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 เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและชิม “สตรอเบอรรี์่” สดๆ จากไร่ 

 ขึ้นกระเช้าชมทวิทศัน์แบบพาโนราม่า“ภูเขาคาจิคาจิ”  
 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอกีแห่งหน่ึง 

 สมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอรท์” (Fuji Ten Ski Resort) 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 ช้อปป้ิงย่านสดุฮิต “ชินจูกุ / ชิบูย่า / โอไดบะ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 อสิระช้อปป้ิง 1 วัน มหานครโตเกยีว หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย ์แลนด ์/ โตเกียว ดิสนีย ์ซี” 

 

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 

 

 
 

 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 
 
กําหนดการเดินทาง 

 25 - 30 ธนัวาคม 58 (6วนั3คนื) **วนัครสิตรม์าส** 

47,900.- 
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วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ – สนามบนินาริตะ 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร ์C (ใกล้กบัประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือน

ผูโ้ดยสารขึ้ นเครื่อง ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 

45 นาที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 642 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง ไร่สตรอเบอรรี์่ - Mt.Kachi Kachi (ขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้า) – โกเทมะเอา้เล็ต – คาวาคูชิโกะ  

0810 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระ 

นาํท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี “ไร่สตรอเบอรรี์่” ของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลูกอย่าง

พิถพิีถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาํให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีน้ันมีขนาดใหญ่ สี

แดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเกบ็สตรอเบอร์ร่ีและที่สาํคัญคือท่าน

สามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได้ โดยสามารถเดด็จากต้นด้วยตัวเอง ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ 

“ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ” ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และ

เป็นสถานที่สวยติดอนัดับในการถ่ายภาพวิวภเูขาไฟฟูจิ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศขึ้น “กระเชา้ไฟฟ้า” ขึ้นสู่จุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิบนยอดเขา“ภูเขาคาจิคา

จิ” ถอืเป็นต้นแบบของความเช่ือชาวญ่ีปุ่ นเกี่ยวกับ “คาจิคาจิ-ยามะ” ... กระเช้าไฟฟ้าน้ีเชื่อมระหว่างสถานี

คาวากูชิและสถานีโคฮันที่อยู่เชิงเขา และยังเช่ือมไปถงึสถานีฟูจิมิไดที่อยู่บนยอดเขา โดยใช้เวลาเดินทางขึ้นไป

แค่เพียง 3 นาท ี... มีความสงูจากระดับนํา้ทะเล 1,000 กว่าเมตรทาํให้สามารถมองเหน็วิวทะเลสาบคาวาคูชิ

โกะและวิวเมืองที่รายล้อมทะเลสาบและที่สาํคัญคือเหน็ “ภูเขาไฟฟูจิ” ได้อย่างชัดเจน ... เมื่อขึ้นมาถงึด้านบน

แล้วจุดที่น่าสนใจคือ “The Bell of Tenjo” มีความเชื่อกันว่าถ้ามองภูเขาไฟฟูจิผ่านกรอบรูปหัวใจแล้วสั่น

กระด่ิง คาํอธิษฐานจะเป็นจริง ... นอกจากน้ียังมีรูปป้ันกระต่ายที่เป็นสัญลักษณ์ของกระเช้าลอยฟ้า “Kachi 

      
    Strawberry Picking              Mt.Kachikachi            Fuji Ten Snow Resort                       Odaiba 
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Kachi Ropeway” ต้ังไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ... อิสระให้ท่านเกบ็ภาพความสวยงามตามหรือ

เลือก “ชมและซ้ือ” สนิค้าของฝากของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ 

พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้ว้ยกันบนหุบเขาริม  Tomei 

Expressway ทีเ่ชือ่มระหวา่ง ภเูขาฟจู-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กับมหานครโตเกยีว ให้

ท่านได้อิสระกับการเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , 

Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid 

Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard 

Ginori เป็นต้น ... นอกจากน้ียังมีหมวดสนิค้าอืน่ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซ่ึงของทุกชิ้นเป็นของแท้

และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิง

ของคนญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พร้อมทั้งอาบนํา้แร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้แร่ใน

ไสตล์ญ่ีปุ่ นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

พรอ้มเสริฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ล้ิมรสปูนํา้เยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับ

การกล่าวขานจากนักโภชนาการญ่ีปุ่ นว่าเป็นปูนํา้เยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้

ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 

ทีพ่กั : Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้ าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) 

นํา้แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่ นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัย

ไข้เจบ็และผวิพรรณเปล่งปล่ัง 
 
 
 

วนัทีส่าม  ภูเขาไฟฟูจิ – Fuji Ten Snow Resort - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – โตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม

ที่สดุในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสงูประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่าน

ขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่

อากาศเอ้ืออํานวย) อสิระให้ท่านได้บันทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้

พื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนาํท่านสมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอรท์” (Fuji Ten Snow Resort) 

ลานสกแีละที่พักที่ต้ังอยู่บริเวณภเูขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลา

พออสิระให้ท่านได้เลือกสมัผสัประสบการณ์ใหม่ อาท ิต่ืนเต้นกบัการล่ืนไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์
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บอรด์” หรือเลือกเพลิดเพลินกบัการ “นัง่เลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถน่ังด่ืมดํ่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุม

ด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade ใหบ้ริการ / ไม่รวมอตัราเช่าอุปกรณแ์ละชดุสําหรบัเล่นสกี) ... 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่ น ที่คลาคลํ่ าไปด้วยผู้คน และ

เทคโนโลยีลํา้ยุคมากมาย ... และเพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้น

นําของชาวญ่ีปุ่ นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด”์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ 

“ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร”  ย่านความเจริญอนัดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและ

ซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, 

Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ *** 

ทีพ่กั : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่  อิสระท่องเทีย่ว & ชอ้ปป้ิงจุใจเต็มวนั หรือ เลือกซ้ือทวัรพ์เิศษ “โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์/ โตเกียวดิสนียซี์” 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหานคร

โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โดยทางหัวหน้าทัวร์จะแนะนาํสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กับท่านโดยละเอียด 

ท่านสามารถน่ังรถไฟ JR เพ่ือเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงไม่ว่าจะเป็น 

“ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และ

มเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ต้ังอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทาํให้ดู

เหมือนกบัว่าศาลเจ้าแห่งน้ีต้ังอยู่ภายในป่า ... ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งน้ี 

“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาค้าส่ง-ปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวที่อยู่บริเวณ “ย่านกินซ่า” ต่ืนตากับปลาน้อย

ใหญ่หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทั่วทุกทะเลของญ่ีปุ่ น ... ให้ท่านได้เลือกซ้ือและชม ข้าว

ของเคร่ืองใช้-เคร่ืองครัวมากมาย และผลิตภัณฑอ์าหารทะเล 

“ตึกรฐัสภา” (Metropolitan Government) หรือที่ชาวญ่ีปุ่ นเรียกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซ้ึงจัดว่าเป็นตึกที่

สาํคัญของเมืองโตเกยีวและประเทศญ่ีปุ่ น ... เป็นที่ต้ังทาํการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญ่ีปุ่ นที่

สาํคัญ ลักษณะของตึกกเ็ป็นที่สะดุดตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้าที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตัว

อาคารสามารถเข้าชมวิวของเมืองโตเกยีวได้อกีด้วย (ในกรณทีีอ่ากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ

ไดอ้ย่างสวยงาม) 

หรือเลือกชอ้ปป้ิงในย่านช่ือดังของโตเกียว อาทิ 

“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทนัสมัยสดุๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกับ “แฟชัน่” หลากหลายสไตล์ที่ท่าน

จะไม่เคยพบเหน็ที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง อาท ิ

ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่กห็ลุดมากจาก

เกมสเ์พลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คล่ังไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยกมี็ ... 
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ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจาํวัน ... สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบการช้อป

ป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสนิค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนดเ์นมชือ่ดงั” หรือ “แฮนดเ์มด” ที่ท่านจะได้เป็น

เจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึงคราครํ่าไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้

ท่านได้เลือกสรรกนัตามอธัยาศัย 

 “อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย

เกมส์ แผ่นเกมส์ และสาํหรับท่านที่ช่ืนชอบตุ๊กตากส็ามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็น

ตุก๊ตาในแบบของตัวเองได้ 

สาํหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวยัเยาว”์  โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์

สาํหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความ

อลังการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ต่ืนเต้นกับการล่องเรือ

ผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลดั” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการน่ังเรือบุกป่า

ที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการน่ัง “รถไฟ” 

ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์  

*** “โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ โตเกียวดิสนียซี์” สามารถเลอืกซ้ือเพิม่ท่านละ 2,600 บาท 

(ผูใ้หญ่) และ 2,300 บาท (เด็ก 4-11 ปี)*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ชําระตามจริงที่

เคานเ์ตอรต์ัว๋รถไฟดว้ยตวัเอง) ส าหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับทีพ่กั โดยท่านสามารถรับแผน

ทีแ่ละรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทีพ่กัจากทางไกด ์

 
 
 
 

 
 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเยน็อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือก

ชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกยีว *** 

ทีพ่กั : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีห่า้  วดัอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี – ชอ้ปป้ิงชิบูย่า – โอไดบะ – ฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบนิ) 

ช่วงเชา้ นาํท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพร

จาก “องคเ์จา้แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสมัฤทธิ์ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความ

ประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์  ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก สงู 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชม

และเช่าเคร่ืองรางของขลังอนัศักด์ิสทิธิ์ของวัดแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชม

และซ้ือสนิค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสนิค้าพ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้

ขอ้แนะนาํ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง 

  เพ่ือทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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คุณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่ น

ตามอธัยาศัย ... และนาํทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่นํา้สมุิดะ 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก ... เปิด

ให้บริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสงู 634 เมตร สามารถทาํลายสถติิความสงูของหอ

กวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสงู 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี

ความสงู 553 เมตร ... ทวิทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสดุสามารถ

มองเหน็ได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เตม็ไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

ช่วงบ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ... ให้ท่านได้หามุม

ถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสนัุขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรับหนุ่มสาว ... ต่ืนตาต่ืนใจ

กบัแฟชั่นทนัสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” อิจิ

มารุคิว ตึกช่ือดังที่เป็นสญัลักษณ์ของย่านน้ันที่มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดับและแฟชั่นชั้นนาํของ

ญ่ีปุ่ นในฤดูต่างๆอืน่ๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท ์... และที่พลาดไม่ได้นาํท่านต่ืนเต้นกบัแยกทางม้าลายที่มีคน

ข้ามมากที่สดุในโลก และยังเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังฮอลีวูดเร่ือง Fast and Furious 3 (Tokyo Drift) ... ก่อน

เดินทางกลับนาํท่านเดินทางสู่ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกดิจากการถ่มทะเลด้วยขยะ ... แหล่งรวม

เทคโนโลยีลํา้ยุคและทนัสมัย ...  รวมแหล่งช้อปป้ิงและบันเทงิขนาดใหญ่  อาท ิชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สดุของโลก 

... ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว”์ (Rainbow Bridge) พาดผ่าน

และมีแสงสขีองกรุงโตเกยีวยามคํ่าคืนเป็นฉากหลัง ... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่ นยืนถือคบเพลิง

อยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงชา้สวรรค,์ ค่าเขา้ชม และเครื่องเล่นต่างๆ) ... หรือช้อปป้ิง “หา้ง Diver City 

Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซป็ท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้

อปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกนัถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, 

Forever 21, Diesel ฯลฯ ... สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-

2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเท่ากบัของจริงด้วยอตัราส่วน 1:1 มีความสงูถงึ 18 เมตร 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเยน็อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือก

ชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ”  

 
วนัทีห่ก  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ    

0030 เดินทางจากสนามบนิฮาเนดะ โดยเทีย่วบนิ TG 661 

0520 ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบนิ เป็นตน้ 
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อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                              ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                        ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)        ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)    ท่านละ 35,900.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                 ท่านละ 20,000.- บาท 

 

***รบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนั*** 

 
อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีม่ีวตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสาํรวจเสน้ทางเท่านั้น หาก

ท่านถูกเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็น

เหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการที่จะคืนค่าใชจ่้าย

ใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ัง

กบัสายการบินและค่ามัดจาํที่พัก รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทวัร์

ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวี

ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษัทฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 
 


