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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

พฤษภำคม  
16 – 21, 

24 – 29 พ.ค. 2561 (วนัวสิำขบูชำ) 
43,900.- 

มิถุนำยน  
06 – 11, 13 – 18, 20 – 25,  

27 มิ.ย – 02 ก.ค 2561 
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนินำริตะ (22.10-06.20) 
 

✈  
2 

นำริตะ – สวนดอกไม้ฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค (นั่งรถไฟ)  – สวนดอกไม้
อำชิคำงะ ฟลำวเวอร์ พำร์ค – ช้อปป้ิงเอออน มอลล์ ซำโนะ ชินโตชิ 

-  -
CANDEO HOTEL  SANO                            
OR  SIMILAR 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์  TOKYO  SUMMER FLOWER  JUN18-TG-W51 

3 
ซำโนะ – วดัโคโตคุอนิ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำ              
โอวำคุดำนิ  – ยำมำนำชิ    

  
FUJINO BOKAEN  HOTEL 
OR  SIMILAR 

4 
ยำมำนำชิ – ภุเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิง          
ชินจูก ุ– โตเกยีว 

  - 
APA TOKYO  HOTEL OR  
SIMILAR 

5 
โตเกยีว – ตลำดปลำสึคจิ ิ–วดัอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี 
(จุดถ่ำยรูป) – ศำลเจ้ำเมจ ิ– ฮำรำจูก ุ– โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ  

 - -  
6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ  (00.20-04.50) ✈    

 
 
 
 
 

วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ 

1900  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 2210 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน  TG 640  
  (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง นำริตะ – สวนดอกไม้ฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค (นั่งรถไฟ)  – สวนดอกไม้อำชิคำงะ ฟลำวเวอร์ พำร์ค –                                                                
ช้อปป้ิงเอออน มอลล์ ซำโนะ ชินโตชิ 

0620 ถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

น าท่านชมอาณาจักรแห่งดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค”  สวนดอกไมริ้มทะเลขนาดใหญ่บนพ้ืนท่ี                               
กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร มีพ้ืนท่ีติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ...ภายในมีทุ่งดอกไม้ประจ าฤดูกาลหลายสายพันธ์ุ                          
หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้ งปี ... แล้วน าท่านเปล่ียนบรรยากาศนั่ง “Seaside Train”                            
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เข้าไปยังสวนดอกไม้ และท่ีพลาดไม่ได้อีกจุด “ชิงช้ำสวรรค์ยักษ์”  (Flower Ring Ferris Wheel)  สัญลักษณ์                      
ประจ าสวนฮิตาชิ  ซีไซด์  พา ร์ค  ท่ านสามารถนั่งชมวิวมอง เ ห็นทัศ นียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้ งสวน                                        
(รวมเฉพำะค่ำรถไฟชมสวน/ ไม่รวมค่ำเคร่ืองเล่นต่ำงๆภำยในสวน) 

เพลิดเพลินกับความงามของ ทุ่งดอกลินาเรีย และดอกป๊อปป้ีท่ีสามารถมองเห็นชิงช้าสวรรค์ยกัษ์ ผ่านทุ่งดอกไม้                       
ท่ีพร้อมใจกนัแยม้บานอวดสีสันแข่งกบัสีของทอ้งฟ้า ...นอกจากน้ียงัมีโซนพืชสมุนไพรพร้อมชมดอกไมป้ระจ าถ่ิน
จ าพวกพืชท่ีเติบโตบริเวณชายฝ่ังทะเล ท่ีให้สีสันความงาม แตกต่างกันไป แซมด้วย ดอกไม้นานาพนัธ์ุหลากสี                       
หลากสไตลแ์ละโซนป่าธรรมชาติท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ริมบึง อาทิเช่น Rosemary , Christmas Rose , Rose Acacia ,  
Tiger Lilies (กำรบำนของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

                      
น าท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทุ่งดอกไม้ “สวนดอกไม้อำชิคำงะ” หน่ึงในสวนดอกวิสทีเรีย  ท่ีสวยงามและ                              
อลงัการท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น บนพ้ืนท่ีขนาดใหญ่กวา่ 60 ไร่ ... 
 
 
(ส ำหรับกรุ้ปเดินทำงวันที่  16-21 พ.ค. 61)  น าท่านชมดอกวิสทีเ รียหรือท่ีชาวญ่ีปุ่นเรียกกันว่า  “ดอกฟูจิ”                                            
มีลักษณะเป็นดอกไม้เล็กๆจ านวนมากรวมตัวกันเป็นพวงระยา้คล้ายผลองุ่น ชมได้ตั้ งแต่ปลายเดือนเมษายน                              
ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ...โดยมีไฮไลท์อยู่ท่ี  อุโมงค์ต้นวิสทีเรียยาวเกือบ 100 เมตร มีดอกห้อยระยา้                                
ลงมาจากก่ิงเป็นพวงท าให้เกิดเป็นทางเดินใต้ดอกวิสทีเรียหลากหลายสีสลับกัน เช่น สีม่วง , สีขาว , สีเหลือง                                
และสีชมพู  และต่ืนตาต่ืนใจไปกับต้นวิสที เ รียขนาดใหญ่ยักษ์  “Great Miracle Wisteria”  มีอายุกว่า  150 ปี                                   
ท่ีคอยสร้างบรรยากาศอันงดงามราวความฝันให้กับสวนแห่งน้ี ... นอกจากชมความสวยงามของดอกไม้แล้ว                                 
ห้ามพลาดกบัไอศกรีมซอฟท์ครีม ซ่ึงผลิตมาจากดอกไมต้่างๆ มีรสชาติหอมหวานจนหลายคนติดใจ...  (กำรบำนของ
ดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

 
(ส ำหรับกรุ้ปเดินทำงวันที่ 24-29 พ.ค. , 06-11, 13-18, 20-25, 27-02 ก.ค. 61) น าท่านเพลิดเพลินไปกบัสวน “Rainbow 
Garden”  ชมความงดงามของพรรณไม้ท่ีออกดอกบานสะพร่ังต้อนรับผู ้ท่ีมาเยือนอย่างสดใสไม่ว่าจะเป็น                         
ดอกกุหลาบ, กุหลาบพนัปี,สกุลพวงแก้วกุดัน่ และดอกไมส้วยงามอ่ืนๆให้ชมอีกมากมาย ซ่ึงจะบานแตกต่างกนัไป                       
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ในแต่ละช่วงเวลาของปี . . .  นอกจากชมความสวยงามของดอกไม้ แล้วห้ามพลาดกับไอศกรีมซอฟท์ค รีม                                      
ซ่ึงผลิตมาจากดอกไมต้่างๆ มีรสชาติหอมหวานจนหลายคนติดใจ...  (กำรบำนของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

 
น าท่านเดินทางสู่ “เอออน มอลล์ ซำโนะ ชินโตชิ” ศูนยก์ลางแห่งการช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ท่ีรวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ต                  
และช้อปป้ิงมอลล์ ไวด้้วยกัน ...ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านค้าชั้ นน าต่างๆ มากมาย                   
หลากหลายแบรนด์ ให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ จ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน                          
อาทิ นาฬิกา , กล้อง , กระเป๋า , รองเท้า , เ ส้ือผ้า เป็นต้น ซ่ึงบางร้านไม่ต้อง เสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเท่ียว                    
ชาวต่างชาติอีกด้วย ... นอกจากน้ีย ังมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย .. อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ                                
“เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 
***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ *** 

ทีพ่กั : CANDEO HOTEL SANO หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม ซำโนะ – วดัโคโตคุอนิ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำโอวำคุดำนิ  – ยำมำนำชิ    
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

   

น าท่านเดินทางสู่เมือง “คำมำคุระ”เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกบัทะเลซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว ...นมสัการ “พระใหญ่ไดบุทสึ       
แห่งวัดโคโตคุอิน” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคามาคุระมีความสูงถึง13.5 เมตรซ่ึงเป็นรูปป้ันพระท่ีสูงเป็นอนัดบัสอง
ของญ่ีปุ่นรองจากพระใหญ่ท่ีวดัโทไดจิเมืองนารา ...เดิมทีองคพ์ระจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวดัแต่เม่ือประมาณ
ศตวรรษท่ี14 และ15 อาคารของวดัหลายส่วนไดถู้กพายไุตฝุ้่ นท าลายลงท าใหเ้หลือแต่องคพ์ระใหญ่ตั้งอยูโ่ดยไม่ไดส้ร้าง
อาคารข้ึนมาครอบใหม่...  

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผสัความงามราวกบัภาพวาด           
ของทิวทศัน์ของ “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 15 นำท)ี ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดำดฟ้ำเรือ” เพื่อบนัทึกภาพ
ความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั…  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
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หลงัอาหารน าท่านมุ่งหนา้สู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก”  ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยู่ดว้ย ...               
ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถันท่ีสามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ท่ีต้ม จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท ... พร้อมชิม                              
“ไข่ด ำ” โดยเช่ือกนัวา่เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหมี้อายยุนืยาวข้ึน 7 ปี...  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : FUJINO BOKAEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ี่ ยำมำนำชิ  – ภุเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจ”ิ สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลก
แห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสับรรยากาศ
และกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย) อิสระให้ท่านได้
บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
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จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง                 
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ                              
จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศ                    
จากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลา                       
เทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย               
กับมรกตอยู่ในน ้ า. . .  อิสระให้ท่าน ซ้ือของท่ีระลึก จากชุมชนพ้ืนบ้านบริเวณโดยรอบ พร้อมด่ืมน ้ าสะอาด                                  
อนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟจิูท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ... 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เ มืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่ าไปด้วยผู ้คน                                  
และเทคโนโลยีล ้ ายุคมากมาย... เพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้ นน า                               
ของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือวา่เป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ  ณ ยา่นการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่ง
นคร”  ย่านความเจริญอนัดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง 
เป็นตน้ 
*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ *** 

ทีพ่กั : SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ โตเกยีว – ตลำดปลำสึคจิ ิ–วดัอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ศำลเจ้ำเมจ ิ– ฮำรำจูก ุ– โอไดบะ –                       
สนำมบินฮำเนดะ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปยงัสนำมบิน) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดปลำสึคิจิ” ตลาดคา้ส่งปลาขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว เป็นหน่ึงในตลาดปลา ท่ีใหญ่ท่ีสุด              
ในโลกอีกด้วย ภายในตลาดนั้ นมีปลา อาหารทะเลสดๆ ผักและผลไม้มากมายหลายชนิด …ตลาดสึคิจินั้ น                         
แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซ่ึงมี ร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้ ง เ รียงรายเป็นจ านวนมาก และ                                
ส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีร้านคา้ส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมีช่ือเสียง ...พลาดไม่ได้                        
กับการลองชิมซูชิ ซาซิมิ ท่ีสด อร่อย และราคาไม่แพง ไข่มว้นของท่ีน่ีก็อร่อยเด็ดไม่แพก้ัน ... นอกจากน้ียงัมีพวก                     
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ของแห้ง มีดแร่ปลา และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายอย่างให้เลือกซ้ืออีกดว้ย  ...อิสระให้ทุกท่าน เลือกชิมอาหารทะเลสดๆ 
พร้อมเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำแม่
กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยักษ์”              
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกสูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอันศักด์ิสิทธ์ิ                              
ของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้
พ้ืนเมือง  “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้ งขา้วของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า,                  
เส้ือผา้ เป็นตน้ พร้อมเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ...  

น าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”                   
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555                          
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง  553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียว                       
สกำยทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอาย                            
แบบเมืองเก่าของเอโดะ … 

   

น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียวสร้างข้ึนโดยจกัพรรดิเมจิ                   
และมเหสีโชโกะในปี1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง“สวนโยโยก”ิสวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ ท าให้ดูเหมือนกบัวา่                          
ศาลเจ้าแห่งน้ีตั้ งอยู่ภายในป่า หรือท่ีเรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest... ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์                         
ของศาลเจา้เมจิ  เป็นโทริอิท่ีท าจากไมมี้ความสูง 12 เมตร, ความกวา้ง  17 เมคร., น ้ าหนัก13ตนั  และมีขนาดใหญ่ท่ีสุด                 
ในญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

น าทุกท่านสู่ยา่น “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตล ์             
ท่ีท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ท่ีเสมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง                           
หรือบางท่ีก็หลุดมาจากเกมส์เพลย์, แต่งเ ลียนแบบดารา-นักร้องท่ีคลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน                         
มาจากนอกโลกเลยก็มี ...  ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ได้ในชีวิตประจ าว ัน ...                             
ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการช้อปป้ิง สามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมายท่ีมีทั้ ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ                      
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“แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู ้เดียวในโลกท่ี “ถนนเทคำชิตะ” ซ่ึงคราคร ่ าไปด้วยผู ้คนมากมาย                                 
และสินคา้หลายหลายแบบใหท่้านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั ...   

น าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ ายุค                        
และ ทนัสมยั ... เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้                                      
ให้เป็นไปได้ข้ึนมา  …ด่ืมด ่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว”  บน  “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น...                    
ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพำน                            
เรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั…รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ” 
เวอร์ชั่นญ่ีปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว ... ไม่ควรพลาดกบัการถ่ายรูปคู่กับเจา้หุ่นยนต ์GUNDAM RG1/1 RX-78-2 
GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตรบริเวณ “ห้ำง Diver City                   
Tokyo Plaza”  ท่ี ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวภายใต้คอนเซ็ปท์  “Theatrical City Space”  . . .  (ไม่รวม                                    
ค่ำชิงช้ำสวรรค์, ค่ำเข้ำชม และเคร่ืองเล่นต่ำงๆ) 
***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวันและมื้อค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ   *** 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ   

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 661 

0450  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ ✓ ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    

✓ ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 
 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 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. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั  

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี 
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ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมำยเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดย
ทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 
 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 
 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท าความ
เขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 
 
13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 


