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TOKYO FUJI IBARAKI SAWARA 
จุดเด่น 

 
 นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําอันศกัดสิทิธณิวดัอาซะกสุะ 
 ถา่ยรูปกับโคมไฟทใีหญ่ทสีดุในโลกคามนิารมิงประตฟู้าคํารณ 
 ถา่ยรูปคูก่บัโตเกยีวสกายทร ี
 นําชม พระราชวงัอมิพเีรยีล(รอบนอก)ทปีระทับของพระจักรพรรดขิองญปีุ่ น 
 ชมความงามของภูเขาไฟฟจูคิรังหนงึในชวีติ 
 หมูบ่า้นนําศักดสิทิธ ิหมูบ่า้นนําใสโอชโินะฮคัไค 
 เรยีนรูว้ธิกีารรับมอืเมอืเกดิแผน่ดนิไหวท ีศูนยจํ์าลองแผน่ดนิไหว Fuji no Eki 
 ชมความงามของดอกไมน้านาพันธุท์สีวน ไคระคเูอนKairakuen 
 ชมวถิชีวีติและบรรยากาศสมัยเกา่ทซีาวะระ Sawara 
 ชมนวตักรรมใหมข่องหุน่กนัดมัท ีโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ีOdaiba Driver City Tokyo Plaza 



 

 

 ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงั
 ผอ่นคลายกับการแชนํ่าแรอ่อนเซ็น 

 
ชอืโปรแกรมTOKYO FUJI IBARAKI S
จํานวน6วนั3คนื 
วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว

1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ
TG682BKK-HND22:45-06

2 ฮาเนดะ - วัดอะซากุสะ - โตเกยีวสกายทรี
โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต 

3 ภเูขาไฟฟจู ิ- หมูบ่า้นนําใสโอชโินะฮัคไค
ชอ้ปปิงชนิจกู ุ

4 ***อสิระเต็มวัน*** ชอ้ปปิงตามอัธยาศัยหรือเลือกซือทัวร์เสริม
โตเกยีวดสีนยี ์

5 สวนไคระคเุอน - ซาวะระ - โอไดบะไดรเ์วอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่
6 ฮาเนดะ - สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG661 HND-BKK00:20-04
 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
19:30น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้2-
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 
22:45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG682 
 
 

วนัท2ี 
วดัอะซากุสะ-โตเกยีวสกายทร ี
เท็มบะเอา้ทเ์ล็ต 

 
06:55น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานฮาเนดะ

ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั
แวะเยยีมชมวดัอาซากุสะแคนนอน
ทเีกา่แ กท่สีดุในภมูภิาคคนัโตภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอิ
มทองคําทศีักดสิทิธแิละมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพอืความ
เป็นสริมิงคลตลอดทังปีถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับ
ฟ้าคํารณ”ซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ
ไดช้อืวา่เป็นโคมไฟทใีหญท่สีดุในโลก
เซ”ถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัดมรีา้นขายของทรีะลกึมากมาย

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

 
ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัโกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต, ชนิจูก,ุ ดองก,ี ออิอน 

ออนเซ็น Onsen 

TOKYO FUJI IBARAKI SAWARA 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 
6:55 

- / - / -  

โตเกยีวสกายทรี - พระราชวังอมิพีเรียล - - /L / D Fuji Premium Resort 
or SML

หมูบ่า้นนําใสโอชโินะฮัคไค - ศนูยจํ์าลองแผ่นดนิไหว- B / L / -  Hearton Higashi 
Shinagawa or SML

ชอ้ปปิงตามอัธยาศัยหรือเลือกซือทัวร์เสริม B / - / - Hearton Higashi 
Shinagawa or SML

โอไดบะไดรเ์วอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่ B / L / -  
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

04:50 
- / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะประเทศญปีุ่ นโดย

โตเกยีวสกายทร ี- พระราชวงัอมิพเีรยีล - โก

ฮาเนดะประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยสําคญั!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบัเดนิทางสู่

วดัอาซากุสะแคนนอนAsakusa Kannonวัดพุทธ
กท่สีดุในภมูภิาคคนัโตภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอิ

มทองคําทศีักดสิทิธแิละมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพอืความ
เป็นสริมิงคลตลอดทังปีถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับ“คามนิารมิงประตู

ซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร
สดุในโลกแขวนอยู่ ซงึม“ีถนนนาคามิ

ถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัดมรีา้นขายของทรีะลกึมากมาย
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น
เครืองรางของ
ขลั งข อง เ ล่น
โบราณและตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ นมายังวดัแห่งนตีอ้งมาตอ่ควิกัน
เพอืซอืขนมกลับไปฝากคนทบีา้น
หอชมววิทีสูงทสีุดในโลกโตเกยีวสกายทรี
Treeเปิดใหบ้รกิารตงัแตว่นัท2ี2 
634 เมตรชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวเวอร์ทนีคร
กวา่งโจวของจนีซงึมคีวามสงู600 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

  

2 

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
 

Fuji Premium Resort  
or SML 
Hearton Higashi 
Shinagawa or SML 
Hearton Higashi 
Shinagawa or SML 
 
 

2 ช.ม.) หลังผ่านขนัตอนการ
ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด

เดนิทางสูน่ครโตเกยีวนําท่าน

ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ นมายังวดัแห่งนตีอ้งมาตอ่ควิกัน
เพอืซอืขนมกลับไปฝากคนทบีา้น และใหท้า่นแวะถ่ายรูปคูก่ับ

โตเกยีวสกายทรTีokyo Sky 
22 พฤษภาคม2555 มคีวามสงู

เมตรชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวเวอร์ทนีคร
600 เมตรและหอซเีอ็น 



 

 

นําท่านเดินชมพระราชวงัอมิพเีรียล
Palaceในกรุงโตเกยีวนันปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวงทปีระทับ
ของจักรพรรดแิห่งญปีุ่ นตังอยู่ในแขวงชโิยะดะกรุงโตเกยีวใกล ้
กับสถานีรถไฟโตเกยีวภายใน
มนเทียร, พระตําหนัก 
พพิธิภัณฑข์องสะสมในพระองค์
อุทยานขนาดใหญ่พระราชวังนีแต่เดมิเป็นทีตังของปราสาท
เอะโดะซึงเป็นทีอยู่อาศัยของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะแต่
พระราชวังเดมิถูกระเบดิทําลายลงไปมากในช่วงสงครามโลก
ครังที 2 และต่อมาในปีค.ศ
พระราชวังมีขนาดทีดนิทังหมด
ภาวะฟองสบู่อสังหสรมิทรัพยข์องญปีุ่ นในทศวรรษที
มูลค่าอสังหารมิทรัพย์ทังหมดในรัฐแคลฟิอร์เนียของสหรัฐอเมรกิาเสยีอกี

 
คาํ บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่
  
ทพีกั Fuji Premium Resort หรอืเทยีบเทา่
 
วนัท3ี ภูเขาไฟฟจู ิ- หมูบ่า้นนําใสโอชโินะฮคัไค

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสูภู่เขาไฟฟูจ ิ
แตข่นึอยูก่บัสภาพอากาศวา่สามารถขนึไดถ้งึชนัไหนใหท้า่นสมัผัส
อากาศอนับรสิทุธบินยอดเขาฟจูิ
สนิทมีความสงูกว่าระดับนําทะเลถงึ
ศักดสิทิธขิองชาวญปีุ่ นทเีชอืกันวา่เป็นทสีงิสถติของเทพเจา้ดังนัน
ภูเขาไฟฟูจจิึงเป็นสถานทตีอ้งหา้มสําหรับสตรีมานานนับรอ้ยๆปี
จากนันนําท่านสู่หมู่บ ้านโอชิโนะฮคัไ
หมู่บา้นทตีังอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจบิริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ

หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยยีม
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
เดนิทางสูศู่นยจ์ําลองแผ่นดนิไหว
ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงเกียวกับการเกดิแผ่นดนิไหวรวมทังข่าว
แผ่นดนิไหวและการวเิคราะหเ์กยีวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
เปลอืกโลกseismometers ทํานายแผ่นดนิไหวสงิแวดลอ้มสนึามิ
Seismologists ทํานายอาศัยอยู่ในขณะนี

 
พระราชวงัอมิพเีรียลTokyo Imperial 

ในกรุงโตเกยีวนันปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวงทปีระทับ
ของจักรพรรดแิห่งญปีุ่ นตังอยู่ในแขวงชโิยะดะกรุงโตเกยีวใกล ้
กับสถานีรถไฟโตเกยีวภายในพระราชวังประกอบดว้ยพระราช

 (宮殿 คีวเด็ง) ของพระราชวงศ์
งสะสมในพระองค,์ สาํนักพระราชวัง, และพระราช

อุทยานขนาดใหญ่พระราชวังนีแต่เดมิเป็นทีตังของปราสาท
เอะโดะซึงเป็นทีอยู่อาศัยของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะแต่
พระราชวังเดมิถูกระเบดิทําลายลงไปมากในช่วงสงครามโลก

ศ. 1964 ก็ไดรั้บการบูรณะซงึตัว
พระราชวังมีขนาดทีดนิทังหมด 3.41 ตารางกโิลเมตรซงึใน
ภาวะฟองสบู่อสังหสรมิทรัพยข์องญปีุ่ นในทศวรรษท ี1980 มูลค่าของพระราชวังโตเกยีวนันมมีูลค่าสงูมากกว่า
มูลค่าอสังหารมิทรัพย์ทังหมดในรัฐแคลฟิอร์เนียของสหรัฐอเมรกิาเสยีอกีจากนันนําท่านชอ้ปปิงอย่างจุใ

สนิคา้แบรนดเ์นมทีโกเท็มบะแฟคทอรเีอา้ทเ์ล็ต
Premium Outletsแหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญปีุ่ นโกอนิเตอร์มากมายกับคอลเลคชันเสอืผา้ล่าสุดอาทิ
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลอืกซอืกระเป๋าไฮไซ
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY 
ดูเครืองประดับและนาฬกิาหรูอย่าง
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 
เลอืกซอืสนิคา้สําหรับคณุหนูAIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA 
KIDS, MIKI MOUSE 

หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่ออนเซ็นOnsen สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั

หรอืเทยีบเทา่ 

หมูบ่า้นนําใสโอชโินะฮคัไค- ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว-ชอ้ปปิงชนิจกูุ

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ภูเขาไฟฟูจMิt Fujiชัน 5 โดยรถโคช้

แตข่นึอยูก่บัสภาพอากาศวา่สามารถขนึไดถ้งึชนัไหนใหท้า่นสมัผัส
อากาศอนับรสิทุธบินยอดเขาฟจูซิงึภูเขาไฟฟจูเิป็นภูเขาทยีังไม่ดับ
สนิทมีความสงูกว่าระดับนําทะเลถงึ 3,776 เมตรและเป็นสถานที
ศักดสิทิธขิองชาวญปีุ่ นทเีชอืกันวา่เป็นทสีงิสถติของเทพเจา้ดังนัน
ภูเขาไฟฟูจจิึงเป็นสถานทตีอ้งหา้มสําหรับสตรีมานานนับรอ้ยๆปี

หมู่บ ้านโอชิโนะฮคัไคOshinoHakkaiเป็น
หมู่บา้นทตีังอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจบิริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ

Lake 
Yamanaka-ko
เป็นแหลง่นําตามธรรมชาตติงัอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะจ
หรือพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มนําผุดโอชโินะฮัคไคเพียงกา้ว
แรกทยี่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบริ
และไอเย็นจากแหล่งนําธรรมชาตทิมีใีหเ้ห็นอยู่ทกุมุมโดยใน
บ่อนําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์
อุณหภูมใินนํา
เ ฉ ลี ย อ ยู่ ท ี
10-12 องศาฯ
และทีสํ าคัญ

หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยยีม 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
ศูนยจ์ําลองแผ่นดนิไหวFuji no ekiทา่นจะไดร้ับ

ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงเกียวกับการเกดิแผ่นดนิไหวรวมทังข่าว
แผ่นดนิไหวและการวเิคราะหเ์กยีวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน, แผ่น

ทํานายแผ่นดนิไหวสงิแวดลอ้มสนึามิ
ทํานายอาศัยอยู่ในขณะน,ี วดิโีอ, ขอ้มูล, รูปภาพและอนืๆอกีมากมายในปัจจุบันและลา่สดุ
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มูลค่าของพระราชวังโตเกยีวนันมมีูลค่าสงูมากกว่า
จากนันนําท่านชอ้ปปิงอย่างจุใจกับ

โกเท็มบะแฟคทอรเีอา้ทเ์ล็ตGotemba 
แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์

ญปีุ่ นโกอนิเตอร์มากมายกับคอลเลคชันเสอืผา้ล่าสุดอาทMิK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 

ฯลฯเลอืกซอืกระเป๋าไฮไซBALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯเลอืก
ดูเครืองประดับและนาฬกิาหรูอย่างTAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชนัHUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯหรอื

AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA 

สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั 

ชอ้ปปิงชนิจกู ุ

เป็นแหลง่นําตามธรรมชาตติงัอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะจ.ยามานชิ
หรือพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มนําผุดโอชโินะฮัคไคเพียงกา้ว
แรกทยี่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบริสุทธิ
และไอเย็นจากแหล่งนําธรรมชาตทิมีใีหเ้ห็นอยู่ทกุมุมโดยใน
บ่อนําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์

รูปภาพและอนืๆอกีมากมายในปัจจุบันและลา่สดุ



 

 

แผน่ดนิไหวโลกจากนันใหท้า่นไดช้อ้ปปิงย่าน

กระเป๋ารองเทา้เสอืผา้เครืองสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็น
มากมายทรีาคาคอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทยและทจีะขาดไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น
จะราคา 100 เยนเทา่กันหมดททีา่นสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาทสีบายกระเป๋า
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Hearton Higashi Shinagawa 
 

วนัท4ี ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซอืทวัร ์
เสรมิ โตเกยีวดสีนยี ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนัใหท้่านพักผ่อนหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัยในย่าน
ต่างๆในกรุงโตเกียวเช่นGinza, Shinjuku, Shibuya, 

แร่ Splash Mountain ลอ่งแกง่ไปในดนิแดนของกระตา่ยนอ้ยจนถงึจุดไคลแ์ม๊กซก์ับการดงิลงจากความสงูกวา่
ตกึ 2 ชนัสูผ่นืนําทอียู่ดา้นลา่งใหเ้วลาทา่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครอืงเลน่ในโซนตา่งๆเรมิดว้ย
บา้นผสีงิรูปแบบใหม่ทน่ีารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างทคีดิกระทังถงึสว่นสําคั
ภัยไปบนอวกาศทน่ีาตนืตาโลดโผนและหวาดเสยีวจากนันใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจกับขบวนแสงสเีสยีงตระการตา
ของเหลา่ตวัการต์นูทงัหลายจากการชม
อันสวยงามและตระการตาพรอ้มขบวนอเิลคท
สดุแสนประทบัใจไดเ้วลาเดนิทางกลบั
 

เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Hearton Higashi Shinagawa 
 

วนัท5ี สวนไคระคุเอน - ซาวะระ -
พลาซา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 นําท่านชมสวนไคราคุเอนKairakuen

สวนทสีวยทสีดุในญปีุ่ นพรอ้มกับเคนโระคุเอนทคีานาซาวะและ
โคราคุเอนทีโอคายามะเปิดใหเ้ป็นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
สําหรับประชาชนในปี 1842 
นามตระกลูมโิตะนามวา่นารอิาคโิทคกุาวะสวนไคราคเุอนไดป้ลกู

 
แผน่ดนิไหวโลกจากนันใหท้า่นไดช้อ้ปปิงย่านชนิจูกุShinjuku

ใ จ ก ล า ง
ก รุ ง โ ต เ กี ย ว
เ พ ลิด เ พ ลิน กั บ
การชอ้ปปิงสนิคา้
ม า ก ม า ย อ า ทิ
เค รือง ใช ไ้ฟ ฟ้ า
น า ฬิ ก า แ บ ร น ด์
ดังๆกลอ้งถ่ายรูป
ดจิติอลเกมสต์า่งๆ
หรือสนิคา้ทจีะเอา
ใจคุณผูห้ญิงดว้ย

กระเป๋ารองเทา้เสอืผา้เครืองสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็นKOSE, SHISEDO, KANEBO 
มากมายทรีาคาคอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทยและทจีะขาดไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น 100 เยนซงึสนิคา้ทกุอย่างภายในรา้น

ดททีา่นสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาทสีบายกระเป๋า

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

Hearton Higashi Shinagawa หรอืเทยีบเทา่ 

ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซอืทวัร ์

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านพักผ่อนหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัยในย่าน

Ginza, Shinjuku, Shibuya, 
Harajuku, 
Akihabara, 
Roppongi,Odaiba (ถ่ายรูปคู่กับ
City Tokyo) เป็นตน้ซงึสามารถเดนิทางดว้ยตนเองหรอืใหท้าง
มัคคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทัวรแ์นะนําเสน้ทางตา่งๆสามารถเดนิ
รถไฟJR, หรอืแท็กซสีามารถรับคูม่อืและแผนทกีารเดนิทางได ้
ทหีัวหนา้ทัวร์)หรือเลอืกซอืทัวรโ์ตเกยีวดิ
Disneylandโตเกยีวดสินีย์แลนด์ใชทุ้นในการก่อสรา้ง
ลา้นเหรียญสหรัฐท่านจะไดส้ัมผัสกับตัวเอกของมิกกีเมา้ส์
โดนัลดกัสแ์ละเหลา่เพอืนๆการต์นูจากวอลลด์สินียม์ากมายอกีง
เครอืงเล่นทพีรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์และความตนืเตน้ใหทุ้ก
ทา่นไม่วา่จะเป็นBig Thunder Mountain

ลอ่งแกง่ไปในดนิแดนของกระตา่ยนอ้ยจนถงึจุดไคลแ์ม๊กซก์ับการดงิลงจากความสงูกวา่
ชนัสูผ่นืนําทอียู่ดา้นลา่งใหเ้วลาทา่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครอืงเลน่ในโซนตา่งๆเรมิดว้ย

บา้นผสีงิรูปแบบใหม่ทน่ีารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างทคีดิกระทังถงึสว่นสําคญันันคอื
ภัยไปบนอวกาศทน่ีาตนืตาโลดโผนและหวาดเสยีวจากนันใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจกับขบวนแสงสเีสยีงตระการตา
ของเหลา่ตวัการต์นูทงัหลายจากการชม“อเิล็คทรคิพราเหรด”จากนันนําทกุทา่นสนุกสนานกันตอ่กับการแสดงพลุ
อันสวยงามและตระการตาพรอ้มขบวนอเิลคทรคิพาเรดของเหลา่ตัวการต์ูนททีา่นชนืชอบมากมายทสีวยงามและ
สดุแสนประทบัใจไดเ้วลาเดนิทางกลบั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

Hearton Higashi Shinagawa หรอืเทยีบเทา่ 

- โอไดบะ ไดรเ์วอรซ์ิตโีตเกยีว

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
Kairakuenตดิอันดับ 1 ใน 3 ของ

สวนทสีวยทสีดุในญปีุ่ นพรอ้มกับเคนโระคุเอนทคีานาซาวะและ
เปิดใหเ้ป็นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ

1842 โดยเจา้ครองแควน้ลําดับท ี9 ใน
นามตระกลูมโิตะนามวา่นารอิาคโิทคกุาวะสวนไคราคเุอนไดป้ลกู
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KOSE, SHISEDO, KANEBO และอนืๆอกี
เยนซงึสนิคา้ทกุอย่างภายในรา้น

ดททีา่นสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาทสีบายกระเป๋า 

ถ่ายรูปคู่กับGUNDAM หนา้หา้งDiver 
ซงึสามารถเดนิทางดว้ยตนเองหรอืใหท้าง

มัคคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทัวรแ์นะนําเสน้ทางตา่งๆสามารถเดนิ,นัง
หรอืแท็กซสีามารถรับคูม่อืและแผนทกีารเดนิทางได ้

โตเกยีวดสินยีแ์ลนดT์okyo 
โตเกยีวดสินีย์แลนด์ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 

ลา้นเหรียญสหรัฐท่านจะไดส้ัมผัสกับตัวเอกของมิกกีเมา้ส์
โดนัลดกัสแ์ละเหลา่เพอืนๆการต์นูจากวอลลด์สินียม์ากมายอกีง
เครอืงเล่นทพีรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์และความตนืเตน้ใหทุ้ก

Big Thunder Mountainนังรถไฟตะลยุเหมอืง
ลอ่งแกง่ไปในดนิแดนของกระตา่ยนอ้ยจนถงึจุดไคลแ์ม๊กซก์ับการดงิลงจากความสงูกวา่

ชนัสูผ่นืนําทอียู่ดา้นลา่งใหเ้วลาทา่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครอืงเลน่ในโซนตา่งๆเรมิดว้ยHunted Mansion 
ญนันคอืSpace Mountainการผจญ

ภัยไปบนอวกาศทน่ีาตนืตาโลดโผนและหวาดเสยีวจากนันใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจกับขบวนแสงสเีสยีงตระการตา
จากนันนําทกุทา่นสนุกสนานกันตอ่กับการแสดงพลุ

รคิพาเรดของเหลา่ตัวการต์ูนททีา่นชนืชอบมากมายทสีวยงามและ



 

 

ตน้ดอกพลัม 3000 ตน้ 100 
กุมภาพันธ ์– 31 มนีาคมขอเชญิชม
ใบไมผ้ลจิะเป็นพุ่มบชุโคลเวอรส์ว่น
สวนมดีอกไมส้วยงามทผีลัดกันเปลยีนตามฤดกูาลใหรั้บชมไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่
Katoriตงัอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชบิะห่างจากใจกลางกรุงโตเกยีวประมาณ
กโิลเมตรจากสนามบนินานาชาตนิาริตะตดิชายแดนจังหวัดอบิารากอิยู่ฝังตรงขา้มของแม่นําโทน
ประกอบดว้ยอาคารจากครงึหลงัของยุคอดีโีอถงึจุดเรมิตน้ของยุคโชวะโครงสรา้งเหลา่นีจะดงึดดูความสนใจของ
คณุไดอ้ยา่งแทจ้รงิรวมถงึบา้นรา้นคา้สไตล์
เกา่ของTadatakaInoซงึเป็นคนแรกททํีาแผนทญีปีุ่
ปีตามแนวถนนมีรา้นเฟอร์นิเจอร์มากมายและรา้นคา้ทัวไปซงึดําเนินธุรกิจแบบครอบครัวมาตังแต่สมัยนัน
นอกจากนคีณุยังสามารถเพลดิเพลนิไปกับทศันยีภาพของ

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการช ้
TokyoPlaza เป็นเกาะจําลองขนาดใหญ่ซงึสรา้งขนึจากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีวในเขตโคโตและเขตชิ
นะงะวะเขตปกครองพเิศษของกรุงโตเกยีวประเทศญปีุ่ นแรกเรมิโอะไดบะสรา้งขนึในค
การป้องกันประเทศเมอืเขา้สูค่รสิตศ์ตวรรษที
ทศวรรษท ี1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ย่านพักอาศัย
และนันทนาการทใีหญ่โตแห่งหนึงโอะไดบะและมนิะโตะมไิร
ในจังหวัดโยะโกะฮะมะเป็นเขตชายฝังเพียง
โตเกียวและปริมณฑลทสีามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทไีม่ไดเ้ป็นเขต
อุตสาหกรรมหรือท่าเรือภายในมีรา้นคา้รา้นอาหารและแหล่ง
บันเทงิเปิดใหบ้รกิารเมอืปี 2012 
คอืหุ่นยนตก์ันดัมตัวใหม่ใหญ่กว่าเดมิ
ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ในตอนกลางคนืจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่อง
หุ่นยนตเ์สยีงประกอบและขยับหัวไดน่้าตนืตาตนืใจไม่นอ้ยหาก
ใครทชีนืชอบการ์ตูนกันดัมเป็นพเิศษยังมนีทิรรศการเล็กๆอยู่บน
ชนั 7 อกีดว้ย 
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
 

20:00น.พรอ้มกันณจดุนัดหมาย (กรุณาตรงตอ่เวลา
 
วนัท6ี ฮาเนดะ- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
00:20น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย
 
04:50น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ

เดอืน เมษายน 
09 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61 * ชว่งสงกรานต์
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลา
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หน ้

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ 
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ

 
100 สายพันธุ์ซึงเป็นสงิทีสือถึงการมาเยือนของฤดูใบไมผ้ลิและตังแต่วันที

นาคมขอเชญิชม “เทศกาลดอกพลัม”พรอ้มต่อดว้ยดอกซากุระและดอกอาซเลยีสําหรับฤดู
ใบไมผ้ลจิะเป็นพุ่มบชุโคลเวอรส์ว่นตน้ฤดหูนาวก็จะพบกบัดอกซากรุะทผีลบิานใน 2 
สวนมดีอกไมส้วยงามทผีลัดกันเปลยีนตามฤดกูาลใหรั้บชมไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่

ตงัอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชบิะห่างจากใจกลางกรุงโตเกยีวประมาณ
กโิลเมตรจากสนามบนินานาชาตนิาริตะตดิชายแดนจังหวัดอบิารากอิยู่ฝังตรงขา้มของแม่นําโทน
ประกอบดว้ยอาคารจากครงึหลงัของยุคอดีโีอถงึจุดเรมิตน้ของยุคโชวะโครงสรา้งเหลา่นีจะดงึดดูความสนใจของ
คณุไดอ้ยา่งแทจ้รงิรวมถงึบา้นรา้นคา้สไตลk์ura-zukuri (คลงัสนิคา้) และอาคารกอ่อฐิตะวันตกหนงึในนันคอืบา้น

ซงึเป็นคนแรกททํีาแผนทญีปีุ่ นทงัหมดตงัแตต่น้ศตวรรษท ี19 
ปีตามแนวถนนมีรา้นเฟอร์นิเจอร์มากมายและรา้นคา้ทัวไปซงึดําเนินธุรกิจแบบครอบครัวมาตังแต่สมัยนัน
นอกจากนคีณุยังสามารถเพลดิเพลนิไปกับทศันยีภาพของ "ถนนทมีชีวีติชวีา" จากลอ่งเรอืบนแมนํ่าอกีแหง่หนงึ
บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงก่อนกลับพรอ้มดูหุ่นกันดัมตัวใหม่ทโีอะไดบะ

เป็นเกาะจําลองขนาดใหญ่ซงึสรา้งขนึจากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีวในเขตโคโตและเขตชิ
เขตปกครองพเิศษของกรุงโตเกยีวประเทศญปีุ่ นแรกเรมิโอะไดบะสรา้งขนึในค

การป้องกันประเทศเมอืเขา้สูค่รสิตศ์ตวรรษท ี20 โอะไดบะไดเ้ตบิโตอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือจนถงึชว่ง
โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ย่านพักอาศัย

และนันทนาการทใีหญ่โตแห่งหนึงโอะไดบะและมนิะโตะมไิร 21 
ในจังหวัดโยะโกะฮะมะเป็นเขตชายฝังเพียง 2 สองแห่งในเขต
โตเกียวและปริมณฑลทสีามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทไีม่ไดเ้ป็นเขต
อุตสาหกรรมหรือท่าเรือภายในมีรา้นคา้รา้นอาหารและแหล่ง

2012 จุดโดดเดน่ทสีดุของหา้งแห่งนี
คอืหุ่นยนตก์ันดัมตัวใหม่ใหญ่กว่าเดมิUnicorn Gundamทตีัง
ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ในตอนกลางคนืจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่อง
หุ่นยนตเ์สยีงประกอบและขยับหัวไดน่้าตนืตาตนืใจไม่นอ้ยหาก
ใครทชีนืชอบการ์ตูนกันดัมเป็นพเิศษยังมนีทิรรศการเล็กๆอยู่บน

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

ณาตรงตอ่เวลา) นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานฮาเนดะ 

ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG6

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

สงกรานต ์ 55,900 55,900 53,900

กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ
กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน
กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที
เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ 
กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนิน

บรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
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สายพันธุ์ซึงเป็นสงิทีสือถึงการมาเยือนของฤดูใบไมผ้ลิและตังแต่วันที 20 
พรอ้มต่อดว้ยดอกซากุระและดอกอาซเลยีสําหรับฤดู

2 ฤด ู(นคิซิาคซิากรุะ) ภายใน
สวนมดีอกไมส้วยงามทผีลัดกันเปลยีนตามฤดกูาลใหรั้บชมไดเ้วลานําท่านเดนิทางสูซ่าวะระSawaraในเมอืง

ตงัอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชบิะห่างจากใจกลางกรุงโตเกยีวประมาณ 70 กโิลเมตรสบิหา้
กโิลเมตรจากสนามบนินานาชาตนิาริตะตดิชายแดนจังหวัดอบิารากอิยู่ฝังตรงขา้มของแม่นําโทน – กวาพืนที
ประกอบดว้ยอาคารจากครงึหลงัของยุคอดีโีอถงึจุดเรมิตน้ของยุคโชวะโครงสรา้งเหลา่นีจะดงึดดูความสนใจของ

และอาคารกอ่อฐิตะวันตกหนงึในนันคอืบา้น
19 อาคารทมีอีายุ 100 ถงึ 200 

ปีตามแนวถนนมีรา้นเฟอร์นิเจอร์มากมายและรา้นคา้ทัวไปซงึดําเนินธุรกิจแบบครอบครัวมาตังแต่สมัยนัน
จากลอ่งเรอืบนแมนํ่าอกีแหง่หนงึ 

โอะไดบะOdaiba Driver City 
เป็นเกาะจําลองขนาดใหญ่ซงึสรา้งขนึจากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีวในเขตโคโตและเขตชิ

เขตปกครองพเิศษของกรุงโตเกยีวประเทศญปีุ่ นแรกเรมิโอะไดบะสรา้งขนึในค.ศ. 1853 เพอืประโยชน์ใน
โอะไดบะไดเ้ตบิโตอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือจนถงึชว่ง

TG661 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

 
 

พกัเดยีว วซีา่ 

 8,900 - 

และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 
กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

าทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที
เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  

บรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้
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 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซอืประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
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ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


