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มกราคม                10-15 / 17-22 / 24-29 / 31-5 ก.พ. 
กมุภาพนัธ์       7-12 / 14-19 / 21-26 / 28-5 ม.ีค.          
มนีาคม        7-12 / 14-19  
 

 

Day 
 อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 
วนัที ่1 กรุงเทพมหานคร   –  สนามบินนาริตะ - - -  

วนัที ่2 สนามบินนาริตะ - เมอืงมรดกโลก เมอืงนิกโก้ – ศาลเจ้าโตโชก ุ– ทะเลสาบซู
เซนจ ิ- นํา้ตกเคง่อน  - กมุมะ 

- -  โรงแรมทาคาซาก ิวอชิงตนั   
หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 กมุมะ – นํา้ตกฟุควิาเระ – ปราสาทลอ็คฮาร์ท - วดัโชรินซัง ดารุมะจ ิ–  
เบียคุเอะ ไดคนันอน 

   โรงแรมฟูจโินโบะ  
หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4 ลานสกฟูีจ ิ– เล่นหิมะ –ไร่สตรอเบอร่ี - มชิิมะ สกายวอล์ค –  
นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ – ชมเทศกาลงานประดบัประดาไฟ - เมอืงโตเกยีว 

   โรงแรมชินจุก ุวอชิงตนั   
หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่5 วดัอาซากสุะ –โตเกยีว สกายทรี –  โอไดบะ – สะพานเรนโบว์+หุ่นยนต์กนัดั้ม –  
อสิระช้อปป้ิงชินจุก ุ (มรีถโค้ชบริการ) หรือ โตเกยีวดสินีย์แลนด์ (เตม็วนั) 

 - -  

วนัที ่6 สนามบินฮาเนดะ -  กรุงเทพมหานคร - - -  
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19.30 น. กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สาย
การบินไทย แถว D เช็คกรุ๊ปหมายเลข 17-22 เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอิน และ
สัมภาระในการเดินทาง 

22.10 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

06.30 น. ถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว    
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เมืองนิกโก้ 
นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโตโชกุ เป็นศาลเจา้ท่ีสร้างอุทิศถวายแด่ โชกุน
โตกุกาวา่ อิเอยาสึ สร้างโดยโชกุนรุ่นท่ี 3 ขอตระกลูในปี ค.ศ.1636 
สถาปัตยกรรมแห่งน้ีมีความสวยงามแปลกตาผสมผสานระหวา่งศาสนา
พุทธและชินโต ภายในมีส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงามโดดเด่นข้ึนช่ือ อาทิ เจดีย ์5 
ชั้น, หอระฆงั, หอกลอง, มงักร 100 หวั, แมวนอนหลบั, ลิง 3 ตวั เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซูเซนจิ เป็นทะเลสาบท่ีก่อตวัจาการระเบิด

ของหินภูเขาไฟตั้งอยูท่างเชิงภูเขาไฟนนัไต นํ้าในทะเลแห่งน้ีสวยงาม
เป็นสีฟ้าคราม ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของสถานตากอากาศ
มากมาย และยงัเป็นแหล่งตน้นํ้าสาํคญัของนํ้าตกเคง่อนอีกดว้ย  

 นาํท่านชมความงดงามของ นํา้ตกเคง่อน  ท่ีมีความสูงถึง 97 เมตร และมีทั้งหมด 12 ชั้น ทั้งยงัเป็น 1 ใน 3 ของ
นํ้าตกท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงในประเทศญ่ีปุ่นท่านสามารถลง
ลิฟตส์ัมผสัความงามของหุบเขาเบ้ืองล่างไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

 จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมทาคาซาก ิวอชิงตัน  หรือเทยีบเท่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่นํา้ตกฟุคิวาเระ นํ้าตกท่ี ไดช่ื้อวา่เป็นนํ้าตกไน
แองการ่าแห่งเอเชีย นํ้าตก แห่งน้ีมีปริมาณนํ้าเป็นจาํนวนมากตั้งอยูใ่นลาํ
ธารคาตะชินะท่ีไหลมาจากแม่นํ้าคาตะชินะคาวา่ ซ่ึงไหลผา่นภูเขาต่างๆ
ท่ีอยูล่อ้มรอบริมดา้นตะวนัออกของเมืองนุมาตะ จงัหวดักุนมะ ไดแ้ก่ 

 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร   –  สนามบินนาริตะ - - - 

วนัทีส่อง สนามบินนาริตะ - เมืองมรดกโลก เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโตโชกุ –  
ทะเลสาบซูเซนจิ - นํา้ตกเคง่อน  - กุมมะ 

- -  

วนัทีส่าม กุมมะ – นํา้ตกฟุคิวาเระ – ปราสาทลอ็คฮาร์ท - วดัโชรินซัง ดารุมะจิ –  
เบียคุเอะ ไดคันนอน 

- -  
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ภูเขาอาคากิ， ภูเขาชิราเนะ และภูเขาโฮะทากะ นํ้าตก แห่งน้ีมีความสูง 7 เมตร แต่กวา้งถึง 30 เมตร มีความ
งดงามเน่ืองจากนํ้าตกไหลผา่นโขดหินซบัซอ้น ช่ือนํ้าตก “ฟุคิวาเระ” น้ีก็ไดม้าเน่ืองจากท่ีปากนํ้าตกมีหิน
ขนาดใหญ่ยกัษต์ั้งแยกสายนํ้าออกจากกนั(ฟุคิวาเระ) ท่านสามารถเดินไปชมทั้งปากนํ้าตกและจุดตกของนํ้า
ไดใ้กล้ๆ  รวมทั้งยงัสามารถชมววิไดใ้นระยะไกลๆ และแท่นชมนํ้าตกก็สามารถมองลงไปขา้งล่างได ้และท่ีน่ี
ยงัเป็นจุดยอดนิยมท่ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหน่ึงใน 100 นํ้าตกท่ีงดงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น  
จากนั้นนาํท่านชมปราสาทลอ็คฮาร์ท ปราสาทแสนสวยสไตลย์โุรป 
ความสวยงามน่าหลงใหลและความคลาสสิคของปราสาทน้ี มีประวติั
ความเป็นมายาวนานถึง 187 ปี โดยปราสาท แห่งน้ี เป็นของตระกลู 
Lockheart ซ่ึงเป็นตระกลูอศัวนิในสก็อตแลนดท่ี์มีประวติัยาวนานถึง 
690 ปี โดยท่ีตั้งแรกของปราสาท นั้นอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต ้ของเมือง 
Edinburgh ในปี 1829  ทาง ญ่ีปุ่น ได้ ทาํการขนยา้ยดว้ยรถไฟผา่นทาง
รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ซ่ึงเป็นทางรถไฟท่ียาวท่ีสุดในรัสเซีย ในปี 1993 หลงัจากการก่อสร้างอีกคร้ัง 
ปราสาทล็อคฮาร์ท ก็ กลายเป็นปราสาทของแถบยโุรปเพียงแห่งเดียวท่ีถูกซ่อมแซมและตั้งอยูใ่นประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยผูท่ี้นาํปราสาทล็อคฮาร์ท มาท่ีญ่ีปุ่นนั้นเป็นนกัแสดงชาวญ่ีปุ่น ช่ือวา่  สึกาวา่ มาซาฮิโกะ  ดว้ยความ
สวยงามแบบคลาสสิค ทาํใหป้ราสาทน้ีถูกเป็นฉากใชใ้นละครและหนงัญ่ีปุ่นหลายเร่ือง รวมถึงเป็นสถานท่ี
ถ่ายมิวสิควดีิโอ และปกซีดี เช่น มิวสิควดีิโอเพลง Synchro Tokimeki ของมายยู ุเพลง So Long ของ AKB48 
และเป็นท่ีถ่ายปกซีดีเพลง Candy Candy ของ Kyary Pamyu Pamyu และของนกัร้องดงัอ่ืนๆเช่น นิชิโนะ คา
นะ และ SCANDAL เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่วดัโชรินซัง ดารุมะจิ  วดัน้ีเป็นถ่ินกาํเนิดของ

ตุก๊ตา "ทาคาซากิ ดารุมะ" ท่ีเป็นตวันาํโชคท่ีมีช่ือเสียงมากในญ่ีปุ่น วดั
ดารุมะจิ ถูกสร้างข้ึนมาเม่ือปี 1697 และในพื้นท่ีน้ี มีตุก๊ตาดารุมะท่ี
ส้ินสุดหนา้ท่ีและถูกนาํเขา้มาเป็นจาํนวนมาก วนัท่ี 6 และ 7 มกราคม
ของทุกปี จะมีการจดังาน “โชรินซนั นานาคุซะ ไทไซ ดารุมะอิชิ ” ซ่ึง
เป็นงานใหญ่ท่ีผูค้นมาเป็นจาํนวนมากเพื่อซ้ือตุก๊ตาดารุมะตวัใหม่ท่ีจะอธิษฐานในปีใหม่  คนญ่ีปุ่นนิยมซ้ือ
ตุก๊ตาดารุมะเพื่อขอในส่ิงท่ีตอ้งการในปีนั้นๆ โดยจะใชห้มึกเขียนตาขา้งหน่ึงใหก้บัตุก๊ตาดารุมะก่อน และใช้
ความพยายามทาํใหส่ิ้งท่ีไดข้อไวส้มหวงัแลว้หากสมหวงั จึงจะเขียนตาอีกขา้งหน่ึงใหตุ้ก๊ตาดารุมะในอีกปี
ถดัไป  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เบียคุเอะ ไดคันนอน  ท่ีน่ี สร้างข้ึนในปีโชวะท่ี 11 
(ค.ศ. 1936) ตวัองคเ์จา้แม่กวนอิม (เบียคคุอิน ไดคนันง ) มีความสูงถึง 41.80 
เมตร หนกั 6,000 ตนั สามารถข้ึนไปในส่วนภายในของรูปป้ัน ของเจา้แม่
กวนอิมจนถึงระดบัไหล่ เพื่อไปสักการะและชมววิเมืองได ้ปัจจุบนัเป็นเสมือน
สัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองทาคาซากิ จงัหวดักุนมะ ซ่ึงชาวเมืองใหค้วาม
เคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก มีผูค้นจากทัว่ประเทศและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
แวะเวยีนมาสักการะเจา้แม่กวนอิม ท่ีเมืองทาคาซากิแห่งน้ีอยูเ่สมอ 
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 ท่ีน่าสนใจคือทุกวนัจนัทร์ ท่ีน่ีจะมีการจดัสอนโยคะแบบไทย (ฤาษีดดัตน) ดว้ย และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ท่ีน่ีก็
เป็นจุดชมดอกซากุระยอดนิยมแห่งหน่ึงของจงัหวดักุนมะ  และก่อนท่ีจะข้ึนไปชมววิ หรือกราบไหวด้า้นใน
องคเ์จา้แม่กวนอิม เราจะไดรั้บแจกกระดาษสาํหรับเขียนคาํอธิษฐานดว้ย (ฟรี) เม่ือไดรั้บมาแลว้ เราก็เขียนส่ิง
ท่ีเราปรารถนาลงไป พบักระดาษใหเ้ป็นรูปนกกระเรียน แลว้เอาไปถวายท่ีเจดียรู์ปหกเหล่ียมท่ีอยูด่า้นหลงั
องคเ์จา้แม่กวนอิมไดคนันง เช่ือกนัวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของความรัก  

 จากนั้น นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมฟูจิโนโบะคาเอน็ หรือเทียบเท่า 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น) 
 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพือ่สุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
พร้อมแลว้นาํท่านสู่ ลานสกฟูีจิ  ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะ
ได ้สนุกกบัหิมะอนัขาวโพลน ใหท้่านมนัส์กบักิจกรรมต่างๆ 
หลากหลายอาทิ สกี นัง่เล่ือนกระดาน โรยตวัจากสลิง ถ่ายรูปกบั
ตุก๊ตาหิมะ (พเิศษสุดๆ ให้ท่านสนุกกบัน่ังเลือ่นกระดาน...ฟรี   / หมาย
เหตุ ค่าบริการอ่ืนๆ ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ
หวัหนา้ทวัร์ค่ะ) 
นาํท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ จากไร่ ท่ีเสิร์ฟพร้อมนมขน้ ใหท้่านไดท้านกนัอยา่ง
เตม็อ่ิมจุใจแบบไม่อั้น ท่านจะไดล้ิ้มรสความหอมหวาน สด อร่อย กบั
สตรอเบอร่ีสดๆ จากไร่ แบบปลอดสารพิษ นอกจากน้ีท่านสามารถ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากสตรอเบอร่ีสดในฟาร์ม ไม่วา่จะเป็น ขนม
พายสตรอเบอร์ร่ีเล่ืองช่ือ, เวเฟอร์, แยมสตรอเบอร์ร่ี, สตรอเบอร์ร่ี
อบแหง้, โมจิใส้สตรอเบอร์ร่ี และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีทาํจากสตรอเบอร์ร่ี 
พร้อมใหท้่านไดเ้รียนรู้กรรมวธีิ ในการปลูกสตรอเบอร์ร่ีลูกโต และรส
หอมหวานอร่อยของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ มิชิมะ สกายวอล์ค  เป็นสะพานแขวน

สาํหรับ  คนเดินท่ียาวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ดว้ยความยาว 400 เมตร สูงจาก
พื้นดินประมาณ 70.6 เมตร ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีในการชมภูเขาไฟ
ฟูจิซงัท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงอีกดว้ย โดยเฉพาะในวนัท่ีทอ้งฟ้าเปิด
สดใส จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิซงัทั้งลูก มีหิมะสีขาวปกคลุมบนยอด
สวยงาม ยิง่ถา้ไดช้มววิยามเยน็ก็จะยิง่สวยงามข้ึนไปอีก ดว้ยพระ
อาทิตยจ์ะสาดส่องแสงสีส้มทองไปยงัภูเขาไฟฟูจิซงัและธรรมชาติรอบขา้ง บรรยากาศจะงดงามโรแมนติ

วนัทีส่ี่ ลานสกฟูีจิ – เล่นหิมะ และน่ังเลือ่นกระดานหิมะ ฟรี – ไร่สตรอเบอร่ี –  
มิชิมะ สกายวอล์ค – น่ังกระเช้าคาชิ คาชิ – ชมงานประดับประดาไฟ - เมืองโตเกยีว 

- -  
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กสุด ๆ ลองจินตนาการกนัดูสิวา่ถา้ไดไ้ปชมววิสุดสวยน้ีกลางสะพาน ท่ามกลางอากาศเยน็ ๆ 
และสดช่ืนของป่าเขาสีเขียวรอบขา้ง 
 จากนั้นนาํท่านน่ังกระเช้าคาชิ คาชิ  เป็นกระเชา้พาข้ึนไปชมววิทะเลสาบ
คาวากจิูโกะจากยอดเขา Tenjo ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัออกของทะเลสาบท่ีความสูง 400 เมตร ใช้
เวลาไต่ข้ึนไปบนยอดพร้อมๆ กบัชมววิสวยๆ ไปดว้ยประมาณ 15-20 นาที 
นาํท่านสู่เทศกาลงานประดับประดาไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ดว้ยหลอด LED จาํนวน

กวา่ 5 ลา้นดวง  ชมความอลงัการท่ีสวยงามยิง่ใหญ่ตระการตาของไฟเป็นลา้นๆ ดวง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจงดงาม ท่ีหน่ึงปีมีคร้ังเดียว แบบไม่รู้ลืม  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองโตเกยีว เพื่อเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน  หรือเทยีบเท่า 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านสู่ วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ผูค้นท่ีน่ีใหค้วามนบั
ถือ และนิยมมาสักการะ และมาขอพรกนัเป็นประจาํ  ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปทองคาํองคเ์จา้แม่กวนอิม และมีสัญลกัษณ์พิเศษคือโคมไฟ
ขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงของพื้นเมือง
และขนมโมจิ ในเขตวดัอาซะกุซะ หรือเรียกวา่ ยา่นนากามิเสะ ท่ีเป็น
ถนนยาวเขา้สู่พื้นท่ีภายในวดัท่ีจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมายพร้อมกนันั้น 
ท่านสามารถเกบ็ภาพ โตเกยีว สกายทรี จากวดัอาซากุสะไดเ้ลย ซ่ึงเร่ิมก่อสร้างข้ึนเม่ือ ปี  2008 ดว้ย
ความสูงถึง 634 เมตร ทาํใหน้อกจากจะเป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลกแลว้ยงัเป็นส่ิงก่อสร้าง  ท่ีสูงอนัดบัสอง
ของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟา ของประเทศดูไบอีกดว้ย   
นาํท่านสู่ โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียว ใหท้่านไดถ่้ายรูป ชมววิทิวทศัน์อนั
สวยงามของโตเกยีวเบย์ และสะพานเรนโบว์ ท่ีเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของกรุงโตเกียวอีกแห่งดว้ย  
นาํท่านถ่ายรูป กนัดั้มฟรอนท์  เป็นหุ่น "กนัดั้ม RX-78-2" ขนาดยกัษต์ั้งตระหง่านอยูต่รงหนา้ทางเขา้ เป็นการ
ตดัสินใจต่อยอดไอเดียของทางบนัไดนมัโค ตั้งอยูท่ี่สวนสาธารณะกนัดั้มท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อซีรียอ์นิเมะเร่ืองน้ี
โดยเฉพาะ มีขนาดพื้นท่ี 2,050 ตารางเมตรอยูภ่ายในหา้งสรรพสินคา้ DIVER CITY ยา่นโอไดบะ ใจกลาง
กรุงโตเกียว 

 จากนั้นใหท้่านอสิระช้อปป้ิงชินจุกุ ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงของราคา
ถูกและดี แบบมีคุณภาพตอ้งท่ีน่ี เพราะท่ีน่ีมีร้าน 100 เยนท่ีมี
ช่ือเสียง และใหญ่ท่ีสุด เป็นร้านดงัของนกัชอ้ปทั้งหลายท่ีเฝ้ารอเม่ือ

วนัที่ห้า วดัอาซากุสะ –โตเกยีว สกายทรี –  โอไดบะ – สะพานเรนโบว์+หุ่นยนต์กนัดั้ม – 
อสิระช้อปป้ิงชินจุกุ  (มีรถโค้ชบริการ) 

หรือ สามารถเลอืกซ้ือทวัร์เสริม >>> โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวนั) 

- - - 
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มาถึงเมืองโตเกียว ท่ีน่ีท่านจะไดท้ั้งเส้ือผา้ รองเทา้ สินคา้แฟชัน่ ขนมญ่ีปุ่น กลอ้งถ่ายรูป สินคา้อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เป็นตน้ 

 
หรือ ท่านเลอืกซ้ือทวัร์เสริม >>> สวนสนุกระดับโลก โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวนั) 

 
โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ หากท่านใดมีความประสงค์ทีจ่ะเข้า สวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  

 จ่ายเพิม่ท่านละ 2,800 บาท         ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***  
 

โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ตาํนานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดย
การถมทะเล ท่านจะไดส้ัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กบั
หลากหลายโซนผจญภยั อาทิ ADVENTURELAND, 
WESTERNLAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, 
TOONTOWN เป็นตน้ พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้
ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวญักบัเหล่าผช่ืีอดงักบั HAUNTED 
MANSION บา้นผสิีง, ต่ืนเตน้เร้าใจ และสัมผสัความชุมฉํ่าของสายนํ้าขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH 
MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบัรถไฟเหาะ BIG 
THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยอืนบา้นหมีพห์ู, เขา้ไป
อยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบ มิกก้ีเมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวน
สนุกอยา่งจุใจ และอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย  
 สนุกสนานทา้ทายความมนัส์หรืออิสระกบัการชอ้ปป้ิงในสวนสนุกดิสนียแ์ลนดก์นัอยา่งต่อเน่ือง  หรือให้

ท่านอิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียวกนัต่อ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า อสิระตามอธัยาศัย 

ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

00.20 น. เหิรฟ้าเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
05.20 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบริการ 
มกราคม            10-15 / 17-22 / 24-29 / 31-5 ก.พ. 
กมุภาพนัธ์       7-12 / 14-19 / 21-26 / 28-5 ม.ีค.          

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ -  กรุงเทพมหานคร - - - 
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มนีาคม        7-12 / 14-19  

 
ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

รวมตั๋ว 49,900 46,900 46,900 41,900    7,900  

ไม่รวมตั๋ว 33,900 31,900 31,900 27,900     7,900 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจํานวน 30 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

กรณกีรุ๊ปออกได้ 10 ท่านพอดี หากมเีด็ก เด็กต้องจ่ายราคาผู้ใหญ่ค่ะ 
 
 

อตัรานีร้วม 
  
   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 

ราคานีร้วมภาษีนํา้มัน ณ. วนัที ่1 ต.ค. 2559  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํา้มันขึน้ หากทาง
สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน  

   ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
   ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
   ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น    
   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
   ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
   ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน  
 ท่านละ  500,000 บาท ...)  

อตัรานีไ้ม่รวม 
  
  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
       ท่ีสั่งเพิ่มเติมจากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

  ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน  
  ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ  

 ค่าภาษีนํา้มันทีท่างสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม หรือมีการเปลีย่นแปลงกะทนัหัน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
  ทปิไกด์และคนขับรถ 
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  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

เงือ่นไขการชําระเงนิ 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน) ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21  วนัทาํการ  
  

เงือ่นไขการยกเลกิ                           ***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 

หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    >>> ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั  >>> หกัค่ามดัจาํ   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  >>> หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั  >>> หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  >>> หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100%  
กรณยีืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต และท่านไดช้าํระค่าทวัร์แลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์ให ้แต่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จริง  อาทิ ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ค่าตัว๋
รถไฟ หร่ืออ่ืนๆ เป็นตน้ ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อน หรือหลงัออกตั๋วโดยสาร  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา สําหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาตทิี่ไม่ได้รับยกเว้นเร่ืองขอวซ่ีา 
 

การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน ตวัแทนยืน่ไม่คืนเงินค่าบริการจาก
ตัวแทนยืน่ไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

กรณทีีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็นผูเ้รียก
เก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
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ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 

เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter) 
 

สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านตอ้ง
ชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน  

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 
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4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมือง
หา้มเดินทาง  
 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยู่
ในประเทศไทย 
 

(ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว ) 
 

 
 
 

 
 
 


