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 สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน”่ พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดทีท่ะเลสาบอาชิ” 
 ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ด าที่ “หุบเขาโอวาคุดาน”ิ 

 ช้อปปิ้งจุใจGotemba Premium Outlet ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 สัมผสักับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรสีอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort) 
 เพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิม “สตรอเบอร์รี่” สดๆ จากไร่ 
 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองค าภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแกท่ี่สุดในโตเกียว 
 อัพเดทแทรนด์แฟช่ันย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / ชิบูย่า / โอไดบะ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย 
 อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนยี์ แลนด”์ 

 ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ําเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด 
 
 

 

 

สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

 

กําหนดการเดินทาง      12 – 17 กุมภาพันธ์ 58 (6วัน3คืน) 
  
 
 

39,900.- 
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วันท่ีหนึง่           กรุงเทพฯ – นาริตะ 
19.30 น.  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร ์C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) 
   พบกับเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

22.35 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 640  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันท่ีสอง  วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที - หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – อิซาว่า 
06.15 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงและได้รับ ความนิยมมากท่ีสุด
แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วน าท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ  “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ 

“ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือบันทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ี
มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
หลังอาหารน าท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ชมบ่อน้ าแร่ก ามะถันท่ีสามารถต้มไข่ไห้สุกได้พร้อมชิม 
“ไข่ดํา” โดยเช่ือกันว่า เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นน าท่านน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเม่ียม 
เอ้าท์เลท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮา
โกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าท่ีได้รวบรวมกว่า  165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , 

Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ 
Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมี
หมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า  เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า  ท่ีรวมไว้ใน
พ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย ... 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักพร้อมท้ังอาบน้ าแร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” 

(Onsen) น้ าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนัก
โภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ าเย็นท่ีเนื้อมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเนื้อท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 
ท่ีพัก : Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้
ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
 

วันท่ีสาม  ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (3) 
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น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและท่ีพักท่ีตั้งอยู่บริเวณภูเขา
ไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ท่ีตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ 
ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ท่ีท่านจะสามารถนั่ง
ดื่มด่ ากับทัศนีย์ภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก  (มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสําหรับ
เล่นสกี) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ท่ีคลาคล่ าไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ ายุค
มากมาย  ...  เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์
เจ้าแม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งน้ี ... หรือจะ
เลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ 
รวมท้ังข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์
ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... และเพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงช้ันน าของชาวญี่ปุ่นท่ีถือว่าเป็น 
“แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางท่ีสองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ
นครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-

Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องส าอาง เป็นต้น 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่าน
ชินจูกุ *** 
ท่ีพัก : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ี  โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว (ไม่รวม

ค่ารถไฟ) โรงแรมท่ีพักจะอยู่ใกล้กับ “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง และแหล่ง 

ช้อปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น 

 “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 
… ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นท าให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า ... 
ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจ้าแห่งนี้ 
“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาค้าส่ง-ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียวท่ีอยู่บริเวณ “ย่านกินซ่า” ตื่นตากับปลาน้อยใหญ่หลากหลายชนิด 
อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากท่ัวทุกทะเลของญี่ปุ่น ... ให้ท่านได้เลือกซื้อและชม  ข้าวของเครื่องใช้-เครื่องครัวมากมาย และ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 

“ตึกรัฐสภา” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือท่ีชาวญี่ปุ่นเรียกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซึ้งจัดว่าเป็นตึกท่ีส าคัญของเมือง
โตเกียวและประเทศญี่ปุ่น ... เป็นท่ีตั้งท าการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญี่ปุ่นท่ีส าคัญ ลักษณะของตึกก็เป็นท่ีสะดุด
ตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากนี้ภายในตัวอาคารสามารถเข้าชมวิวของเมืองโตเกียวได้อีกด้วย (ใน
กรณีท่ีอากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม) 
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“หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ ... หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดให้บริการเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี
ความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัด
อาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมท้ังร้านขายเกมส์ แผ่นเกมส์ 
และส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้ 
“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนย์การค้าช่ือดังอีกย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปป้ิงจุใจ เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมด์มากมาย อาทิเช่น 
เสื้อ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง น้ าหอม เป็นต้น ... อีกท้ังท่านยังสามารถขึ้นชมวิวของกรุงโตเกียวได้ท่ีช้ันบนของรอป
ปองงิได้อีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

ส าหรับท่านท่ีอยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” ***สําหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซื้อทัวร์
เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะน าท่านสู่  “Disneyland” 
ดินแดนหฤหรรษ์ส าหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความ
อลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจร
สลัด” ท่ีแสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่า
นานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ (ส ำหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มี
บริกำรรับกลับท่ีพัก โดยท่ำนสำมำรถรับแผนท่ีและรำยละเอียดกำรเดินทำงกลับสู่ท่ีพักจำกทำงไกด์) 
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*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 
ท่ีพัก : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า  ไร่สตรอเบอร์ร่ี – ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ – ชิบูย่า - โอไดบะ– ฮาเนดะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
น าท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิมสตรอเบอร์รี่ “ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ของชาวญี่ปุ่นท่ีมีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเรา
หลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และท่ีส าคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจาก
ต้นด้วยตัวเอง ... จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่ย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นท่ีทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” 

หลากหลายสไตล์ท่ีท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ท่ีเสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง 
อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางท่ีก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์ , แต่ง
เลียนแบบดารา-นักร้องท่ีคลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลก
ประหลาดท่ีหาชมไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายท่ีมีท้ัง 
“แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกท่ี “ถนนเทคาชิตะ”  ซึ่งคราคร่ าไปด้วยผู้คน
มากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชิบูย่า” อีกหนึ่งย่านวัยรุ่น
ช่ือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย
มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังท่ีเป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมท้ังเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า 
เครื่องส าอาง, รองเท้า, กระเป๋า และท่ีควรพลาดชม “ของเล่นสําหรับผู้ใหญ่” ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคา
ประหยัด ต้องไม่พลาดท่ี “ร้าน 100 เยน” ... ก่อนเดินทางกลับน าท่านเดินทางสู่ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ท่ีเกิดจากการถ่ม
ทะเลด้วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุคและทันสมัย ...  รวมแหล่งช้อปป้ิงและบันเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงช้าสวรรค์ใหญ่
ท่ีสุดของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสี
ของกรุงโตเกียวยามค่ าคืนเป็นฉากหลัง ... รวมท้ัง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, 
ค่าเข้าชม และเคร่ืองเล่นต่างๆ) “อควา ซิตี”้ แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว ... ช้ันบนได้จ าลองร้านต่างแบบญี่ปุ่นย้อนยุคแบบ
บรรยากาศงานวัด อ่าวโตเกียวนับว่าเป็นสถานท่ีนัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นท่ีได้รับการโหวตว่าโรแมนติคท่ีสุด“Diver City 

Tokyo Plaza” ท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านค้า
ต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... นอกจากการเป็นแหล่งช้อป
ป้ิงขนาดใหญ่ขอแนะน าไฮไลท์ ท่ีแบ่งได้ 4 จุดท่ีไม่ควรพลาด  “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็น “Theme Park” ท่ี
จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของกันดั้มไปท่ัวโลก ... ตั้งอยู่ท่ีช้ัน 7 มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,050 ตารางเมตร มีท้ังในส่วนท่ีเก็บค่าเข้าชมและ 
Free Area (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 1,000 เยน เด็ก 800 เยน) ... สิ่งท่ีไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM 

ข้อแนะน า !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร... “เหล่าร้านขนมชื่อดัง
ต่างๆ” ท่ีเรียงแถวกันมาเปิดร้านจ าหน่ายขนมท่ีปรุงกันสดๆ สามารถซื้อทานได้เลย อาทิ เช่น Calbee, Glico Shop,  Morinaga, Hello 

Kitty Japan ... “Entertainment Café” ร้านอาหารท่ีเน้นพนักงานเสริฟเป็นสาวน้อยน่ารักจะแต่งตัวเป็นสาวใช้มาคอยต้อนรับลูกค้า 

... “Food Court” ท่ีขนาดใหญ่ท่ีจุคนได้ถึง 700 ท่ีนั่งและเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารช่ือดังท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในโตเกียว ไว้อย่าง
มากมายและไม่ตกเทรนด์ 
*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ*** 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  
 

วันท่ีหก  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ    
00.30 น.  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเท่ียวบิน TG 661 

05.20 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                         ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)           ท่านละ 36,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)       ท่านละ 30,900.- บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                              ท่านละ 6,000.- บาท 

มีต๋ัวแล้วลด                                                                               ท่านละ 15,000.- บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
2. ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรอืระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเท่าน้ัน  หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันท่ี 1 ก.ค. 56) 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 

   กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 

 

หมายเหตุ :   

รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา 

แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญท่ีสุด 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ 

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 
 


