
 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15784 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 

 

เดินทาง : 10-15 เมษายน 2563 
 

   
 

จุดเด่น !! 

 บินโดยสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์สายการบินท่ีดีท่ีสุดในโลก ประจ  าปี 2018 จาก TRIP ADVISOR TRAVELERS 

 พกัโรงแรม 4 ดาว ยา่นชินจูกุ 2 คืน 

 ภูเขาไฟฟูจ ิมรดกโลก อนัเป็นสญัลกัษณข์องญี่ปุ่น 

 ล่องเรือ และ นัง่กระเชา้ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจแิบบใกลชิ้ด 

 ชม หมู่บา้นน ้าใส & หมู่บา้นนินจา ตามแบบฉบบัญี่ปุ่น 

 ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ชินจูกุ และ โกเทมบะ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลต 

 “ลิตเต้ิลเอโดะ” เดินชอ้ป ชิม ชิว ณ ยา่นเมืองเก่าคาวาโกเอะ และ ตรอกลกูกวาด 

 อ่ิมอรอ่ยกบัขาปูไม่อั้น + แช่ออนเซ็น // อิสระท่องเท่ียว 1 วนัเต็ม 

 

วนัศุกรท์ี่ 10 เม.ย. 63 (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนารติะ (ญี่ปุ่น) (แวะเปลี่ยน 

     เครือ่งที่สงิคโปร)์   

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 แถว K 

สายการบินสิงคโปร ์ แอรไ์ลน ์(SQ) เจา้หน้าท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 979 / 638  

(แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสิงคโปร ์2 ชม.) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ  

 

วนัเสารท์ี่ 11 เม.ย. 63 (2) สนามบินนารติะ (ญี่ปุ่น) – ฟูจ ิ– สวนสนุกฟูจคิิวไฮแลนด ์–  

     ล่องเรือหงส ์ชมภูเขาไฟฟูจิ – นัง่กระเชา้คาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจ ิ

     – อิ่มอรอ่ยกบัขาปูไม่อั้น – แช่ออนเซ็น  

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรบันาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) *** ส าคญัมาก !! 

ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรับและจบั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ... น าท่านเดินทางสู่ 

สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด ์(Fuji-Q Highland) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) (ไม่รวมค่าเครื่อง

เล่น) เป็นหน่ึงในสวนสนุกท่ีนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้งท่ีมองเห็นความ

สวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ใหบ้ริการเคร่ืองเล่นมากมาย โดยเฉพาะรถไฟเหาะ 4 รางท่ีไดร้บัการบนัทึกบน 

Guinness World Record ใหเ้ป็นรถไฟเหาะท่ีเร็วและสูงท่ีสุด คือ Fujiyama ในปี 1996 ต่อมาปี 2001 

สรา้ง Dodonpa มาท าลายสถิติ  ปี 2001 สรา้งรถไฟเหาะ 4 มิติ Eejanaika ปี 2006 ซ่ึงท่ีนัง่สามารถ

หมุนอยู่ภายในรถได ้และสุดทา้ยในปี 2011 Takabisha เป็นรถไฟเหาะท่ีชนัมากท่ีสุดในโลกถึง 121 

องศา แหล่งความบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ Gundam Crisis และ Evangelion World 

หุ่นยนต์ขนาดเท่าตัวจริง พรอ้มการแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ , เขาวงกต 3 แห่ง : Ultimate Horror 

Labyrinth (โรงแรมผีสิงท่ีมีขนาดใหญ่และน่ากลวัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก), Ultimate Fort (ใหเ้ราสวมบท

เป็นนักโทษท่ีหลบหนีออกจากคุกท่ีเป็นวงกตแห่งน้ี) และ Kassen Sengoku Basara (การต่อสูใ้นเขา

http://bit.ly/2NMk5YE


    

- 3 - 

 

วงกต), เคร่ืองเล่นถว้ยชา, จานร่อน, ล่องซุงมหาสนุก, เรือโจรสลดั, ดรอปทาวเวอร,์ ชิงชา้สวรรค,์    

มา้หมุน, ชิงชา้หมุน (sky swings) และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือหงส ์(YAMANAKAKO NO SWAN LAKE) สุดคลาสสิคกลางทะเลสาบยามานากาโกะ 

เรือล าน้ีตั้งช่ือตาม “SWAN LAKE” (สวอน เลค) เป็นเรือรูปร่างหงสส์วยสง่าท่ีล่องไปตามทะเลสาบยา

มานากะโกะ ... จากน้ันน าท่าน ข้ึนกระเชา้คาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) ระยะทาง 

400 เมตร เช่ือมต่อชายฝั่งตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ 

(MOUNT TENJO) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบ

ดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ  
 

     

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พิเศษ !! ใหท่้านอ่ิมอร่อยกบัเมนูขาปแูบบไมอ่ั้น 
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  พกัคา้งคืน ณ FUJINOBOU KAEN HOTEL        หรือเทียบเท่า  

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ด

เหน่ือยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาว

ญ่ีปุ่นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบันยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย 

และเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผิ้วพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้ น 

 
 

วนัอาทิตยท์ี่ 12 เม.ย. 63 (3) ฟูจ ิ– หมู่บา้นน ้าใส โอชิโนะฮกัไก – หมู่บา้นนินจา โอชิโนะ ชิโนบิ

 โนะซาโตะ – ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลต – โตเกียว – 

 ชินจูกุ 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า    

8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเก่าของ

ทะเลสาบแห่งท่ี 6 ท่ีแหง้ขอดไปเมื่อ 200-300 ปีท่ีผ่านมา บ่อน ้าทั้ง 8 น้ี เป็นน ้าจากหิมะท่ีละลาย

ในช่วงฤดูรอ้น ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ  ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใส

สะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหน่ึง นักท่องเท่ียวสามารถด่ืมน ้ าเย็นจากแหล่งน ้ าได้โดยตรง บ่อน้ี

ค่อนขา้งลึกและมีส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและปลาน ้าจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ นอกจากน้ียังมีรา้นอาหาร รา้น
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จ าหน่ายของท่ีระลึก และซุม้รอบๆบ่อ ท่ีขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน

อ่ืนๆ บางรา้นยงัขายมันเทศหวานย่าง และแครกเกอรข์า้วคัว่ (OSENBEI) บนเตาเล็กๆ กลางแจง้ส่ง

กล่ินหอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย  
 

   
 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นนินจา "โอชิโนะ ชิโนบิโนะซาโตะ" (OSHINO SHINOBI NO SATO) 

เปิดตัวตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2558 เป็นสถานท่ีท่ีสามารถสมัผัสความเป็น "นินจา" เพลิดเพลินกับ

อาหาร สวนญ่ีปุ่น และสวนดอกไมไ้ดใ้นแห่งเดียว สถานท่ีตั้งก็เร่ิด เพราะอยู่ใกลก้บั "โอชิโนะ ฮักไก" 

(OSHINO HAKKAI) หรือ หมูบ่า้นน ้าใส ท่ีคนไทยนิยมเรียกกนั และยงัสามารถชมวิวสวยๆ ของฟูจิซงัได้

แบบเต็มตา ... ใหท่้านไดช้มโชวนิ์นจา โดยการแสดงนินจาท่ีแทจ้ริงดว้ยการสาธิตโดยใชนิ้นจาของแท้

มนักลายเป็นนินจาท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าคุณสามารถทราบความลบัของนินจาและความจริงท่ีไม่คาดฝันได ้

และท่านสามารถเช่าชุดนินจาถ่ายรูปได ้(ค่าเช่าชุดประมาณ 500 เยน) 

   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู HOUTOU NABE SET อาหารข้ึนช่ือของจงัหวดัยามานาชิ 

บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ โกเทมบะ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลต (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) อยู่ห่างจาก

โตเกียวประมาณ 90 นาที เรียกไดว้่าเป็น OUTLET ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น เพราะของเยอะมาก ทั้งแบรนด์

ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่าง จุดท่ีเป็นไฮไลท์ก็คือวนัไหนฟ้าสดใสสามารถ

มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกต่างหาก ถือว่าทั้งของชอ้ปป้ิงเพียบ แถมบรรยากาศน่ีดีงามแบบสุดๆไปเลย 

เอา้ท์เลตแห่งน้ีจะมีบรรยากาศแบบเอา้ท์ดอร์ ภายในมีรา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รวมถึง

ชิงชา้สวรรคท่ี์สูง 50 เมตรท่ีท าใหเ้ราสามารถชมวิวมุมสูงกนัไดแ้บบเพลินๆ โดยรา้นคา้ต่างๆลว้นเป็น

ของพรีเมี่ยมแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ อุปกรณกี์ฬา เคร่ืองใชใ้นครวัเรือน และ

สินคา้อิเลกทรอนิกส ์แบรนดก็์จะมีทั้ง ABERCROMBIE & FITCH, ADIDAS, ALEXANDER MCQUEEN, 

ALEXANDER WANG, ANNA SUI, BALENCIAGA, BIRKENSTOCK, BURBERRY, BVLGARI, CATH 

KIDSTON, CELINE, COLUMBIA SPORTSWEAR, DIESEL, G-SHOCK, GUCCI, ISSEY MIYAKE, KATE 

SPADE NEW YORK, LACOSTE, LEVI’S, MARC JACOBS, NIKE, OAKLEY, PAUL SMITH, RALPH 

LAUREN, RAY-BAN, SAINT LAURENT และอ่ืนๆ อีกมากมาย  
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 จนไดเ้วลาอันควร น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโตเกียว (TOKYO) เป็นมหานครเมืองหลวงของญ่ีปุ่น ...  

น าท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว อิสระใหท่้าน

ไดช้อ้ปป้ิงและหารา้นเก๋ๆนัง่ทานอาหารตามอธัยาศยั 

 อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 พกัคา้งคืน ณ SHINJUKU GRANBELL HOTEL () (ยา่นชินจูกุ) หรือเทียบเท่า  

 

วนัจนัทรท์ี่ 13 เม.ย. 63 (4) สุขสนัตว์นัสงกรานต ์: อิสระเตม็วนั ส  าหรบัชิม / ชอ้ป / แชะ 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ *** อิสระท่องเที่ยวเตม็วนั *** มีไกดด์ูแล / ไม่มีรถบสับริการ  

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าตัว๋รถไฟ) 

• ย่านชินจุกุ (SHINJUKU) แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็น

ศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ ทางดา้นตะวนัตก ย่านน้ีท่ีเต็มไปดว้ยตึก

ระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดท่ีเป็นส านักงานรฐับาล ส่วนทางดา้นตะวนัออกน้ันคือ 

คาบกิูโชะ เป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง BIG CAMERA 

และยา่นบนัเทิงยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

• ย่านฮาราจูกุ (HARAJUKU) เป็นย่านแฟชัน่แปลกหลากสไตลข์องบรรดาเหล่าวยัรุ่น ชิคๆ เก๋ๆ ท่ีมี

ใหดู้กนัเพียบ ย่านน้ีอยู่ระหว่างชินจูกุและชิบูย่า เป็นเหมือนศูนยร์วมของวยัรุ่นญ่ีปุ่นท่ีมีสไตล์การ

แต่งตวัและแฟชัน่ท่ีจดัจา้นไมซ่ ้าใคร ถนน TAKESHITA DORI เสน้น้ีจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นเส้ือผา้

แฟชัน่ ขนมเครป และรา้นอาหาร ซ่ึงเป็นเหมือนจุดนัดพบและเดินเล่นของบรรดาเหล่าวัยทีน ท่ี

แต่งตวัแบบคอสเพลย,์ แต่งตามตวัการต์ูนแอนนิเมะ หรือเป็นแนวพงัคก็์พบไดท่ี้ยา่นน้ี 

• ยา่นชิบูยา่ (SHIBUYA) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว ในบริเวณน้ีถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

ท่ีนิยมของวยัรุ่นญ่ีปุ่น เน่ืองจากมีหา้งสรรพสินคา้จ านวนมาก รา้นอาหารเก๋ๆก็มีอยู่ไม่น้อย จุดท่ี

เป็นเหมือนสัญลักษ์ของย่านน้ีก็คือ แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตัดกันของถนนหลายสาย

ดว้ยกนั ท าใหเ้มื่อสญัญาณไฟจราจรเปล่ียนเป็นสีเขียว ผูค้นจากทุกฝั่งถนนก็จะเดินขา้มถนนพรอ้มๆ

กนั เน่ืองจากย่านน้ีเป็นย่านท่ีมีคนจ านวนมากดงัน้ัน เดินเวลาขา้มถนนพรอ้มกนัจึงแทบจะมองไม่

เห็นพ้ืนท่ีถนนวา่งๆเลย และท่ีใหแ้ยกน้ีเป็นจุดท่ีมีช่ือเสียงและผูค้นนิยมมาเก็บภาพ 

• เมดคาเฟ่ (MAID CAFE) คอนเซ็ปทค์าเฟ่ท่ีมีสาวๆ ใส่ชุดสาวใชส้ไตลยุ์โรปสุดน่ารกัคอยใหบ้ริการ

ลูกคา้ เหล่าสาวใชจ้ะใหบ้ริการเหมือนกับลูกคา้ โดยเรียกลูกคา้เป็นเจา้ของบา้นจริงๆ และเรียก

ลูกคา้ว่า โกะชุจินซามะ (เจา้นาย) และ โอโจซามะ (คุณหนู) ในย่านอากิฮาบาระ ซ่ึงเป็นเหมือน

แดนสวรรคข์องวฒันธรรม โอตาคุแห่งน้ีมีเมดคาเฟ่เปิดใหบ้ริการมากมาย 
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หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(TOKYO DISNEYLAND) (ราคาไม่รวมค่าเขา้ ประมาณ 

2,700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง) นับว่าเป็นสวนสนุกอันดับหน่ึงของญ่ีปุ่น เป็นสวนสนุกท่ีมี

นักท่องเท่ียวต่อปีเกือบ 20 ลา้นคน ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและยงัมากเป็นอนัดับ 2 ของโลกอีก

ดว้ย จะมาเป็นกลุ่มครอบครวั กลุ่มเพ่ือน หรือจะมาเป็นคู่ก็รบัรองว่าตอ้งฟินไปตามๆกนั เพราะท่ีน่ีใหญ่

สุดๆแถมยงัแบ่งเป็นโซนๆใหไ้ดเ้ดินกนัเพลินทั้งวนั โดยโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ถูกสรา้งขึ้ นโดยบริษัทผลิต

ภาพยนตรก์ารต์ูนวอลท์ดิสนีย ์เปิดใหบ้ริการในปี 1983 ซ่ึงเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสรา้ง

ขึ้ นนอกประเทศสหรฐัอเมริกา ประกอบดว้ยธีมหลกั 7 ธีม ไดแ้ก่  

1. WORLD BAZAAR ตั้งอยู่ประตูทางเขา้หลกัท่ีไปยงัพารค์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

และรา้นอาหาร พ้ืนท่ีแห่งน้ีออกแบบคลา้ยยุคศตวรรษท่ี 20 ของอเมริกา  

2. TOMORROW LAND ออกแบบเป็นพ้ืนท่ีนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดท่ีน่าสนใจ

ไดแ้ก่ SPACE MOUNTAIN, STAR TOURS และ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTROBLASTERS  

3. TOONTOWN เป็นย่านชานเมืองท่ีอยู่อาศยัของชาวตวัละครดิสนีย ์คุณจะไดเ้ขา้ส ารวจบา้นมิกก้ีเมา้ส ์

ลงเล่นบนเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บา้นตน้ไมข้องชิปและเดลล์ และมีเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะ

ส าหรบัเด็กเล็ก  

4. FANTASYLAND สรา้งเป็นสไตล์ภาพยนตร์การต์ูนดิสนียแ์บบคลาสสิค เป็นท่ีตั้งของปราสาทของ   

ซินเดอเรลล่า และยงัมีตวัละครเทพนิยายอ่ืนๆ เช่น ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วท ์เมืองเล็กๆของวินน่ีเดอะพหู ์ 

5. CRITTER COUNTRY เป็นบา้นของกระต่าย BR’ER, สุนัขจ้ิงจอก BR’ER, หมี BR’ER และตวัละครอ่ืนๆ

จากภาพยนตรดิ์สนียเ์ร่ือง “SONG OF THE SOUTH” และยงัมีเคร่ืองเล่นลอ่งเรือแคนูบนแมน่ ้าอเมริกา  

6. WESTERN LAND สรา้งจ าลองเมืองชายแดนทางทิศตะวนัตกตามแนวแม่น ้าอเมริกา เป็นท่ีตั้งของ

เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN และมีเกาะ TOM SAWYER ตั้งอยูก่ลางแมน่ ้า  

7. ADVENTURE LAND สามารถผจญภยัไปกบัการล่องเรือเขา้ไปในป่า ส ารวจบา้นตน้ไมข้องครอบครวั

สวิส (SWISS FAMILY TREEHOUSE) หรืออาจจะนัง่รถไฟสายแม่น ้าตะวนัตก และล่องเรือไปกบัโจรสลดั

ในทะเลแคริบเบียน 

ถา้แค่เคร่ืองเล่นตามโซนต่างๆยงัไม่จุใจพอ ก็ยงัมีการตกแต่งโซนต่างๆใหม้ีความสวยงามตามฤดูกาล 

และมีการเดินขบวนพาเหรดท่ีสนุกสนานท่ีจะมีเหล่าคาเรคเตอรก์ารต์ูนสุดปังมาเดินพรอ้มองคป์ระกอบ

สุดอลงัการใหเ้ราไดถ่้ายรูปกนัรวัๆ  
 

   



    

- 8 - 

 

 

อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

 พกัคา้งคืน ณ SHINJUKU GRANBELL HOTEL () (ยา่นชินจูกุ) หรือเทียบเท่า  

 

วนัองัคารที ่14 เม.ย. 63 (5)  โตเกียว – ลิตเติ้ ลเอโดะ “คาวาโกเอะ เมืองโบราณ” – วัดอาซากุสะ 

     – โตเกียวสกายทร ี(ถ่ายรูป) – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ ยา่นเมืองเก่า คาวาโกเอะ (KAWAGOE) เมืองเก่าท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่าเป็น เมืองเอโดะนอ้ย 

หรือ KOEDO ตั้งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะ มีเสน่หแ์บบโบราณท่ียงัคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี อดีต

หวัเมืองส าคญัในสมยัเอะโดะ ท่ีพรอ้มจะพาเรายอ้นยุคสู่สมยัเอะโดะดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบดั้งเดิม

พรอ้มแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีการใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นในสมยัท่ีขา้วเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของชาวญ่ีปุ่น มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวเด่นๆ ใหช้มหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นถนนการคา้ในสมยัโบราณ รวมไปถึงหอระฆงัประจ าเมือง 

และศาลเจา้เก่าๆ อีกมากมาย ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (CANDY 

ALLEY) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิงท่ีรา้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพ้ืนเมอืง เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นท่ีมาของ

ช่ือตรอกลกูกวาด หรือ ตรอกขนมนัน่เอง นอกจากน้ียงัมีขายคารินโดะ (KARINTO) คุ๊กก้ีพ้ืนเมืองญ่ีปุ่น, 

ไอศกรีม, ขนมท่ีท าจากถัว่แดงและมนัหวาน และยงัมีของฝากต่างๆ ใหเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งจุใจ 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) หรือ วดัเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) 

เป็นวดัใหญ่ในย่านอาซากุสะและเป็นหน่ึงในวัดท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของเมืองโตเกียว วดัท่ี

ขึ้ นช่ือวา่เก่าแก่มากท่ีสุดของเมืองโตเกียวแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 นอกจากน้ียงั

มีโคมแดงยกัษ์ตั้งอยู่ท่ีบริเวณประตูคามินาริมง และรูปป้ันของ 2 เทวบาลผูร้กัษาประตู โดยจะมีถนน 

นากามิเสะท่ีเป็นถนนยาวเขา้สู่พ้ืนท่ีภายในวดัท่ีจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย  

   
 

 ... จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE) หรือจริงๆแลว้ก็คือ หอโทรทศัน์

โตเกียวสกายทรี ตั้งอยู่ใจกลางของ SUMIDA CITY WARD ไม่ไกลจากวดัอาซากุสะมากนัก ซ่ึงเป็นหอท่ี
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เพ่ิงสรา้งขึ้ นมาใหม ่ไมว่า่จะเพราะความสูงของตึกท่ีทา้ชนทุกตึกดว้ยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียว

สกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมือง

โตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ 360 องศา โดยไดร้ับการยอมรับให้

โตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น ... ต่อไปน าท่านสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) เป็นเมืองท่ีเกิด

จากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนั

ประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้

กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ี

ท่องเท่ียวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ ้ง เป็นต้น นอกจากน้ียังมี 

หา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซิ์ตี้ โตเกียว (DIVERCITY TOKYO PLAZA) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเปรียบเสมือน

แลนด์มารก์ของย่านโอไดบะ ส่ิงท่ีท าใหห้า้งน้ีดังสุดๆตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนต์กนัดั้มขนาดใหญ่ยกัษ์ท่ีตั้ง

ตระหง่านอยู่ด้านหน้า โดยหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ีได้เปิดใหบ้ริการเมื่อปี 2012 ภายในมีรา้นค้า 

รา้นอาหาร และแหล่งบันเทิงเพียบ แต่ท่ีเด่นสุดก็ตรงมีส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ใหค้นท่ีช่ืน

ชอบการต์ูนกนัดั้มเป็นพิเศษไดม้าช่ืนชมอีกดว้ย ตวัหุ่นยนตห์นา้หา้งในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟ

ส่องหุ่นยนต ์เสียงประกอบ และขยบัหวัได ้น่าต่ืนตาต่ืนใจไมน่อ้ย 
 

   
 

 อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

... จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ 

 

วนัพุธที ่15 เม.ย. 63 (6)   สนามบินฮาเนดะ (ญี่ปุ่น) – สุวรรณภูมิ (แวะเปลี่ยนเครือ่งที่ 

     สงิคโปร)์    

02.25 น. เหินฟ้าสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 639 / 972  

(แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสิงคโปร ์1.10 ชม.) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฯ  

11.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัราค่าบริการ จ  านวน 35 ทา่น 

 ก าหนดการเดินทาง 

วนัสงกรานต ์2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

10-15 เม.ย. 63 39,900 บาท 37,900 บาท 5,900 บาท 
 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้ง จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว        

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการท าจอง 

2.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั   คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั    ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดั

จ าท่ีนัง่กบัสายการบิน และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 

หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม 

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่ายานพาหนะ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

6.  เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

7.  ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

8.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ   วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากบัภาษี) 

 

หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 30 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,  

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
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