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TAS_WINTER KANTO SNOW NEW YEAR 30 DEC - 3 JAN'16 5D3N (วนัปีใหม่ 63,900.-) 

 
 
 
 
 
 
 เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและชิม “สตรอเบอร์ร่ี” สดๆ จากไร่ 
 ขึ้นกระเชา้ชมทิวทศัน์แบบพาโนราม่า“ภูเขาคาจิคาจิ”  
 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลกัษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหน่ึง 
 สมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort) 
 นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํภายใน “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” วดัที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว 
 ชอ้ปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนดด์งัระดบัโลกไวบ้นหุบเขา 
 ชอ้ปป้ิงยา่นสุดฮิต “ชินจูก ุ/ เอออน พลาซ่า” แหล่งชอ้ปที่รวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 อิสระชอ้ปป้ิง 1 วนั มหานครโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ / โตเกียว ดิสนีย์ ซี” 
 
 ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
 
 

 

 
สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

ก าหนดการเดนิทาง     30 ธันวาคม – 3 มกราคม 59 (5วนั3คืน) **วนัปีใหม่** 
 
 
 
 
 

63,900.- 

         
    Strawberry Picking              Mt.Kachikachi             Fuji Ten Snow Resort             Asakusa Temple   
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วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
20.00  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) 
   พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้

เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
23.50  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วันที่สอง ไร่สตรอเบอร์ร่ี - Mt.Kachi Kachi (ขึน้กระเช้าไฟฟ้า) – โกเทมะเอ้าเล็ต – คาวาคูชิโกะ  
08.10 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระ 
นาํท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี “ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ของชาวญี่ปุ่ นที่มีการปลูกอยา่ง
พถีิพถินั และไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาํให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีนั้นมีขนาดใหญ่ สี
แดงสด และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า ... ท่านจะไดช้มถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและที่สาํคญัคือท่าน
สามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได้ โดยสามารถเด็ดจากตน้ด้วยตวัเอง ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ 
“ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ” ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยูร่อบภูเขาไฟฟูจิ และเป็น
สถานที่สวยติดอนัดบัในการถ่ายภาพววิภูเขาไฟฟูจิ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
หลงัอาหารนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นสู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขา“ภูเขาคาจิคาจิ” 
ถือเป็นตน้แบบของความเช่ือชาวญี่ปุ่ นเก่ียวกบั “คาจิคาจิ-ยามะ” ... กระเชา้ไฟฟ้าน้ีเช่ือมระหว่างสถานีคาวากูชิ
และสถานีโคฮนัที่อยูเ่ชิงเขา และยงัเช่ือมไปถึงสถานีฟูจิมิไดที่อยูบ่นยอดเขา โดยใชเ้วลาเดินทางขึ้นไปแค่เพยีง 3 
นาที ... มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 1,000 กวา่เมตรทาํใหส้ามารถมองเห็นววิทะเลสาบคาวาคูชิโกะและวิวเมือง
ที่รายลอ้มทะเลสาบและที่สาํคญัคือเห็น “ภูเขาไฟฟูจิ” ไดอ้ยา่งชดัเจน ... เม่ือขึ้นมาถึงดา้นบนแลว้จุดที่น่าสนใจ
คือ “The Bell of Tenjo” มีความเช่ือกนัว่าถา้มองภูเขาไฟฟูจิผ่านกรอบรูปหัวใจแลว้สั่นกระด่ิง คาํอธิษฐานจะ
เป็นจริง ... นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันกระต่ายที่เป็นสัญลกัษณ์ของกระเชา้ลอยฟ้า “Kachi Kachi Ropeway” ตั้งไว้
ใหน้กัท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ... อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามตามหรือเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้ของ
ฝากของที่ระลึกมากมายตามอธัยาศยั ... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบ
รนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ที่ไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะ
เป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate 
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Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ 
Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็น
ของแทแ้ละราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ที่รวมไวใ้นพื้นที่กวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ป
ป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั
พร้อมทั้งอาบนํ้ าแร่ธรรมชาติเพือ่สุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ในไสตล์
ญี่ปุ่ นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูนํ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ
กล่าวขานจากนกัโภชนาการญี่ปุ่ นวา่เป็นปูนํ้ าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ไดอ่ิ้มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – Fuji Ten Snow Resort - ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกียว 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟที่มีลกัษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านขึ้น
สัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออ านวย) อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารนาํท่านสัมผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Snow Resort) 
ลานสกีและที่พกัที่ตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะไดส้ัมผสักบั “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพอ
อิสระให้ท่านได้เลือกสัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ต่ืนเตน้กับการล่ืนไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์
บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกบัการ “น่ังเล่ือนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งด่ืมดํ่ากบัทศันียภ์าพที่ถูกปกคลุมดว้ย
หิมะที่ดูแลว้สะอาดตายิง่นกั (มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสกี) ... จากนั้นนาํ
ท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญี่ปุ่ น ที่คลาคลํ่าไปดว้ยผูค้น และเทคโนโลยีลํ้ ายุค
มากมาย ... และเพือ่เป็นการเอาใจเหล่านกั  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นนาํของชาวญี่ปุ่ นที่ถือ
ว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ยา่น
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ความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และ
เคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ 
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินจูกุ *** 
ที่พัก : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี  อิสระท่องเที่ยว & ช้อปป้ิงจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี” 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการน่ังรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โดยทางหัวหน้าทวัร์จะแนะนาํสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กบัท่านโดยละเอียด ท่าน
สามารถนัง่รถไฟ JR เพือ่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไม่วา่จะเป็น 
“ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจกัพรรดิ เมจิ และมเหสี 
โชโกะ ในปี 1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ทาํให้ดูเหมือนกบัว่า
ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ายในป่า ... ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจา้แห่งน้ี 
“ตลาดปลาสึคจิิ” ตลาดปลาคา้ส่ง-ปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวที่อยูบ่ริเวณ “ย่านกินซ่า” ต่ืนตากบัปลาน้อยใหญ่
หลากหลายชนิด อร่อยกบัอาหารทะเลอ่ืนๆ จากทัว่ทุกทะเลของญี่ปุ่ น ... ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือและชม ขา้วของ
เคร่ืองใช-้เคร่ืองครัวมากมาย และผลิตภณัฑอ์าหารทะเล 
“ตึกรัฐสภา” (Metropolitan Government) หรือที่ชาวญี่ปุ่ นเรียกติดปากกนัวา่ “โทะโจ” ซ้ึงจดัวา่เป็นตึกที่สาํคญั
ของเมืองโตเกียวและประเทศญี่ปุ่ น ... เป็นที่ตั้งทาํการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญี่ปุ่ นที่สาํคญั 
ลกัษณะของตึกก็เป็นที่สะดุดตาดว้ยตึกคู่สูงระฟ้าที่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตวัอาคาร
สามารถเขา้ชมวิวของเมืองโตเกียวไดอี้กดว้ย (ในกรณีที่อากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่าง
สวยงาม) 

หรือเลือกช้อปป้ิงในย่านช่ือดังของโตเกียว อาทิ 
“ฮาราจูก”ุ แหล่งรวมวยัรุ่นที่ทนัสมยัสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตลท์ี่ท่านจะไม่
เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดงั อาทิ ซากุระ 
สาวนอ้ยมหศัจรรย,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย,์ 
แต่งเลียนแบบดารา-นกัร้องที่คลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายใหดู้เหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านไดเ้ลือก
เดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจาํวนั ... สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถเดิน
เลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียว
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ในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึงคราครํ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนั
ตามอธัยาศยั 
 “อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านที่ช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็น
ตุก๊ตาในแบบของตวัเองได ้
สาํหรับท่านที่อยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยาว์”  โดยทวัร์พิเศษจะนาํท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษส์าํหรับ
คนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผสักบัความอลงัการจาก
จินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผา่นเหล่า 
“โจรสลัด” ที่แสนน่ากลวัใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” 
ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสตัวป่์านานาชนิด ... แลว้พกัผอ่นอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายใน
ดีสนียแ์ลนด ์ 
*** “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี” สามารถเลือกซ้ือเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (ผู้ใหญ่) และ 2,300 

บาท (เด็ก 4-11 ปี)*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง ช าระตามจริงที่เคาน์เตอร์ต๋ัวรถไฟด้วยตัวเอง) ส าหรับ
ทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับที่พกั โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลบัสู่ที่พักจาก
ทางไกด์ 
 
 

 
*** เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 
ที่พัก : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  วัดอาซะกซุ่า – โตเกียว สกาย ทรี – เอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
ช่วงเช้า นาํท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก 
“องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคม
ไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของที่
ระลึกที่เป็นสินคา้พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ์ี่ปุ่ นตามอธัยาศยั ... และนาํทุกท่านเดิน

ขอ้แนะน า !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพ่ือทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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ถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky 
tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายท
รี” ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมือง
เก่าของเอะโดะ 
ช่วงบ่าย ก่อนเดินทางกลบันาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, 
กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระใหท้่านได้
เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 
*** เพือ่ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านคา้ต่างๆ *** 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

 
17.25  เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 677 
21.25  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                           ท่านละ 63,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 57,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)           ท่านละ 57,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)      ท่านละ 47,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                        ท่านละ 25,000.- บาท 
 

***รบกวนส่งส าเนาพาสปอร์ตก่อนการเดนิทาง 15 วัน*** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบั

สายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
 


