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ก ำหนดกำรเดินทำง         15 – 20 ธ.ค. // 21 – 26 ธ.ค. 2559                                             (55,900.-) 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ                                 

19.00 น.  พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคำน์เตอร์ C 
   โดยสายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.15 น.   เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 
   (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

วนัทีส่อง             ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ปรำสำทโอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ                                                                              

06.25 น.   เดินทำงถึง สนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ำ ณ ประเทศญีปุ่่น หลงัจำกผ่ำนข้ันตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 
  น าท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ท่านจะไดส้ัมผสักบัเร่ืองราวมหศัจรรยใ์นโลกของสีสันแห่ง

จินตนาการ พร้อมทั้งต่ืนเต้นเร้าใจไปกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดกบัสวนสนุกอนัยิ่งใหญ่ตระการตาของโลก
ภาพยนตร์ ให้ท่านร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ต่ืนเตน้ ระทึกใจจากหนงัดงัท่ีท่านช่ืนชอบ 
เช่น โซน “ฮอลลิวูด” ท่านจะได้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นสุดฮอท “สไปร์เดอร์แมนเดอะไรด์” ท่ีรอให้ท่าน
พิสูจน์ความมนัส์ คน้หาความลบัของ “ไอแ้มงมุม” กบัเคร่ืองเล่น 3D ให้ท่านผจญภยักบัไอแ้มงมุม ต่อสู้กบั
เหล่าวายร้าย ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สัมผสัไดต่้างจากเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ ท่ีท่านไดเ้คยสัมผสัมา พบกบัการผจญ
ภยักบัโลกของไซเบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกบั “TERMINATOR 2” ท่ีปรากฎข้ึน พร้อมกบัพลงัท่ีท าให้ท่าน
ตอ้งผงะจนหลงัติดพนกัเกา้อ้ี ให้ท่านไดส้นุกต่อ กบัโซน “ซานฟรานซิสโก” พบกบัฉากเพลิงไหมท่ี้ลุกไหม้
อย่างรุนแรงจากเร่ือง “แบ็คดราฟท์” หรือ นั่งรถซีมูเลเตอร์ยอ้นเวลาหาอดีตกับไมเคิล  เจฟอกซ์ จากเร่ือง  
“แบ็ค ทู เดอะฟิวเจอร์” โซน “จูราสสิค พาร์ค” ให้ท่านล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเร่ือง “จูราสสิค 
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 พาร์ค” หรือ โซล “ อะมิตี วลิเลจ” ให้ท่านนัง่เรือเพื่อพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยูใ่นเหตุการณ์จริงกบั 
“จอว”์ ใชทุ้นสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ นอกจากน้ียงัมีขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูน 
ของค่ายยูนิเวอร์แซล อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอ่ืนๆและท่ีพลาดไม่ได้กับ 
เคร่ืองเล่นใหม่จากภาพยนตร์สุดฮิต “Wizarding World of Harry Potter” ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยู่ในขณะน้ี                
น าท่านต่ืนตากบั “โรงถ่ำยภำพยนตร์” ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวูด๊...สัมผสับรรยากาศการต่อสู้และการ
ไล่ล่าท่ีดุเดือดเร้าใจสัมผสัประสบการณ์สนุกต่ืนเตน้กบัการห้อยโหนโผนทะยานไปกบัซุปเปอร์ฮีโร่สายพนัธ์ุ
ใหม่ “Spider Man” สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศท่ีสนุกเสมือนขบัจริงในการเล่น 
“Simulator”ของฉากภาพยนตร์เร่ือง “Back Tothe Future”จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปยงัโลกแห่งเวทมนต ์             
ท่ี ร่ายมนต์ใส่ทั้ งเด็กและผู ้ใหญ่ทั่วโลก  ในโซน  THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER             
ดว้ยการเนรมิตพื้นท่ี 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งน้ี ให้เป็นฉากต่างๆของโลกเวทมนต์ ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ 
ของเหล่าพ่อมด แม่มด หมู่บ้านฮอกม้ีด สถานีรถไฟคิงส์ครอส ร้านขายของแปลกประหลาดในโลกแห่ง
จินตนาการแห่งน้ี และไม่พลาดกบัการลอง บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมข้ึนช่ือของเหล่าพ่อมด แม่มด อิสระให ้             
ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวนั แบบอสิระ (ไม่รวมค่ำอำหำร) เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
  น าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) ถูกสร้างข้ึน ในปี 1583 โดย ท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ     

โทโยโทมิ ปราสาทแห่งน่ีล้อมรอบด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก โดยหินแต่ละกอ้นมีการวางทบัซ้อนกนัอยา่งแน่นหนาและแข็งแรงโดยไม่ไดท้  าการตดัหิน
เลย หลงัจากการเสียชีวิตของท่าน ฮิเดโยชิ ปราสาทถูกลายลงโดยทหารของโทคุงาวะและเป็นการปิดฉาก
ตระกูลของโทโยโทมิ ในปี 1997 มีการบูรณะคร้ังใหญ่ และปรับปรุงดา้นในให้ทนัสมยั กลายเป็นพิพิธภณัฑ์
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของปราสาทและเร่ืองราวของท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ผูริ้เร่ิมการก่อสร้าง
ปราสาท ใหท้่านเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั   

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงไร้ขีดจ ากัด              
บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้
มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอางและสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง 
นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี 

ค ่ำ            รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

https://www.google.co.th/search?client=opera&hs=cnl&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=cI_0U4ryMMK9ugTOrIL4Bw&ved=0CBoQvwUoAA
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          พกัที ่NEW HANKYU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
 

วนัทีส่ำม เกยีวโต – ปรำสำททอง – วดัคิโยมิสึ – ทะเลสำบฮำมำนะ – โอชิโนะ ฮัคไค – คำวำคูจิโกะ  

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงท่ีมีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปีชม “ปรำสำททอง” หรือ             
เรียกกนัวา่ “คินคำคุจิ” ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องโชกุนในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้ า
โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญ่ีปุ่นโบราณท่ีได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีเยี่ยม ตวัปราสาทโดดเด่นด้วย                 
สีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้ าอีกหน่ึง
หลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  

จากนั้น น าท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกนั และไดรั้บการยกย่อง            
ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงน าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ท่ีเช่ือวา่เม่ือด่ืมแลว้
จะประสบความส าเร็จสามดา้นคือ “ช่ือเสียง เงินทอง และสุขภาพ” อิสระกบัการเลือกซ้ือ ของท่ีระลึกพื้นเมือง
บนถนน “โอชะซากะ” และ “ซันเน็งซากะ” เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจพดัญ่ีปุ่น 
ฯลฯ ก็สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี 

กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
  น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบฮำมำนะ” แหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด อิสระกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกก้ีปลาไหล ก้างปลาไหลกรอบฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพ                      
เป็น ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

  *หากมีเวลาเพียงพอ* น าท่านชม “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีใชเ้วลา
อนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อน ้ าแต่ละบ่อ น ้ าท่ีอยูใ่นบ่อจึงเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด ในปี 
1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้า จากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
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 ค ่ำ              รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั (+ ขำปูยกัษ์)  
 พกัที ่ TOMINOKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบน ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า               
การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย                  

 

 
 

วนัทีส่ี่  ภูเขำไฟฟูจิ(ถ่ำยรูป) – ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท – ถ ำ้น ำ้แข็ง – โกเทมบะ เอ้ำท์เล็ท – โยมิอุริ แลนด์ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม 
ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั “ภูเขำไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
และรูปทรงกรวยคว  ่าท่ีไดส้ัดส่วนจึงเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินทั้งนกัประพนัธ์ 
และกวีผูมี้ช่ือเสียงของญ่ีปุ่นเดิมทีชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้  
จึงเป็นแดนตอ้งหา้มส าหรับสตรีมานานนบัร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดทา้ยเม่ือกวา่สามร้อยปีมาแลว้ 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ “ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด 
กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ โดยการนัง่กระเช้าข้ึนไปยงัด้านบนเพื่อท าการสกีลงมาดา้นล่าง หรือเลือกพกัผ่อน
อิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายเวอร์ชัน่ เก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจกบัมุมสวยๆท่ีมีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั (ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นทุกชนิด) 

กลำงวนั            รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

   น าท่านเดินทางสู่ ถ ้ำน ้ำแข็ง ท่ีมีอุณภูมิ เฉ่ียงทั้งปี 3 องศาเซลเซียส ลึกลงจากพื้นผิวลงไปแห่งโลกใตดิ้น ราว 
150เมตร ท่านจะพบความงาม แห่งธารน ้าแขง็ และ ก าแพงน ้าแขง็อนัน่าอศัจรรยย์ิง่นกั 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้ำท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์
มากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
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 Tessile ฯล ฯ  เลื อ ก ซ้ื อ ก ระ เป๋ าไ ฮ ไซ  Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯล ฯ  เลื อ ก ดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ “โยมิอุริแลนด์” สวนสนุกใกลก้รุงโตเกียว เขา้สู่โลกแห่งจินตนาการ การแสดงสีในยามค ่าคืน 
ท่ีจะจดัข้ึนในช่วง ฤดูใบไมผ้ลิถึงช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เป็นการจดัเเสดงแสงสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง ด้วยการ
ตกแต่งท่ีออกแบบโดยนกัออกแบบดา้นการแสดงไฟท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ประดบัประดาโดยการใชห้ลอดไฟ
มากถึง 4 ลา้นดวงและสีมากถึง 24 เฉดสี เปล่ียนบรรยากาศของสวนสนุกท่ีเห็นเม่ือตอนกลางวนัไปคนละโลก 
ราวกบัอยู่ในโลกเเห่งจิตนาการ ให้ท่านไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ และชมโชวก์ารจดัแสดงน ้ าพุ ยามค ้าคืน 
อิสระใหท้่านเดินเล่นกนัตามอธัยาศยั (หมายเหตุ : หยดุให้บริการทุกวนัองัคาร แต่หากตรงกบัวนัเทศกาล หรือ 
วนัหยดุแห่งชาติของญ่ีปุ่น ก็จะมีการเปิดบริการปกติ ) 

ค ่ำ             รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบอสิระ (ไม่รวมค่ำอำหำร) เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
   พกัที ่   TOKYO BAY APA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
 

วนัที่ห้ำ   FUJIKO F FUJIO MUSEUM – พพิธิภัณฑ์บ้ำนญีปุ่่น – ช้อปป้ิงชินจูกุ – เอออนพลำซ่ำ – สนำมบินฮำเนดะ  
  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม : โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ (เพิม่เงินผู้ใหญ่ 2,900 บำท, เด็ก 2,300 บำท / ท่ำน)             

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม  

ท่ำนที่ซ้ือทัวร์เสริม --> เดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวยัท่ีมีผูเ้ขา้ชม
มากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกบั ADVENTURE 
LAND ท่ีน าท่านผจญภยักบัการล่องเรือโจรสลดั PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนียแ์ลนด์ 
โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกับ
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 เคร่ืองเล่นต่างๆ มากมายยงั WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินท่ี BIG THUNDER MOUNTAIN หรือ
เลือกสนุกกบั SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภยับนผาสูงชนัในโซน CRITTER COUNTRY เขา้ชมบา้นผี
สิง HUNTED MANSION อนัน่ากลวั และชมบา้นน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์  POOH’S HUNNY HUNT ใน
โซน  FANTASY LAND เพลิดเพลินกบัการแต่งกายชุดประจ าชาติของตุ๊กตาตวัน้อยๆกบั IT’S A SMALL 
WORLD ผจญภยัไปกบั PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกใน TOON 
TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินน่ี หรือ CHIP’N 
DALE’S TREEHOUSE บ้ าน ต้น ไม้ ช อ ง ชิ บ กับ เด ล  ห รือส นุ ก กัน ต่ อกับ เค ร่ื อ ง เล่ น มัน ส์ ๆ โซ น 
TOMORROWLAND  สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางใน
อวกาศแบบสบายๆ ไปกบั STAR TOUR สนุกกบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ BUZZ 
LIGHT YEAR ประชนัความแม่นกบัเพื่อนดว้ยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปป้ิงกบัสินคา้ของดิสนียท่ี์มี
มากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือกเป็นของท่ีระลึกฝากทางบา้นยงั WORLD BAZAAR   

 

 

  ท่ำนที่ไม่ได้ซ้ือทัวร์เสริม -->  น าท่านเดินทางสู่ “Fujiko F Fujio Museum” พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อเก็บรักษา และเผยแพร่ผลงานผลงานของนักเขียนการ์ตูนช่ือดังของญ่ีปุ่น Fujiko F Fujio มีช่ือจริงว่า 
Hiroshi Fujimoto ผูส้ร้างสรรค์การ์ตูนช่ือดงัมากมายท่ีบา้นเรา และทัว่โลกรู้จกักนัดีอยา่ง โดราเอมอน  นินจา
ฮตัโตริ ปาร์แมน  ฯลฯ  พิพิธภณัฑ์น้ีใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี โดยความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐ
และเอกชน อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมกนัตามอธัยาศยั (หมายเหตุ : หยุดให้บริการทุกวนัองัคาร แต่หากตรงกบั
วนัเทศกาล หรือ วนัหยดุแห่งชาติของญ่ีปุ่น ก็จะมีการเปิดบริการปกติ ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์บ้ำนญี่ ปุ่น” แหล่งรวมบ้านโบราณแบบญ่ีปุ่นรูปแบบต่างๆ ในเขตพื้นท่ี                        
แถบตะวนัออก เช่น บ้านแบบกชัโชสึคุริ(ชิราคาวาโกะ) และยงัมีการสาธิตงานฝีมือแบบต่างๆการยอ้มผา้                   
ทอผา้ หตักรรมจากฟาง และไมไ้ผ ่และยงัมีโชวว์ฒันธรรมต่างๆใหช้มอีกดว้ย 
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 จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงกบัยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว “ชินจูกุ” ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ 
และร้านขายของ เป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนับหม่ืนเดินกันขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย                
เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากลอ้งถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO, 
GAMES, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ และยงัมี 
“ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านไดช้้อปป้ิง และเลือกซ้ือของฝาก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชม 
และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

กลำงวนั        รับประทำนอำหำรกลำงวนั แบบอสิระ (ไม่รวมค่ำอำหำร) เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
ค ่ำ                รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบอสิระ (ไม่รวมค่ำอำหำร) เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 

*** สมควรแก่เวลำ รถรอรับคณะทีด่ิสนีย์แลนด์  เพ่ือเดินทำงสู่สนำมบิน *** 
      สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

 
 

 

วนัที่หก  สนำมบินฮำเนดะ - กรุงเทพฯ 

00.20 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที ่ TG661 
05.25 น.     เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

****************************************************** 
รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,  

สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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 อตัรำค่ำบริกำร  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 
 

วนัเดนิทำง รำคำ ผู้ใหญ่ เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(มเีตยีงเสริม) 

เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่มเีตยีงเสริม) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

15 – 20 ธ.ค. 59 
21 – 26 ธ.ค. 59 

รวมตั๋ว 55,900.- บำท 52,900.- บำท 52,900.- บำท 49,900.- บำท 
6,000.- บำท 

ไม่รวมตั๋ว 37,900.- บำท 37,900.- บำท 37,900.- บำท 35,900.- บำท 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดังกลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ดังกลา่วทกุกรณี 

3. การช าระคา่บรกิาร  

3.1 กรณุาส ารองทีน่ั่ง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

3.3 กรณุาช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไมผ่า่น (ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้ง และตรงตามก าหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  
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 4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลังจากวันทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋ว  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไมผ่า่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะ

ขึน้อยูก่บัราคาตั๋วเครือ่งบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุป๊ บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

ทัวรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50% 

โดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการ

บนิ ทางบรษัิทไมอ่าจก าหนดเองได ้อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง หากมคีา่ใชจ่า่ยใดๆ ทเีพิม่ขึน้ ถอืเป็น

คา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  

หมายเหตุ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนัน้ท่านควรที่จะส่งเรือ่งแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อยา่งนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ 

หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

      5.คา่น า้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไมเ่กนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็  

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธรัิบ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์

 - กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปี ขึน้ไป  จะมสีทิธรัิบเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
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 หมายเหต ุในกรณีเกดิอบุตัเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จ ากดัจ านวนเงนิความรับผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งท าเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไมเ่ดนิทางไป - กลับพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  

*** กรณีดังกลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ *** 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ ทีจ่ าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การน าสิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
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 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้าน เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายไุมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายไมว่า่

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจดัท าขึน้ส าหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนือ่งจากบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นการช าระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้สิน้ ไมส่ามารถคนืไดไ้มว่า่กรณีใด 

 

 


