
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง     
JUN:   3 – 9 // 10 – 16 // 17 – 23 // 24 – 30 JUN’14 

JUL:   1 – 7 // 15 – 21 // 22 – 28 // 29 JUL – 4 AUG   

SEP:   2 – 8 // 9 – 15 // 16 – 22 // 17 – 22 // 23 – 29 // 24 - 30 SEP’14  

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 
  โดยสายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.00 น.  เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 622 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

วนัที่สอง  ปราสาทโอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – เกยีวโต – ปราสาททอง – วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าเฮย์อนั – นาโกย่า 

06.10 น.  เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า ณ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
  น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า" หรือ ปราสาทท่ีมีฉายาว่า ปราสาท

นกกระสาขาว สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องเจา้เมืองในสมยัโบราณ                     
ตวัปราสาทนั้นตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบว่าเคยเป็นท่ี ตั้ง
ของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาด
มหึมา และคูน ้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก(ชมดา้นนอก) 
จากนั้น น าท่าน เดินทางสู่ “ชินไซบาชิ ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซาก้ า เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง                  
บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้
มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง 
นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินทางสู่ “เมอืงเกยีวโต” อดีตเมืองหลวงท่ีมีอายยุาวนานมากว่า 1,000 ปีชม “ปราสาททอง” หรือเรียก

กนัว่า “คนิคาคุจิ ” ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องโชกุนในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้ า              
โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ ปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแล  และอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ย                 
สีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้ าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้ า                  



อีกหน่ึงหลงั ใหท่้านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาท และบรรยากาศโดยรอบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  
“วดัคโิยมสึิ” วดัท่ีสร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใชท่้อนซุงน ามาวางเรียงกนั และไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดก
โลกอีกแห่งหน่ึง  นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  และด่ืม ‚น ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย ‛ ท่ีเช่ือว่าเมื่อด่ืมแลว้จะประสบ
ความส าเร็จสามดา้นคือ ‚สุขภาพ อายยุนืยาว  และความส าเร็จดา้นการศึกษา ‛ อิสระกบัการเลือกซ้ือของ                 
ท่ีระลึกบนถนนสาย ‚กาน ้ าชา ‛ อาทิ เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจ พดัญ่ีปุ่น                   
ลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือท่ีน่ีไดเ้ช่นกนั จากนั้นน าท่านผา่นชม  ‚ศาลเจา้เฮยอ์นั ‛ ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลอง
การครบรอบ 1,100 ปีของเมืองเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตกรรมสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิม ทั้งยงัเป็นสญัลกัษณ์ของ
ดา้นหลงัเหรียญ 10 เยนของญ่ีปุ่นดว้ย ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัซุม้ประตูของศาลเจา้ และโทริอิสีแดงขนาดใหญ่
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้เฮยอ์นั ตามอธัยาศยั  

ค า่                 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 พกัที่  KKR HOTEL NAGOYA หรือ เทียบเท่า 

วนัที่สาม  รถไฟชินคนัเซน – ทะเลสาบฮามานะ – ยูเนสซัน สปา รีสอร์ท  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเปล่ียนอิริยาบถ สู่การนัง่รถไฟ “ชินคนัเซน ” รถไฟวิ่งเร็วท่ีสุดในญ่ีปุ่นและเคยไดช่ื้อว่าเป็นรถไฟท่ี 
‚วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก‛ ดว้ย น าท่านสู่จุดหมายปลายทางดว้ยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชัว่โมง โดยรถไฟ
ชินคนัเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคล่ือนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบอนัเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด อิสระกบัการเ ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกก้ีปลาไหล กา้งปลาไหลกรอบฯลฯ  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่  Yunessun Spa สปาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  ) (ไม่รวมค่าเข้า  
YUNESSUN Zone และ MORI NO YU Zone) ส าหรับท่านท่ีสนใจเขา้ชมท่านจะไดส้นุกสนาน เพลิดเพลิน
ไปกบัสปา  25 ชนิด  ท่ีมีอยู่  ภายในสวนน ้ าแห่งน้ี  ผอ่นคลายดว้ยการแช่สปาในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่น                 
ชมความหลากหลาย  ของสปา  หลากหลาย  ชนิดอาทิ  The God ‘s Aegean Sea  สวนน ้ า  ท่ีคลา้ย  ทะเล               
เมดิเตอริเนียน  ผอ่นคลาย  ดว้ยเสียงน ้ าไหล  และ ฉากสีฟ้าคราม  สวยงาม , Ancient Roman  Bath ภายใน               
หอ้งจดัแสดงฉากจ าลอง ในสมยั โรมนั และผอ่นคลายดว้ย  การผสมผสาน  กนัระหว่าง  น ้าแร่  ร้อน และเยน็  
ผสมกนัในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  ลงตวั  ซ่ึง จะมีผลดีต่อ  สุขภาพ  , Turkish Hama สมัผสั  สปา แบบ ตุรกี  เป็น
การแช่ฟุตสปา และมีการตกแต่ง ประดบัประดา แบบ ตุรกี คือ MOSAIC ศิลปะ ของตุรกี โดย เฉพาะ, Romeo 
Mountain  สนุกสนาน  ประทบัใจไปกบั  สวนน ้ า  สไลเดอร์  ขนาด  ยกัษ์  ซ่ีงบรรยากาศโดย  รอบตกแต่ง                 
ใหเ้หมือน กบั สไลเดอร์ หิมะ แต่ มีการน าน ้ า แร่ร้อน เขา้ มาช่วยเพ่ิมความแตกต่าง และเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเยีย่ม, 
Dead Sea Spa หอ้งจดัท า ใหเ้หมือน กบัทะเลสาป Dead Sea ในตะวนัออกกลาง สามารถลอยตวัได ้ในน ้ าเค็ม  
ซ่ึงมีวิตามิน และแร่ธาตุมากมาย ท าใหช่้วยในการบ ารุงผวิพรรณได ้อยา่งดีเยีย่ม  อีกดว้ย  , Japanese Sake Spa 
สมัผสั ความแปลกใหม่ ของสปาสาเกญ่ีปุ่นแท้ๆ  ซ่ึงภายใน สะดุดตาดว้ยถงัไม้  โอค๊  ท่ีบรรจุสาเก  ขนาดใหญ่  
และใชส้าเกแท้ๆ  ผสมน ้ าแร่ธรรมชาติ ช่วยในการบ ารุงผวิพรรณได้  เป็นอยา่งดี  , Green tea Spa ต่ืนเตน้  และ
สมัผสั บรรยากาศ และกล่ิน หอมดว้ยกล่ินหอมของชาเขียวแท ้จากญ่ีปุ่น ซ่ึงภายใน ตกแต่ง ดว้ย กาน ้ าส าหรับ



ชงชา ขนาด 2 เมตร ภายใน บรรจุชาเขียว แท้ๆ  จาก ญ่ีปุ่น เป็นอีกหอ้ง ท่ีชาวญ่ีปุ่น นิยม อยา่งยิง่ เพราะ สงัคม 
ญ่ีปุ่นเป็นสงัคมท่ีนิยม ด่ืมชา เป็นปกติ อยู ่แลว้สงัเกตุไดจ้ากการท่ีมีพิธีชงชา ท่ีสวยงาม จึงมีการดดัแปลง เป็น 
สปาชาเขียว ท่ีมีประโยชน์ ต่อร่างกาย และสุขภาพ ไดอ้ยา่ง  ดี อีกดว้ย , Coffee Spa สปากาแฟ  ประสบการณ์  
แปลกใหม่  ท่ีนอ้ยคน  จะไดส้มัผสั  ดว้ย สปากาแฟ  ท่ี น า น ้าแร่  ธรรมชาติผสมผสาน  กบักาแฟแท้ๆ  ท าให้ 
ผวิพรรณไดรั้บการบ ารุงท่ีแตกต่าง ออกไป ยงัท าใหรู้้สึกกระปร้ีกระเป่า มีชีวิต ชีวา อีกดว้ย  Wine Spa สมัผสั 
สปา ไวน์แดง ผสมผสานกบั น ้าแร่ ธรรมชาติ และภายใน ตกแต่งดว้ย  ขวดบรรจุไวน์แดง  ขนดใหญ่  และสูง   
ถึง 3.6 เมตร และจากความเช่ือในเร่ือง  ไวน์แดง  ว่าเม่ืออาบน ้ าแร่  น้ี แลว้จะท าให้  ผวิพรรณไดรั้บการบ ารุง  
และท าให ้รู้สึกเยาวว์ยั รู้สึกกลบัมาเป็นหนุ่ม เป็นสาว อีกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีโซน อาบน ้ าแร่ ธรรามชาติ ออน
เซ็น ในหลากหลายรูปแบบ  มีทั้ง อาบน ้ า  แร่ ภายใน  หอ้งอาบน ้ า  ท่ีจดัไวไ้ดอ้ยา่งสวยงาม  และ หอ้งอาบน ้ า  
OPEN AIR  แบบ เปิดอยู ่ภายนอก สวน ซ่ึง ผอ่นคลายดว้ย การอาบน ้ าแร่ ธรรมชาติ  และ ซาบซ้ึงกบัการ  จดั
สวนญ่ีปุ่น และ ธรรมชาติ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีเชิญสมัผสัความ มหศัจรรย ์ของ ดอกเตอร์  ฟิช ท่ีสามารถ
รักษาผวิหนงัท่ีเสียหายจาก ฝ่าเทา้ ได ้อยา่งดี ใน ฟุต สปา DOCTOR FISH  โดยการน าปลา  GARRA RUFA 
ในตะวนัออกกลาง  ขนาด ประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร มีความ  สามารถ  อยูใ่นน ้ าท่ีมีอุณหภูมิสูง  น ามารักษา
ฝ่าเทา้ โดยปลาชนิดน้ีจะท าการกิน หนงัและเซลลจ์ากฝ่าเทา้ท่ีเสียไปแลว้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ค า่             รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั  
พกัที่  HAKONE KOWAKIEN YUNESSUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที่ส่ี    ล่องเรือโจรสลดั – โอวาคุดานิ – MT.KACHI KACHI – ศาลเจ้าอาราคุระ– คาวาคูจโิกะ  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัและมีบ่อน ้ าพุร้อนซุกซ่อน
อยูม่ากมาย น าทุกท่าน ล่องเรือโจรสลดั ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” สมัผสับรรยากาศ  และชมความงาม  ของ
ทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกว่า 3,000 ปีท่ีแลว้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   
“โอวาคุดานิ ” หุบเขานรก  ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่  เมื่อหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิด               
บ่อน ้ าร้อน ท่ีผดุข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ า และควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยูด่ว้ย โดยความร้อนของน ้ า
ท่ีผดุข้ึนมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลย และไข่ท่ีตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท  ซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือ
กนัว่า‚กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าใหอ้ายยุนืข้ึนเจ็ดปี‛ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ “MT.KACHI KACHI” ท่านจะไดช้มวิวความสวยงามของภูเขาไฟฟจิู ทะเ ลสาบ                  
คาวาคูจิโกะ  และพ้ืนท่ีโ ดยรอบ จากมุมสูง  ใหท่้านไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่                 
“ศาลเจ้าอาราคุระ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นไหลเขา ท าใหมี้ทศันียภาพท่ีงดงาม เหมาะส าหลบัเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟจิู                 



ชมเจดีย ์ 5 ชั้น ท่ี  สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีระลึกสนัติภาพในปี 1963 และยงัเป็นจุดยอดนิยมในการถ่ายรูป                     
ในช่วงท่ีซากุระบาน หรือช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีอีกดว้ย 

ค า่             รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั (+ ขาปูยกัษ์)  
พกัที่  TOMINOKO HOTEL KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่า 
ใหท่้านไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือเรียกอีกอยา่งว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้               
การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี , ผวิพรรณสดใส , สุขภาพดี , ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบ           
การเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 
 

วนัที่ห้า ภูเขาไฟฟูจ ิ– โกเทมบะ เอ้าท์เลต็ – โยโกฮาม่า – พพิธิภัณฑ์ราเมง – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ   

เช้า            รับประทานอา   หารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านข้ึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ ” ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดั บน ้ าทะเล                  
น าท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ ‚ชั้น 5‛ ของภูเขาไฟฟจิู (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯ
อนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหา้
กระจายอยูโ่ดยรอบ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์
มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋า Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั 
และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, 
Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, 
Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า  ตามรอย ‚ทีวีแชมป์เป้ียน ‛ 
รายการยอดฮิตของญ่ีปุ่นท่ี “พพิธิภัณฑ์ราเมง็” ศนูยร์วมร้านราเมง็ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมของประเทศญ่ีปุ่น 
มาใหท่้านไดล้ิ้มรสราเมง็ สูตรเด็ด หลากรสมาไวท่ี้ น่ี ชมความเป็นมาของราเมง็ญ่ีปุ่น พร้อมชิมราเมง็แสน
อร่อยกนัตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั ‚ชินจูกุ‛ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือ
เป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรูปรุ่นล่าสุด , 
IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ทนัสมยั และ
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

ค า่                 รับประทานอาหารค า่ แบบอสิระ (ไม่รวมอาหารค า่) เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

 พกัที่  SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  



 
 

วนัที่หก   พระราชวงัอมิพเีรียล – วดัอาซากุสะ – โตเกยีว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงฮาราจูกุ – โอไดบะ  
   – ห้าง DIVER CITY – ห้าง AQUA CITY & DECKS – ชมสะพานเรนโบว์ – สนามบินฮาเนดะ 
  หรือ เลอืกซ้ือทัวร์เสริม โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ (เพิม่เงิน 2,500 บาท / ท่าน)    

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
ท่านท่ีซ้ือทวัร์เสริม –> รถส่งท่านท่ี “โตเกยีว ดิสนีย์แลนด์ ” ดินแดนหรรษา ของคนทุกเพศทุกวยั                          
ท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากกว่า 17 ลา้นคนต่อปี สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกบั 
ADVENTURE LAND ท่ีน าท่านผจญภยักบัการล่องเรือโจรสลดั PIRATES OF THE CARIBBEAN 
หรือจะชมดิสนียแ์ลนดโ์ดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบา้นตน้ไม้  
SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ มากมายยงั WESTERN LAND ตะลุย
เหมืองถ่านหินท่ี BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกบั SPLASH MOUTAIN นัง่เรือผจญภยั
บนผาสูงชนัในโซน CRITTER COUNTRY เขา้ชมบา้นผสิีง HUNTED MANSION อนัน่ากลวั และ               
ชมบา้นนอ้ยแสนน่ารักของหมีพห์ู  POOH’S HUNNY HUNT ในโซน  FANTASY LAND เพลิดเพลิน
กบัการแต่งกายชุดประจ าชาติของตุ๊กตาตวันอ้ยๆกบั IT’S A SMALL WORLD ผจญภยัไปกบั 
PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกใน TOON TOWN กบับา้น
ของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย ์ MINNIE HOUSE บา้นแสนน่ารักของมินน่ี หรือ CHIP’N DALE’S 
TREEHOUSE บา้นตน้ไมช้องชิบกบัเดล หรือสนุกกนัต่อกบัเคร่ืองเล่นมนัส์ๆโซน TOMORROWLAND  
สนุกสุดเหวี่ยงกบัรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ               
ไปกบั STAR TOUR สนุกกบั เคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์ BUZZ LIGHT YEAR 
ประชนัความแม่นกบัเพื่อนดว้ยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ชอ้ปป้ิงกบัสินคา้ของดิสนียท่ี์มีมากมาย
หลากหลายแบบใหเ้ลือกเป็นของท่ีระลึกฝากทางบา้นยงั WORLD BAZAAR   

  
 

ท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อทวัร์เสริม –> น าท่านผา่นชม “พระราชวงัอมิพเีรียล” อนัเป็นท่ีประทบัของพระจกัรพรรดิ 
และ พระราชวงศข์องญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่่ามกลางหมู่แมกไมท่ี้ไดรั้บการบริจาคมาจากประชาชนทัว่ประเทศ           
เม่ือคร้ังสร้างพระราชวงัในสมยัสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ดว้ยเน้ือท่ีกว่า 270 เอเคอร์ ลอ้มรอ บดว้ย         



ก าแพงหินขนาดมหึมาและคูน ้ าสมยัเอโดะ จากนั้นน าท่านไปยงั “วดัเซ็นโซจ”ิ หรือ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ี
เหล่าโชกุนและซามไูรให้ ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมาก 
นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีประดิษฐานในวิหารหลงั
ใหญ่ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั ‚คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ )‛ 
ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อว่าเป็น ‚โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ‛ 
แขวนอยู ่โดยมี ถนนร้านคา้ ‚ถนนนากามิเสะ ‛ แหล่งรวม
สินคา้ของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมว
กวกั ดาบซามไูรชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ ‚ขนมอาเกมนัจู‛ ขนมข้ึนช่ือของวดัอาซากุสะ ก็สามารถหาซ้ือ
ไดท่ี้ถนนแห่งน้ี จากนั้นใหท่้านไดถ่้ายรูปกบั “โตเกยีว สกายทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ บริเวณ
แม่น ้ าสุมิดะโตเกียวทาวเวอร์เป็นหอกระจายคล่ืนตั้งอยูท่ี่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบนั
เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีคว ามสูง 634 .00 เมตร (2,080 ฟุต) โตเกียวสกายทรีได้
กลายเป็นหอคอยส่ือสารท่ีสูงท่ีสุด ในโลก ใหท่้านไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินชอ้ปป้ิง
ยงัยา่น ‚ฮาราจูกุ ‛ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกบัการชอ้ปป้ิง  ‚ตรอกทาเคชิตะ ‛              
สองขา้งท างเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า  ร้านฟาสทฟ์ดู                
ร้านเครปญ่ีปุ่นอร่อยๆมากมาย วนัสุดสปัดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก ‚ COSPLAY ‛ มกัมาแต่งหนา้ 
และเปล่ียนเส้ือผา้กนั หรือเลือกชอ้ปป้ิงบนถนน ‚โอโมเตะซนัโด ‛ ยา่นส า หรับคนท่ีมีไลฟ์สไตล์                     
ท่ีทนัสมยั แลพหรูหรา ดว้ยแบรนดร้์านคา้ชั้นน ามากมายท่ีเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็น DIOR, 
LOUIS VUITTON, TOD’S เป็นตน้  จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ยา่นโอไดบะ  ไปยงั “DiverCity Tokyo 
Plaza” แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ ภายใต้ คอนเซ็ปท ์ ‚Theatrical City Space‛ แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมี
ร้านคา้ต่างๆมารวมตวักนัอยูก่ว่า 150 ร้าน และยงัเป็นท่ีตั้งของ ‚GUNDAM Front Tokyo‛ ท่ีซ่ึงเป็น
เสมือนหนา้ตาของ ‚DiverCity Tokyo Plaza‛ แห่งน้ีเลยก็ว่าได ้ ‚GUNDAM Front Tokyo‛ ถกูสร้าง
ข้ึนมาเพ่ือเป็ น Theme Park แห่งใหม่ท่ีจะบอกผา่นความยิง่ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก  ส่ิงแรก                  
ท่ีพลาดไม่ไดก้็คือ การถ่ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต ์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาด
เท่ากบัของจริงดว้ยอตัราส่วน 1:1 ซ่ึงเคยสร้างความฮือฮามาแลว้เมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร                  
ตั้งตระหง่านอยูท่ี่ลานกวา้งดา้นทิศใตข้อง ‚Diver City Tokyo Plaza‛ และในช่วงค ่า ๆ ก็จะมีการเปิดไฟ
ประดบัใหก้บัเจา้หุ่นยกัษน้ี์ดว้ยส าหรับ ‚GUNDAM Front Tokyo‛ นั้นนบัว่าเป็น Theme Park แห่งแรก  
ท่ีท าใหเ้หล่าแฟน ๆ ของ GUNDAM สามารถสมัผสั  และเขา้ถึง GUNDAM World ไดอ้ยา่งท่ีไม่เคยมีมา
ก่อน  (ไม่รวมค่าเขา้ชม GUNDAM Front) จากนั้น น าท่าน ชอ้ปป้ิงต่อท่ี  Aqua city และ Decks                    
ซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานท่ีออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการโหวตว่า ‚โรแมนติ กท่ีสุด ‛                
ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์ ” ท่ีพาดผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี                         
‚หอคอยโตเกียว ‛ สญัลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง ‚เทพีสนัติภาพ ‛ เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือ               
คบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั แบบอสิระ (ไม่รวมอาหารกลางวนั) เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
ค า่             รับประทานอาหารค า่ แบบอสิระ (ไม่รวมอาหารค า่) เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

สมควรแก่เวลา รถรับลกูคา้ท่ีดิสนียแ์ลนด ์และน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 



       

วนัที่เจด็  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

00.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG661 
05.20 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง,  

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่       ราคาท่านละ  49,900  บาท 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน    ราคาท่านละ  47,900  บาท 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม  ราคาท่านละ  45,900  บาท 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม  ราคาท่านละ  43,900  บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่      ราคาท่านละ   8,000   บาท 
 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจานวน ดงักลา่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง  
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  

กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3. การชําระคา่บรกิาร  
3.1 กรุณาชาระมัดจํา ท่านละ 5,000. – บาท  

3.2 กรณุาชาระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง  
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมัดจําทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 2,000 บาท  
4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วนั ขอเก็บเงนิมัดจาทัง้หมด  
4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด  
4.6 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด
จําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจาทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ 

หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ  
4.7 กรณีวซีา่ไม่ผ่าน (ท่านไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถูกตอ้ง และตรงตามกําหนดเวลา)  
ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทัวรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ท่าน  

4.8 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวนัทีท่างบรษัิทฯ ไดด้าเนนิการออกตัว๋  
เครือ่งบนิแลว้ ถา้วซีา่ไม่ผ่าน ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 20,000 บาท แตจ่ะขึน้อยู่กบั
ราคาตัว๋เครือ่งบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
หมายเหต ุเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  



พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร
สะสมไมล ์จะตอ้งดาเนนิการทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิที่
มกีารเรยีกเก็บ  
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่ รักษาพยาบาล
กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
 
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสกลุเยน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้าน เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายไุมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบตอ่ความ

เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัติ

การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุโปรแกรมจัดทําขึน้สําหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนื่องจากบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถ

รับผดิชอบ กรณีเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นการ

ชําระขาดลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางทัง้ส ิน้ ไมส่ามารถคนืไดไ้มว่า่กรณีใด 

 


