


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฮาเนดะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ
หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดา
นิ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
FUJI
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	ชิบะซากุระ	-	ชินจูกุ

พักที่
TOKYO
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่
TOKYO
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

5 สวนอะชิคางะ	-	ดอกวิสทีเรีย	-	สวนฮิตาชิ	ซีไซด	-	เรือซุยโจบัส	หรือ	เรือสุมิดะ	-
สะพานเรนโบว	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว	-	สนาม
บินฮาเนดะ

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	2	พ.ค.	61 ฿40,999 ฿40,999 ฿39,999 ฿7,900



19.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่
จากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และสัมภาระ
22.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินฮาเนดะ	ประเทศญีป่ ุน	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	682

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินฮาเนดะ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	หรือ	วัดเซนโซจิ	(Sensoji	Temple)	วัดที่วากันวา	เกาแกที่สุดใ	นก

รุงโตเกียว	ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหลาโชกุนและซามูไรใหความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยางมากในอดีต	นําทานนมัสการ
องคเจาแมกวนอิมทองคํา	ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ	(อยูหลังฉากมานกั้น)
และถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	“คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)”	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดชื่อวาเป็น	“โคมไฟที่

ใหญทีสุ่ดในโลก”	มีความสูงใหญถึง	4.5	เมตร	อีกทั้งยังมี	“ถนนนากามิเสะ”	ถนนรานคาแหลงรวมสินคา
ของที่ระลึกตางๆ	มากมาย
จากน้ันจะขอพาทุกทานไปยืนถายรูปกับ	TOKYO	SKY	TREE	ที่บริเวณสะพานขามแมน้ําสุมิดะ	(ใกลวัดอาซา

กุสะ)	โดยเป็นหอคอยสงสัญญาณโทรทัศนแหงใหมของกรุงโตเกียว	เปิดใหเขาชมเมื่อ	22	MAY	2012	มีความสูงที่
634	เมตร	(แซงหนาโตเกียวทาวเวอรไป	301	เมตร)	เป็นหอคอยสงสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
นําทานผานชม	ทะเลสาบอาชิ	กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ป ุน	จาก

น้ันนําทานน่ังกระเชาขึน้สู	หุบเขาโอวาคุดานิ	(ONEWAY)	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอด
เวลา	ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะ
สามารถทําใหอายุยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี	[ลงโดยรถบัส]

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	FUJI	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	เมนูขาปูยักษ	ณ	โรงแรม
จากน้ันใหทุกทานผอนคลายกับ	การแชน้ําธรรมชาติ	(Onsen)



เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก



เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	รับประทานอาหารคํ่า	เมนูขาปูยักษ	ณ	โรงแรม
	พักที่	FUJI	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักไป

ทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว	และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศ
ญี่ป ุน	ทั้งยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ป ุนตลอดทุกฤดูกาล
นําทานขึน้สู	ชัน้ที	่5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัว

ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาวเย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว
และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของ

ภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ	ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร
ตางๆกัน	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลวจาก
น้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมายที่เป็นโปรดักสของญี่ป ุนอีกดวย
จากน้ันนําทานชม	ทุงดอกพิ้งคมอส	(ดอกชิบะซากุระ)	มีตนกําเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียง

เหนือ	ดอกไมชนิดน้ีมีหลายพันธุ	ทั้งสีชมพูและสีขาว	ดอกจะบานที่พื้นดิน	ญี่ป ุนนํามาปลูกตามรั้วบาน	หรือตามที่
ลาดเอียง	ดุจดังพรมผืนยักษ	ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ	ใหทานได
เพลิดเพลินชมความงาม	รวมทั้งถายรูปเป็นที่ระลึกเก็บเป็นภาพความประทับใจกลับบาน	[สถานที่ชมทุงดอก
พิ้งคมอสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับสภาพอากาศ]
นําทานเดินทางสู	ยานชอปป้ิงชินจูกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่อง

ใชไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวยกระเปา	รองเทา



อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK
II,	SHISEDO	และอื่นๆ

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคน	ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว	หองจําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก	โซน
ถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุน
ตางๆ

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ	จัดขึน้ในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือน
มิถุนายนของทุกปี	ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ	ซึ่งแตละสายพันธุ
จะมีรูปรางและสีสันที่แตกตางกัน	เมื่อนํามาจัดแตงเป็นสวนชิบะซากุระขนาด
ใหญ	จะเห็นเป็นทุงดอกไมสีแดง	สีชมพู	สีมวง	และสีขาวละลานตาสลับกันไป
อยางงดงาม	และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจจะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวด
ความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

	พักที่	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

อิสระเต็มวันหรือ	ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	เต็มวัน	เพิม่ผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก
2,000	บาท	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]	เชิญทานพบกับความอลังการ
ซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการกอสราง	600	ลานเยน	โดยการถม
ทะเล	ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ

สําหรับทานทีเ่ลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโตเกียว	ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลง
ชอบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็นเอกลักษณ	แหวกแนว	ตามสไตลวัยรุนญี่ป ุน
เพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด
อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”	ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทัน

สมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาคิบจากรานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา	และ	“ตึก	109”	ตึกชื่อดังที่เป็น
สัญลักษณของยานน้ัน

เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	พักที่	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง	อาชิคางะ	เมืองในเขตจังหวัดโทะชิงิ	นําทานชม	สวนดอกไมอาชิคางะ	(Ashikaga

Flower	Park)	สวนสาธารณะขนาด	20	เอเคอรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ป ุน	เป็นหน่ึงในสถาน
ที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของ	ดอกฟูจิ	(Fuji	flowers)	หรือ	ดอกวิสทีเรีย	(Wisteria)	ซึ่งจะบานในชวง
ระหวางเดือนเมษายน	-	เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี	ใหทานไดเพลิดเพลินกับดอกไมและเก็บภาพความประทับใจ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานชม	สวนฮิตาชิ	ซีไซค	พารค	(Hitachi	Seaside	Park)	ตั้งอยูใน	เมืองฮิตาชินากะ	ในจังหวัดอิบารากิ

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่มีเน้ือที่กวาง	1,187.5	ไร	ที่น่ีเป็นสวรรคของคนรักดอกไมเพราะเต็มไปดวยไม
ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานใหนักเที่ยวไดชมตลอดทั้งปี	ชวงฤดูใบไมผลิ
นําทานชม	ดอกแดฟโฟดิล	(หรือนารซิสซัส)	และดอกทิวลิป	170	ชนิด	แตถาไปกอนเขาสูฤดูรอน	ที่น่ีจะ

เต็มไปดวยดอกกุหลาบ	และทุงดอกนีโมฟิลลา	(หรือเบบี้	บลูอายส)ใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ



จากน้ันนําทานสัมผัสกับบรรยากาศ	ลองเรือชมความงามของแมน้ําสุมิดะ	มีเสนทางวิ่งในบริเวณอาว
โตเกียว	โดยมีทาเรือที่เทียบทาบนเกาะที่สรางขึน้ดวยน้ํามือของมนุษยและเป็นที่รูจักกันดีของนักทองเที่ยวอยาง
เกาะ	Odaiba	ทางเจาหนาที่จะนําทานลองเรือจากทาเรือAsakusa	และไปสิ้นสุดที่ทาเรือ	Odaiba
จากน้ันนําทุกทานขาม	สะพานเรนโบว	(Rainbow	Bridge)	เพื่อไปยัง	Diver	City	Tokyo	Plaza	เป็นชอปป้ิง

คอมเพลกซแหงใหมของกรุงโตเกียว	รวมไปถึงไฮไลทของที่น่ี	หุนกันดัม้ตัวใหมรุน	RX	-	0	ยูนิคอรน	ที่ไดรับ
การประกอบเสร็จ	อยางสมบูรณเเลว	ที่บริเวณหนาหางไดเวอร	ซิตี้	โตเกียว	พลาซา	และใหทุกทานไดอิสระชอป
ป้ิงตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินฮาเนดะ

ชวงคํ่า
21.00	น.	ถึง	สนามบินฮาเนดะ	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนดอกไมแหงหน่ึงซึ่งถาเปรียบเทียบเป็นฤดูดอกไมได	จะแบงเป็น8ฤดู
ซึ่ง	ฤดูที่สวยที่สุดก็คือฤดูดอกวิสทีเรีย

ดอกวิสทีเรีย	(Wisteria)	หรือที่ชาวญี่ป ุนเรียกกันวาดอกฟูจิมีลักษณะเป็นดอก
ไมเล็กๆ	จํานวนมากรวมตัวกันเป็นพวงระยาคลายผลองุน	และเป็นดอกไมที่
ชาวญี่ป ุนชื่นชอบมาแตครั้งโบราณ	บานสะพรั่งเต็มที่หลังสิ้นสุดฤดูกาลของ
ดอกซากุระในชวงตั้งแตปลายเดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
และปัจจุบันก็เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวชาวไทยดวยเชนกัน

เป็นสวนดอกไมริมทะเลขนาดใหญ	มีดอกไมบานใหชมผลัดเปลี่ยนสายพันธุ
ตลอดทั้งปี	พาทานชมชม	ทุงตน	Kochia	นับพันตั้งพุมอยางสวยงาม	เรียงแถว
เป็นระเบียบเรียบรอยจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นทุงสีสมแดงทั่วทั้งทุงตัดกับสี
ของทองฟาชมวิวไดรอบทิศทาง	360	องศา	และในชวงเวลาเดียวกันยัง
สามารถชมทุงดอกคอสมอสไดอีกดวย

น่ังเรือซุยโจบัสสูโอไดบะ	โดยเรือที่ใหบริการบนเสนทาง	Asakusa-Odaiba
Direct	Line	จะเป็นเรือในแบบ	Himiko	ที่ออกแบบโดยนักวาดการตูนชื่อดัง
อยาง	Leiji	Matsumoto	จากผลงานการตูนเรื่องดังอยาง	เรือรบอวกาศยามา
โตะ	ที่โดงดังอยางมากในอดีต	ทําใหเรือน้ันมีรูปรางหนาตาลํ้าสมัยและเหมือน
ในการตูนอยางมาก	ซึ่งหากใครที่เคยชมการตูนเรื่องน้ีรับรองไดเลยวาจะตอง
ชื่นชอบอยางมาก	โดยภายในเรือน้ันจะมีที่น่ังเป็นแบบโตะอาหารขนาดเล็กที่
ตั้งหันหนาออกไปทางหนาตาง	สวนกลางน้ันเป็นกระจกดานไวสําหรับเปิดแสง
ไฟสีมวงสวยงามในชวงคํ่ าๆ	โดยมีเคานเตอรบารและที่น่ังแบบโซฟาครึ่ง
วงกลมอีกดวย	สวนเพดานดานบนน้ันเป็นกระจกใสทั้งหมด	ซึ่งคุณสามารถ
มองเห็นทองฟาใสๆ	ไดอยางชัดเจน	นอกจากน้ีแลวบริเวณดานหลังก็จะมี
ดาดฟาใหออกไปชมวิวทิวทัศนสองขางทางของแมน้ําสุมิดะ	แมน้ําสายสําคัญ
และเกาแกอยางมากของโตเกียวที่ตลอดสองขางแมน้ําจะพบทั้งตึกรามบาน
ชองที่สวยงามและบรรยากาศที่แสนจะชิล	จนเวลาในการเดินทาง	50	นาทีน้ัน
ดูสั้นลงทันตาเห็นเลยทีเดียว	โดยเรือจะมาจอดใหที่	Odaiba	Sea	Side	Park
ซึ่งอยูใกลกับสะพายสายรุง	หรือ	Rainbow	Bridge	เป็นอยางมาก



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึน้โดยประชาชน	เป็นสะพานแขวนยาวเกือบ	1กิโลเมตรขาม
อาวโตเกียว	ทอดจากโตเกียวไปยังโอไดบะ	จุดเดนความโคมไฟพลังงานแสง
อาทิตยที่ตัดตั้งอยูตลอดทางบนสะพาน

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ

00.20	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	661
04.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา	**	ในกรณีทีท่านจองหองพัก

แบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทาง
บริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุมประกัน
สุขภาพ]

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ	(ทางรัฐบาลญีป่ ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผู
ทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญีป่ ุนประกาศใหกลับมาใช
วีซา	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิม่ในการขอวีซาตามทีส่ถานทูตกําหนด)
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ	/	มัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน	/	ทริป	(เก็บทิปกอนการ

เดินทาง	ณ	สนามบิน)
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขา	ขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	4,000	เยน	/	ทริป	/	ตอทาน	(เก็บ
ทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
3.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน	และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	
2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
3.	ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับสาย	การบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือ
คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการ
ผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทัง้สิ้น**



5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


