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นั่งเรอืหงส ์| วดัอาซากสุะ | โอซิโนะฮกัไก | ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ| ลานสกี ฟจูิเท็น 

โอไดบะ | งานประดบัไฟ  | พกั Sunshine Prince 3 คืน | ขาปยูกัษ ์| ออนเซ็น 

 

 

 

 

  

TOKYO FUJI SKY น่ังเรือหงส ์6วัน 4คนื 

เดินทาง มกราคม 2563  

ราคาแนะน าเพียง  46,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - โตเกียว (สนามบนินารติะ) (TG640 22.30-06.20+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบนินารติะ) –วดันารติะ -– โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ - บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์- แช่ออนเซน็   

วนัท่ี 3.  ลานสกี ฟจูิเท็น – ศนูยจ์  าลองแผน่ดนิไหว – นั่งเรือหงส ์ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮกัไก - โตเกียว 

วนัท่ี 4.  วดัอาซากสุะ – ศาลเจา้เมจิ – ชอ้ปปิง้ซินจกุ ุ– งานประดบัไฟหมบูา้นเยอรมนั 

วนัท่ี 5.  อิสระเลือกชอ้ปปิง้เตม็วนั หรือเลือกซือ้ทวัร ์ดสินียแ์ลนด ์(ไมร่วมค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง) - โตเกียว 

วนัท่ี 6. โอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ิตี ้- อควาซิตี ้–อิออลมอล -  โตเกียว (สนามบนินารติะ) – กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG677-17.30-22.30 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG640 22.30 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดนาริตะ - โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท -  
บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์- แช่ออนเซ็น   

06.20 น. เดนิทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดนาริตะซัง ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple)  มีประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮ

อนั ช่วงปลายศตวรรษท่ี 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตท่ีไดส้รา้งขึน้อุทิศแด่ศาสนาพทุธใหก้ับเทพเจา้ฟูดเูมียวโอะ 
วดันีถื้อไดว้่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธิ์มากทางดา้นการขอพรเรื่องความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบตัิเหตตุ่างๆ 
รวมทัง้เรื่องความรกั หนา้ท่ีการงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 แวะชอ้ปปิง้สนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาท์

เล็ทท่ีกระจายครอบคลุมประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินคา้หลากหลายแบรนดด์ัง ทั้งในประเทศ และ 
ตา่งประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก FUJI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ์ี่ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเดด็ 
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วันที ่3 
ลานสกี ฟูจิเท็น - ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว - น่ังเรือหงส ์ทะเลสาบยามานา
คะโกะ - โอชิโนะฮักไก - โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสั ลานสกี ใหท้กุท่านไดอ้ิสระเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทับใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น  

หากท่านตอ้งการเลน่ เล่ือนหิมะ  **สามารถเช่าอปุกรณ,์ ชดุส าหรบัเลน่สกีและเคร่ืองเลน่ทกุชนิด ราคาประมาณ 500-15,000
เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของท่ีระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได ้และยังเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มลูการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมมุโลก มีหอ้งจัด

ฉากการเกิดแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอรต์่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิง่กีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิ้งสินคา้ต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 น่ังเรือหงส ์[Swan Lake] ล่องทะเลสาบยามานาคะโกะ (Yamanakako) เป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบท่ีอยู่รอบภเูขาไฟฟจูิ 

และมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในจ านวนทัง้หา้แห่ง ชาวญ่ีปุ่ นมกัจะมาเท่ียวและพกัผอ่นกนัในบรเิวณนีเ้ป็นจ านวนมากเพราะวา่เป็นจดุ
ท่ีมองเห็นววิภเูขาไฟฟจูิไดส้วยท่ีสดุอีกแห่งหนึ่ง โดยมกัจะมีกิจกรรมกลางแจง้มากมายท่ีบรเิวณนี ้ไมว่่าจะเป็น ลอ่งเรือ ตก
ปลา และ แคมป์ปิง้ (การลอ่งเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
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 โอชโินะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟูจิไดส้วยงามท่ีสดุอีกจุดหนึ่ง ซึ่งไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียว
ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก และท่ีน่ียงัมีบอ่น า้ศกัดิส์ทิธิอ์นัแสนบรสิทุธิซ์ึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิ
ลงสูพื่น้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน า้และบอ่น า้ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใชเ้วลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบา้นเช่ือกันว่าถา้น า
น า้ในบอ่นีม้าด่ืมนอกจากจะไดค้วามสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อนับรสิทุธิ ์ยงัจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดว้ย ท่ีน่ี
ท่านสามารถซือ้ของท่ีระลกึจากรา้นคา้ท่ีตัง้อยู่ภายในบรเิวณนีอ้ย่างส  าราญใจ 

 
 เดนิทางกลบัโตเกียว 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปป้ิงซินจุกุ - งานประดับไฟหมูบ้านเยอรมัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ
ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลือกซือ้เครื่องราง
ของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศาลเจ้าเมจ ิศาลเจา้เมจิตัง้อยู่ในเขตชิบยุะ โตเกียว ใกล้ๆ  กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1920 เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็นศาลเจา้ท่ีหากมาถึงโตเกียวแลว้ ตอ้งมา
สกัการะสกัครัง้หนึ่ง 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 เดนิทางสู ่ย่านช้อปป้ิงชนิจุกุ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬกิา เคร่ืองเลน่เกมส ์หรือสนิคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส  าหรบัวยัรุ่น 
เครื่องส  าอางคย่ี์หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ท่ีหมู่บา้นเยอรมนั นีมี้ทัง้
เครื่องเลน่แบบสวนสนกุแตไ่มห่วือหวามาก โซนประสบการณธ์รรมชาต ิเกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว ์รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ตา่งๆท่ีจ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ท่ีมีทุ่งดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเลน่ มีอาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลือกทาน
กนัตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ตืน่ตากับงานประดับไฟทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง) - โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระชอ้ปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดค์อยให้ค  าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจา้ ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ ท่ีคนญ่ีปุ่ นใหค้วามเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงาน
ศลิปะ รวมถึง หนุ่มสาวหรือคูค่รอง ท่ีตอ้งการสรา้งความสมัพนัธอ์ันดี ต่อชีวิตคู่ หรือแมก้ระทั่ง การอธิฐานเรื่องการคา้ขาย ท่ี
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พอ่คา้หลายคนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธิไ์ปบชูา 
-           ศาลเจา้เนซุ   เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ท่ีส  าคญัของกรุงโตเกียว ขา้งในวดัจะมีซุม้ประตสีูเสา
โทรสีิแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชุิม ิอินาร ิในเกียวโต ว่ากันว่าถา้เราไดเ้ดินลอดผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทาง
ใต ้ก็จะท าใหส้ิง่ชั่วรา้ยถกูขบัไลอ่อกไป เดนิตามเสาโทรอิิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกบัศาลเจา้เล็กๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรดา้นความ
รกั เน่ืองจากศาลเจา้แห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือใหส้มหวงัในความรกั 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยห้างฯต่างๆและรา้นคา้อีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมรา้นคา้แฟชั่นไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสตัยฮ์าจิ ท่ีเฝ้ารอคอย
เจา้นายหนา้สถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือคนท่ีก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุน่ญ่ีปุ่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นีมี้แบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีก
ทัง้ยงัมีรา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคณุหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  
หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซือ้ทัวร์ดิสนียแ์ลนดเ์พิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลก
แห่งจินตนาการของราชาการต์นูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนกุสนานกบัเครื่องเลน่นานาชนิด (ไม่จ  ากัดจ านวนการเล่น 
) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความ
น่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านได้
สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื ้อสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการต์ู นเอกจาก
วอลดสินีย ์อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือนการต์นูอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนีย์
แลนดก์ารเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเริ่มตัง้แต่ 9.00 น.เป็น
ตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะ
ท าใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิ่ง 
160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบั
ควรเช็คเท่ียวสดุทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนขา้งสงูนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะ
เป็นแบบระบท่ีุนั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนั่งเบาะสามารถหมนุเขา้ หากันไดมี้อาหารขายบน
รถไฟโดยคา่ตั๋วรถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้
ก่อนเดนิทางกลบัควรเช็คเท่ียวสดุทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดนิทางเขา้โตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อ
รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ี
ใหบ้รกิาร 05.55-17.30 น ถา้เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 จะเสียครึง่ราคา 
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5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีนีค้า่โดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนารติะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้
จะไมร่วมค่าทางดว่น) 
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 โอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ิตี ้- อควาซิตี ้- อิออลมอล -  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
- กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีสามารถสรา้ง สิง่ท่ีเป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา  
ใหท้่านไดช้อ้ปปิง้สนิคา้หลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอรซ์ิตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้
ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส  าหรบัคอ
กนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ และใหมล่่าสดุ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมากบัห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอ
มอน หรือ Doraemon Future Department ขึน้ช่ือวา่เป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบดว้ยโซนรา้นคา้ท่ีจ  าหน่ายสนิคา้ลขิสทิธิท์ัง้หมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสนิคา้หายากท่ีมีวางจ าหน่าย
เฉพาะท่ีน่ีเท่านัน้ เรียกไดว้่ามีสินคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลือกซือ้กนัอย่างจใุจเลยทีเดียว  วา่กนัวา่ น่ีคือสถานท่ีท่ีเหลา่สาวก “โดราเอ
ม่อน” ควรมาเยือนสกัครัง้ในชีวิต เพราะจะไดส้มัผสักบัประสบการณส์ดุพเิศษ ราวกบัยกออกมาจากการต์นู ไมว่า่จะเป็นโซน 
“Secret Gadgets Lab” ท่ีจ  าลองบรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกบัว่าก าลงัไดส้มัผสักบัของวเิศษท่ีออกมาจาก
กระเป๋าของโดราเอมอ่นอย่างท่ีปรากฎอยู่ในเร่ือง รวมถึงโซน “Customization” ท่ีใหแ้ฟนๆ ของโดราเอมอ่นได ้สรา้งของวเิศษ 
ท่ีจะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นของตวัเองอีกดว้ย และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท่ี้ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้
ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท่ี์มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของทีน่ี่อยู่ทีช้ั่น 5 เป็น รา
เม็ง ฟู๊ด ทมีพารค์ รวบรวมราเมง็ชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท่ี้น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถ
มองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 
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 อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 รา้น 
เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ 
ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ย่างครบครนัเตม็ท่ี 

14.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ (ใชเ้วลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG677 

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
22.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

ราคาวรข้์างต้นยังไม่รวมค่มั 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

ราคาแนะน าเพียง :   TOKYO FUJI SKY น่ังเรือหงส ์6วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที ่24-29 ม.ค. 63 46,900 46,900 44,900 8,900 31,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
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4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


