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TOKYO FUJI วันวิเศษ 6วัน 4คืน 
เดนิทาง สงิหาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 43,900.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) 
[TG682 22.45-06.55+1] 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
22.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – วัดอาซากุสะ -ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี –โก
เทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ– บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)  /  [TG682 22.45-06.55+1] 
วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – วดัอาซากสุะ -โตเกียวสกายทรี –โกเทมบะ พรีเมียม  เอ้าท์เลต็ส์ - แช่น า้แร่ธรรมชาติ – บฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ 

วนัท่ี 3. ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – ศนูย์จ าลองแผน่ดินไหว –สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค – กิจกรรมชงชาแบบญ่ีปุ่ น – โตเกียว –ช้อปปิง้ชินจกุ ุ

วนัท่ี 4. ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิง้ฮาราจกู-ุศาลเจ้าฮานาโซโนะ – ศาลเจ้าเนซ-ุ ช้อปปิง้ชิบยูา่ 

วนัท่ี 5. อิสระช้อปปิง้เมืองโตเกียว หรือ เลอืกซือ้ทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

วนัท่ี 6. วดันาริตะซงั - ถนนช้อปปิง้นาริตะ โอโมเตะซงัโดะ – อิออน มอลล์ –โตเกียว (สนามบินนาริตะ)- กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ ) 

/  [TG677 17.25-21.55] 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะได้เก็บภาพ
ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซื อ้เคร่ืองราง
ของขลงัได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น ช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์
จกัรพรรดิ์องค์ปัจจบุนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 
 เดินสู่ริมแม่น า้ซูมิดะเพื่อถ่ายรูปกบัหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 

พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 
600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ตส์ (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึง่ในด้านความหลากหลาย

ของสินค้าสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทที่กระจายครอบคลมุทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจุใจกบัสินค้าหลากหลายแบ
รนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ ตา่งประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, 
NIKE , ADIDAS ฯลฯ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
**พิเศษ เมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด** 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า  
หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 (ขึน้อยู่ กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - กิจกรรม
ชงชาแบบญ่ีปุ่น- สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค (ขึน้อยู่ กับสภาพอากาศ) - โตเกียว -  
ช้อปป้ิงชนิจุกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชม

ความงามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจิู (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขา
ไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลกึ
กับภูเขาไฟที่ได้ช่ือว่ามีสดัส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น  
หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ี ภเูขาไฟฟจิูไมส่ามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภเูขาไฟฟูจิได้ และยงัเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงาม 

 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจัด
ฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ ปุ่น โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 
เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค OISHI PARK (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) เป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิ ที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิ

โกะฝ่ังเหนือ ที่น่ีเป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นซึง่มาพกัผอ่นตากอากาศ ชมวิว ดื่มด ่ากบัความงามของทิวทศัน์ โดยทัง้
สวนจะปลกูดอกไม้ตา่งๆ ตามฤดกูาลตลอดปี 
เดือนสิงหาคม-ต้นกันยายน ชมความงามของดอกบีโกเนีย (Begonia) (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
ในช่วงเดือนกนัยายน จะประดบัประดาสวนด้วยดอกบีโกเนียหลากสสีนั 
[สถานท่ีชมอาจจะมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 
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 เดินทางสู ่เมืองโตเกียว (Tokyo) น าทา่นสู ่ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ  แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์

รวมแฟชัน่เก๋ๆ เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์และเป็นยา่นความเจริญอนัดบัหนึง่ของนครโตเกียว
ในปัจจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Notebook, 
นาฬิกา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอาง เช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคา
คอ่นข้างถกูกวา่เมืองไทยและร้าน100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิค้าทกุอยา่งภายในร้านจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรือ
เป็นร้านดองกี ้ท่ีขายสนิค้าราคาถกูสารพดัอยา่ง หรือจะเป็นร้านมตัสโึมโต้ที่รวมสนิค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภณัฑ์ของ
ใช้ไว้อยา่งหลากหลาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ศาลเจ้าเมจ-ิช้อปป้ิงฮาราจูกุ-ศาลเจ้าฮานาโซโนะ – ศาลเจ้าเนซุ- ช้อปป้ิงชบูิย่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ศาลเจ้าเมจิ ( Meiji Shrine ) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดงัในกรุงโตเกียว สร้างขึน้เพื่อเป็นสถานที่บชูาดวงวิญญาณของ
จกัรพรรดิเมย์จิและจกัรพรรดินีโชเกน ในระหวา่งช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถกูท าลายลง แต่ภายหลงัได้มีการ
บูรณะและสร้างขึน้มาใหม่จนถึงปัจจุบัน บริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ศาลเจ้าแห่งนีย้งัสา มารถ
ประกอบพิธีแตง่งานได้ด้วย สว่นมากจะขอพรด้านสขุภาพ ธุรกิจ การงาน การท าข้อสอบ เร่ืองความรัก 

 ข้อปป้ิงฮาราจูกุ (Harajuku) แหลง่วยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีในนามถนนเดก็แนวของกรุงโตเกียว เดินเลน่ท่ี ถนนทาเคชิตะ (Takeshita 
Dori) พบกบัร้านค้าที่ขายสนิค้าวยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปท่ีมีช่ือเสยีง ฯลฯ หากมาในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์ ทา่นจะได้พบกบั
เด็กหนุม่สาวที่แตง่ตวัคอสเพลย์ เลยีนแบบตวัการ์ตนู มาเดินอวดโฉมกนัมากมาย 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ (Hanazono Inari) สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง 

และงานศิลปะ รวมถึง หนุ่มสาวหรือคู่ครอง ที่ต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ต่อชีวิตคู่ หรือแม้กระทัง่ การอธิฐานเร่ืองการ
ค้าขาย ที่พอ่ค้าหลายคนตา่งมาซือ้สิ่งศกัดิ์สทิธ์ิไปปชูาพลาดไมไ่ด้กบัคร่ืองรางน าโชค ถงุทองและฆ้อนทอง ท่ีคนนิยมชือ้ติดตวั
กลบัมาด้วย 
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 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิ่งก่อสร้าง
สว่นใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมที่ส าคญัแห่งชาติ ข้างใน
วดัจะมีซุ้มประตสูเีสาโทริสแีดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชิุมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดินลอด
ผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะท าให้สิง่ชัว่ร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสแีดงไปทา่นจะได้เจอกบัศาลเจ้า
เลก็ๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก เนื่องจากศาลเจ้าแหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 

 ช้อปป้ิงชิบูย่า (Shibuya) แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึ่งมี
ห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจิ ที่เฝา้รอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 

 
ค ่า อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 
อสิระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ 
[B/-/-] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวนั ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสูส่ถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงาน
ศิลปะ รวมถงึ หนุม่สาวหรือคูค่รอง ที่ต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ตอ่ชีวติคู ่หรือแม้กระทัง่ การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ที่
พอ่ค้าหลายคนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิไปบชูา 

-           ศาลเจ้าเนซุ   เป็นศาลเจ้าชินโตเกา่แก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมซีุ้มประตสูี
เสาโทริสแีดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชิุมิ อินาริ ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดินลอดผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไป
ทางใต้ ก็จะท าให้สิง่ชัว่ร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสแีดงไปทา่นจะได้เจอกบัศาลเจ้าเลก็ๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรด้าน
ความรัก เนื่องจากศาลเจ้าแหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึง่มีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจิ ที่เฝา้รอคอย
เจ้านายหน้าสถานชิีบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 

- ย่านฮาราจูกุ แหลง่รวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือคนที่ก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ทา่นยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแตง่ตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ทีน่ี่ได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นนา่รักๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แล้ว ทา่นยงัได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบให้เลอืกสรรมากมาย อีก
ทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนนา่รักไว้คอยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

หรือหากทา่นใดมคีวามประสงค์จะเลอืกซือ้ทวัร์ดสินีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดนิทาง) ดีสนีย์แลนด์
โลกแหง่จินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึง่เป็นดิสนีย์แลนด์แหง่แรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนดิ (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ 
) ผจญภยัในดินแดนตา่งๆ ให้ทา่นเลน่เคร่ืองเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความ
นา่รักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมติ ิThe Invention of the Year ให้ทา่นได้
สนกุสนานพร้อมกบัการจบัจา่ยเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจาก
วอลดิสนีย์ อยา่ง มิกกีเ้ม้าส์ มินน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจา่ยซือ้ของที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์
แลนด์ 
การเดนิทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสูส่นามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แตเ่นื่องด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต ่9.00 น.เป็น
ต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงทีม่ีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท า
ให้ขึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผู้ เดินทางทัง้หมด 
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2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิง่ 
160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยูท่ี่เที่ยวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาที่ให้บริการ  
7.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากคา่ย JR ถือวา่เป็นรถไฟที่ราคาคอ่นข้างสงูนดินงึแตต่ัว๋รถไฟจะ
เป็นแบบระบทุี่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไมต้่องกลวัวา่ขึน้ไปแล้วเราจะไมม่ีที่นัง่เบาะสามารถหมนุเข้า หากนัได้มีอาหารขายบน
รถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยูท่ี่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้
ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเทีย่วสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดินทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผู้โดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่
รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เที่ยว เวลาที่
ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตุ า่กวา่ 12 จะเสยีคร่ึงราคา 
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี่นีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคา
นีจ้ะไม่รวมค่าทางด่วน) 

ค ่า อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 วัดนาริตะซัง - ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ – อิออน มอลล์ –โตเกียว 
(สนามบนินาริตะ)- กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) [TG677 17.25-21.55] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮ

อนั ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ได้สร้างขึน้อทุิศแด่ศาสนาพทุธให้กบัเทพเจ้าฟูดเูมียวโอะ 
วดันีถื้อได้ว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภยั แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอบุตัิเหตุต่างๆ 
รวมทัง้เร่ืองความรัก หน้าที่การงาน 

 ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยูบ่ริเวณหน้าวดันาริตะ ถนนท่ีเต็มไปด้วยบรรยากาศญ่ีปุ่ นย้อนยคุ ทัง้สองข้างทาง
ของถนนแหง่นีเ้ต็มไปด้วยตกึเก่าแบบดัง้เดิม อาหารขึน้ช่ือของที่นี่คือเนือ้ปลาไหลย่าง ข้าวหน้าปลาไหล ซึ่งแต่ละร้านจะเลือก
ปลาไหลอยา่งดี น ามาแล ่นึง่และยา่งอยา่งพิถีพิถนั นอกจากนีย้งัมีของที่ระลกึอีกมากมายให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจ 

 ช้อปปิง้ตอ่ที่ อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 
ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด
ใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG677   
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.55 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

อัตราค่าบริการ : TOKYO FUJI วันวเิศษ 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 09-14 ส.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 8,900.- 34,900.- 
วนัท่ี 20-25 ส.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข
ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30 กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


