
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23897 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   ประเทศญ่ีปุ่น 6 วนั 4 คืน ช่วงเวลาการเดินทาง  28 กนัยายน- 3 ตุลาคม 2565  

วันที ่

 

รายการเดินทางฯ 

 

อาหารในแต่ละมื้อ Hotel 4 Stars 

ประเทศญี่ปุ่ น เช้า กลางวัน เย็น 

วันท่ี 28 

ก.ย. 65 

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ  

นดัหมายท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เช็คอิน 19.30 น. 

TG 642 BKK NRT 23.50-08.10    

X X X 

สนามบิน 

สุวรรณภูม ิ

วันท่ี 29

ก.ย.65 

สนามบินนาริตะ-ชิบะ-ซาวาระล่องเรือ-ภูเขาโนะโคะโกะริ-ชิบะ 
X √ √ 

โรงแรมฯ 

 คืนที่ 1 

วันท่ี 30 

ก.ย. 65 

ไซตะมะ-คาวะโกะเอะ-ลิตเต้ิล เอโดะ-ปราสาทคาวาโกะเอะ-

CREA MALL-NBA JAPAN 2022 Game 1 –ไซตะมะ √ √ √ 

โรงแรมฯ  

 คืนที่ 2 

วันท่ี 1 

ต.ค. 65 

ไซตะมะ-วดัดารุมะ-สวนผลไม-้Arakawa River-NBA JAPAN 

2022 Saturday Night AND YUZU SHOW-ไซตะมะ √ √ √ 

โรงแรมฯ 

 คืนที่ 3 

วันท่ี 2

ต.ค. 65 

โตเกียว-ซ้ิต้ีทวัร์ สนามโอลิมปิค-วดัอะซ่ากูซะ-โตเกียว สกายท

รี-ชิบูยา่ √ √ √ 

โรงแรมฯ 

 คืนที่ 4 

วันท่ี 3

ต.ค. 65 

โตเกียว-ชินจูกุ ชอ้ปป้ิง-สนามบินนาระตะ-สุวรรณภูมิ 

TG 677 NRT BKK 17.25-21.55   
√ X X 

สนามบิน นาริตะ 

สุวรรณภูม ิ

หมายเหตุ     
➢ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนการพาท่องเที่ยวตามสถาน

การ์ณท่ีเหมาะสมต่อไป 
➢ เป็นโปรแกรมฯเบื้องต้น หากลูกค้าฯท าจองมัดจ าท่ีนั่งแล้ว ทางทัวร์ฯจะจัดส่งรายการโปรแกรมการเดินทางอย่างละเอียด ส่งให้

ทุกท่านพจิาราณา ก่อนเดินทาง 7-10 วัน ต่อไป 

 
 
 
 



 
 

 
ปล. ราคาตัว๋เขา้ชมการแข่งบาสเกตบอลฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ขอสงวนสิทธิท่ีจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง เม่ือมีการจองท่ีนัง่ฯ 
และช าระมดัจ าแลว้  เน่ืองจากทางบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การท าจองแต่อยา่งไร (First Come First Serve) 
 

 
 
 

เดินทาง  28 กนัยายน- 3 ตุลาคม 2565 

อตัราค่าบริการ เดินทางขั้นต ่า 20 ท่าน 
ปล. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ หากจ านวนผู้เดินทาง เกินกว่า 20 ท่าน ขึน้ไป อันเน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินฯ ตั๋วบอล และโรงแรมฯ มีจ ากัด 

 

 

เดินทาง วันที่  

28 กันยายน- 3 ตุลาคม 

2565 

ผู้ใหญ่และเด็ก 10 ปีขึน้ไป 

 ตั๋ว Stand 400  

スタンド400 

  ¥14,500 

ผู้ใหญ่และเด็ก 10 ปีขึน้ไป 

    ตั๋ว Stand Front  

スタンドA前段 

    ¥29,500 

  ผู้ใหญ่และเด็ก 10 ปีขึน้ไป 

  ตั๋ว  Stand S 

スタンドS 

   ¥55,000 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

 

ราคาท่านละ 

(บาท) 

  84,000   บาท 

  โปรฯมา 4 จ่าย     

   79,000 บาท 

88,000 บาท 

 

95,400 บาท 

 

8,800 บาท 



วันแรก            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

19.30 น.           นดัหมายท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เช็คอิน เพื่อโหลดสัมภาระและท่ีนัง่ฯ เร่ิมเวลา 19.30 น. 
23.30 น.           ออกเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ เท่ียวบินท่ี TG 642 BKK NRT 23.50-08.10              

วันท่ีสอง  สนามบินนาริตะ-ชิบะ-ซาวาระ-ล่องเรือ-ภูเขาโนะโคะโกะริ-ชิบะ 

08.30 น.            เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
                          จงัหวดัชิบะ ท่ีเป็นจงัหวดัรองท่ีใกลก้รุงโตเกียว ใหทุ้ท่านไดผ้อ่นคลาย ชมเมืองซาวาระ(SAWARA) แห่งน้ี เคย 
                          เป็นยา่นการคา้เก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากๆ เป็นแหล่งขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ ตอนน้ีท่ีเมืองซาวาระไดรั้บการ 
                         บูรณะท่ีอยูอ่าศยัใหเ้ป็นแบบดั้งเดิม ส่ิงปลูกสร้างทางประวติัศาสตร์ต่างๆ เช่น คลงัสินคา้แบบดั้งเดิมท่ีพ่อคา้ใช ้
                         งานไปจนถึงโครงสร้างอิฐสไตลต์ะวนัตก ก็จะมีการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินเท่ียวชม  
                         และซึมซบัประวติัศาสตร์ผา่นถนนสายเก่าแก่น้ีไปดว้ยกนั  จุดท่องเท่ียวไฮไลทข์องเมืองอยูท่ี่ สะพาน Ja Ja Bridge  
                        หรือ สะพานโทโยฮาชิ ค่ะ เป็นสะพานเก่าซ่ึงจะมีน ้าไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดา้นคลา้ยน ้าตกอีกดว้ยค่ะ ตรง 
                         น้ีเป็นจุดแวะถ่ายรูปท่ีสวยจุดนึงเลย เป็นเหมือนแลนดม์าร์คของซาวาระทีเดียว ส่วนกิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ 
                         ล่องเรือชมเมืองเก่า ท่ีแม่น ้าโอโนะกาวา ชมความสวยงามของ 2 ฝ่ังคลอง รวมทั้งยงัมี ศาลเจา้คาโทริ จินกู 
                         (Katori Jinguu Shrine) ใหเ้ราไดแ้วะเขา้ไปไหวข้อพรอีกดว้ย โดยเทพเจา้ท่ีบูชาอยูใ่นศาลแห่งน้ีคือ ฟุทสึนุชิ โนะ  
                         คามิ (Futsunushi no Kami) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัต านานการสร้างประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย จึงเป็นศาลเจา้เก่าแก่ท่ีมีอาย ุ
                         มากกวา่ 2,600 ปีเลยทีเดียว  และใหท้่านอิสระสามารถมาเดินชม พิพิธภณัฑซ์าวาระ มิชิกูรูมิ  ซ่ึงก็คือ ร้านคา้ และ 
                        บา้นส่วนตวัหลายหลงัคาเรือน พร้อมใจกนัจดัแสดงรายการส่ิงของทางวฒันธรรมเก่าแก่อยา่ง ตุ๊กตาฮินะ หรือ 
                        เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในสมยันั้นใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม ซ่ึงมีถึง 45 หลงัทัว่เมืองซาวาระอีกดว้ย เรียกไดว้า่ ท่ีน่ีเตม็ 
                        เป่ียมไปดว้ยจิตวิญญาณของเอโดะโดยแทจ้ริง 

 
12.30 น.            รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารทอ้งถ่ิน) 
13.30 น.            น าท่านไปเท่ียว ภูเขาโนโคกิริเป็นภูเขาในคาบสมุทรโบโซท่ีมีความสูงถึง 329 เมตร ไดช่ื้อมาจากรูปทรงท่ีคลา้ย 
                         กบัเล่ือยญ่ีปุ่ นหรือโนโกกิริ เป็นภูเขาท่ีค่อนขา้งเต้ีย การไต่ขึ้นสู่ยอดเขานั้นไม่หนกัหนาสาหสันกั แต่ทศันียภาพ 
                         งดงามตระการตา จากดา้นบนจะเห็นโบโซฮิลส์และอ่าวโตเกียว จุดสังเกตน้ีรู้จกักนัในช่ือ Jigoku Nozoki ซ่ึง 
                         แปลวา่ "แอบเขา้ไปในนรก" แมว้า่ทิวทศัน์จะไม่มีอะไรเลวร้าย แต่การมองจากยอดเขาอาจท าใหคุ้ณรู้สึกเหมือน 
                         ก าลงัตกลงไป 



 
                     ดา้นตะวนัตกของภูเขาประกอบดว้ยวดั Nihonji Tenbodai อนักวา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของ 
                    ญ่ีปุ่ น วดันิกายเซนท่ีงดงามและกวา้งใหญ่น้ีสร้างขึ้นเม่ือ 1,300 ปีท่ีแลว้และยงัคงใชฝึ้กพระสงฆม์าจนถึงทุกวนัน้ี โดย 
                    วดัมีพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ น รูปป้ันหินสูง 31 เมตรแกะสลกัจากหินแกรนิตบนภูเขาในปี 1783 และ 
                     สูงเป็นสองเท่าของพระพุทธรูปท่ีมีช่ือเสียงท่ีวดัโคโตคุอินของคามาคุระ 
                      พระพุทธเจา้ยกัษ ์ไดบุทสึยกัษห์รือพระพุทธรูปแกะสลกับนหินแกรนิตท่ีดา้นขา้งของภูเขา ท่ีความสูง 31 เมตร เป็น   
                      หน่ึงในพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ใหญ่กวา่ไดบุตสึช่ือดงัของคามาคุระท่ีวดัโคโตคุอิน รูปป้ันน้ีสร้างขึ้นเพื่อ 
                      สวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก รูปป้ันส่วนใหญ่แกะสลกัในปี พ.ศ. 2326 นอกจากไดบุทสึแลว้ ยงัมีรูปป้ันเลก็ๆ  
                      ของเทพเจา้ต่างๆ ประมาณ 500 องคต์ั้งอยูร่อบบริเวณวดั เคยมี 1500 แต่หายไปพนัคร้ัง ส่วนน้ีของ Nihonji เป็น 
                     สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างขึ้นมานานกวา่ 21 ปีในศตวรรษท่ี 18 โดยช่างฝีมือ Kangoro Ono และนกัเรียนของเขา  โดย 
                    ใหท้่านไดด่ื้มด ่า ความสวยงามบนยอดเขา วิวทิวทศัน์ ทะเล หนา้ผา อากาศบริสุทธิ และความเงียบสงบ อยา่งเตม็อ่ิม 
                     จนไดเ้วลาพอสมควร  

 
16.30 น.         น าคณะเดินทางลงเขา และแวะเลือกซ้ือของท่ีระลึกประจ าเมืองของสถานท่ีดงักล่าวฯ ก่อนพาท่านไปรับประทาน 
                       อาหารยน็ต่อไป 
17.30 น.        น าท่าน แวะเลือกรับประทานอาหารเยน็ ท่ีบริเวณหนา้สนามฯ หรือโดยรอบพื้นท่ี 
19.00 น.       โรงแรมท่ีพกั ณ. เมืองคิซะระซุ  MINAMIBOSO HOTEL หรือเทียบเท่า(1) 
 
 
 
 
 



วันท่ีสาม         ไซตะมะ-คาวะโกะเอะ-ลติเติล้ เอโดะ-ปราสาทคาวาโกะเอะ-CREA MALL-NBA JAPAN 2022 Game 1-ไซตะมะ 

07.30 น.         อาหารเชา้ โรงแรมท่ีพกัฯ 
08.30 น.         คณะฯออกเดินทางจากจงัหวดัชิบะ เดินทางสู่เมืองคาวาโกะเอะ ในจงัหวดัไซตะมะ เป็นเมืองเก่าแก่ใกลก้รุงโตเกียว 
                       ท่ีน่าสนใจ และมีเร่ืองราวประวติัศาสตร์ยาวนาน 
                       เมืองน้ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าอยู ่และร่วมสมยั เพราะท่ีน่ีอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงก่อสร้างในสมยัเอโดะไว ้
                      เป็นอยา่งดี เยีย่มเยยีนยา่นโกดงัเก่าท่ีไม่เหมือนใครและสัมผสับรรยากาศเอโดะดั้งเดิมอีกคร้ัง มีสถานท่ีน่าสนใจทาง 
                      ประวติัศาสตร์เหลืออยูเ่ช่น ปราสาทคาวาโกะเอะ ยา่นเมืองเก่า โคะเอโดะคาวาโกเอะ เป็นตน้    
                      พาคณะฯเยีย่มชมบรรยากาศโดยรอบเมืองฯ และใหอิ้สระเดินเล่น คุระซุคุริ บนถนนเก่าสาย  เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง 
                      อาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม ถ่ายรูปภาพ เช็คอิน เช่าชุดแต่งกายยอ้นยคุเอโดะ ท่ีน่ารัก เก็บเป็นท่ีระลึกเพื่อความประทับใจ 

 

 
12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารทอ้งถ่ิน) 
13.30 น.         น าคณะทุกท่านสู่เดินต่อไปยงัน าคณะเดินทางต่อไปยงัยา่น ถนนคนเดิน CREA MALL เป็นยา่นชอปป้ิงของ  
                       Kawagoe บรรยากาศคลา้ยตลาด Ameyoko ยา่น Ueno แต่ CREA MALL เดินไดส้บายกวา่ คนไม่เยอะ ร้านอาหาร 
                       ฟาสตฟ์ู๊ ด ร้านตูก้ดมีอยูห่ลายร้าน สินคา้ท่ีขายก็มีมากมาย เช่นเส้ือผา้ รองเทา้ ร้านยา เคร่ืองส าอาง ร้านอาหาร 
                       ก๊ิฟช๊อป ร้าน 100 เยน ฯลฯ ของท่ีขาย ราคาก็ไม่แพง และร้านคา้อ่ืนๆอีกมากมาย และหากใครไม่สายชอ้ปป้ิงฯ  
                      สามารถเดินเล่นชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม พิพิธภทัฑต์่างท่ีมีใหเ้ลือกเขา้ และชม หลายเห่งดว้ยกนั 
                      เช่น พิพิธภทัฑศิ์ลป วดัคิตะอินหรือพิพิธภทัฑร์ถไฟญ่ีปุ่ น เป็นตน้ จนไดเ้วลาพอสมควร 
                     นดัหมายลูกคา้ทุกท่าน นดัเจอกนัอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามไซตะมะ ซุปเปอร์ อารีน่า ต่อไป 



 
16.30 น.          น าท่านเดินทางต่อไปสนามไซตะมะ ซุปเปอร์ อารีน่า เพื่อไปชมเกมส์การแข่ง NBA JAPAN GAMES 2022 

 
 
17.30 น.           รับประทานอาหารเยน็อาหารทอ้งถ่ิน ท่ีหนา้สนามฯ หรือพื้นท่ีโดยรอบสนามฯ แบบรวดเร็ว 
19.00 น.           ชมเกมส์การแข่งขนั Pre-season NBA JAPAN 2022 เกมส์แรก ระหวา่งทีมบาสเกตบอลอาชีพ 
                         GOLDEN STATE WORRIORS VS. WASHINGTON WIZARDS 
 
 

 
22.00 น.      โรงแรมท่ีพกัณ. KAWAGOE PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า (2) 

  



วันท่ีส่ี  ไซตะมะ-วัดดารุมะจิ- สวนผลไม้-Arakawa River-NBA JAPAN 2022 Saturday Night AND YUZU SHOW-

ไซตะมะ 

07.30 น.         อาหารเชา้ โรงแรมท่ีพกัฯ 
08.30 น.      เมืองทะกาซะกิ เป็นเมืองตน้ก าเนิดของตุ๊กตาน าโชค DURAMA  ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะท่ีวดั 
                   ดารุมา หรือวดัโชรินซงั ดารุมาจิ จะนิยมน าตุ๊กตาน าโชค DURAMA  มาถวายแกบ้น เม่ือประสบความส าเร็จ เร่ือง 
                   ความสัมพนัธ์ การท าธุรกิจ หรือความรัก เป็นตน้ ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีพลงังานส าหรับความโชคดี ความส าเร็จท่ีไม่ควรพลาด 
                   เด็ดขาด ท่ีจะตอ้งมาแวะกราบไหว ้
 

 
11.00 น.         คณะฯออกเดินทางจากเมือง พาคณะฯเดินทางไปสวนผลไมใ้นเมือง ท่ีผลไมป้ระจ าฤดูกาลท่ีน่าสนใจ  
                       เช่น องุ่น สตอเบอร์ร่ี ลูกแพร์ เป็นตน้ (ตรวจสอบรอการยนืยนั TBC) เท่ียวฟาร์มผลไม้ ฟาร์ม  เมืองจิจิบุ จงัหวดัไซ 
                       ตามะ แวะเติมวิตามิน อ่ิมสวยกนัแบบจุก ๆ สัมผสัประสบการณ์ 
                      กินบุฟเฟตอ์งุ่นหวานฉ ่ายกพวงแบบไม่อั้น!! ในบรรยากาศสุดชิลล ์(สามารถซ้ือบริการเพิ่มเติมได)้ 

 
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารทอ้งถ่ิน) 
13.00 น.       จากนั้นทุกท่านเดินไปเท่ียวชมหุบเขานากาโทโระและผาหินท่ีสวยงามในฤดูใบไมร่้วง โดยมีเงาสะทอ้นพาดลงบน 
                    ผืนน ้าในแม่น ้าอาราคาวะท่ีไหลผา่นอยูด่า้นล่าง รวมถึงไดช้มผูค้นท่ีล่องเรืออยูใ่นสายน ้าดว้ย เลือกวิธีชมวิวท่ีจุดน้ีได ้
                    ตามความชอบชมวิวแบบชิลล ์หรือลงเรือนากาโทโระชมธรรมชาติ  พร้อมั้งชมวิวแบบแอคทีฟ  สามารถเช่าจกัรยาน 
                    ป่ันมาดูวิวตามเส้นทางเดินเล่นริมแม่น ้าอาราคาวะ (สามารถเช่าไดเ้พิ่มเติมอยา่งอิสระ) สามารถมองชมวิวตรงหินอิวา 
                    ดามิลงมาจากบนหนา้ผาได ้และยงัแวะชมวิวใบไมเ้ปล่ียนสีไดอี้ก 2 จุดคือท่ี “สะพานคานาอิชิซุยคงัเคียว” และ 
                      “สะพานชิราโทริ” เป้นตน้ จนไดเ้วลาพอสมควร  



 
 
 14.30 น.      จากนั้นเดินทางกลบัมาท่ีเมืองหลกัไซตะมะอีกคร้ัง ณ.สนามไซตะมะ ซุปเปอร์ อารีน่า เพื่อไปชมโชวข์อง  
                       Pre-season NBA JAPAN 2022   

  
 
17.00 น.       ชมโชว์คอนเสิรต์ YUZU สเปเชียลไลฟ์  ศิลปินยอดนิยมฉลองครบรอบ 25 ปีการเปิดตวัของเขาในปีน้ี จะปรากฏตวั 
                     ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษของ "NBA Games Saturday Night 2022และชมการโชวก์ารเล่น แฟนอีเวนตท่ี์ผูเ้ล่น  
                     Warriors and Wizards และแขกรับเชิญพิเศษท่ีเดินทางมาญ่ีปุ่ นเขา้ร่วม เราจะจดักิจกรรมท่ีคุน้เคยกบั NBA All-Stars  
                      เช่นเน้ือหา Slam Dunk ดาวยงิและการแข่งขนั 3-Point ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่คุณจะไดส้ัมผสักบัวฒันธรรมท่ีแทจ้ริง 
                      และมุมมองโลกของ NBA รวมไปถึงเยีย่มชม แฟนโซน เอน็บีเอ หนา้สนามฯดว้ยเช่นกนั 

 
(โปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียววันนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอสงวนสิทธิที่จะยืนยันให้ทราบอกีคร้ัง ก่อนการเดินทางจริง) 
18.00 น.       รับประทานอาหารเยน็ อาหารทอ้งถ่ินฯ 
19.00  น.     โรงแรมท่ีพกัณ. KAWAGOE PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 



 
 
วันท่ีห้า โตเกยีว-ซิ้ตีทั้วร์ สนามโอลมิปิค-วัดอะซ่ากูซะ-โตเกยีว สกายทรี-ชิบูย่า ช้อปป้ิง 

07.30 น.         อาหารเชา้ โรงแรมท่ีพกัฯ 
08.30 น.            จากนั้นน าท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียวท่ีเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีกลบัมาเปิดให้นกัท่องเท่ียว ได้ 
                          กลบัมาอีกรอบหน่ึงหลงัจาก ช่วงโควิด 2 ปีท่ีผา่นมา น าคณะเยีย่มชมกรุงโตเกียว โดยรอบ เช่น สนามกีฬา 
                          แห่งชาติโอลิมปิก ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีพึ่งสร้างเสร็จปี2020 ท่ีใชจ้ดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก2020-2021 และชมพื้นท่ี 
                          ดา้นนอกโดยรอบ พาท่านแวะชมถ่ายรูปวัดอะซากุสะ และใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรอีกคร้ังหลงัจากท่ีใคร 
                          หลายๆคนไม่ไดก้ลบัมาเยีย่มมานาน อยา่งนอ้ย 2 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งเดินเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก อาหาร ขนม  
                          และเคร่ืองด่ืมฯจนไดเ้วลาพอสมควร 

 
10.30 น.             น าท่านเดินทางต่อไปยงัโตเกยีวสกายทร่ีฯ จุดชมวิวท่ีสูงสุดของโตเกียว สามารถมองเห็นโตเกียวทั้งเมืองรวมถึง 
                          เมืองรอบ ๆ ท่ีมีความสูง 634 เมตร สามารถดูวิวเมืองโตเกียวได ้360 องศา และยงัเป็นอีกจุดหมายท่ีหลายคน 
                          อยากไป ชมบรรยากาศสักคร้ัง   

 
12.30 น.            รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารทอ้งถ่ิน) 



13.30 น.            น าท่านไปเท่ียวย่านชิบุย่า ท่ีช่ือเสียงของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นโดยใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวอิสระเลือกซ้ือสินคา้  
                          และอ่ืนๆท่ีน่าสนใจท่ีมีหลากหลายมากมายอยา่งจุใจ อยา่งนอ้ย 1-2 ชม. แหล่งรวมเทรนดแ์ละกระแสนิยมใน 
                         ญ่ีปุ่ น ไม่เพียงแต่คนญ่ีปุ่ นเท่านั้น แต่รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวดว้ย เพราะเป็นเมืองท่ีมีแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร 
                        สวยๆ อยูม่ากมาย เราจะขอแนะน า 3-4 ท่ีน่าท าเม่ือไดไ้ปเยือนเมืองแห่งความทนัสมยัแห่งน้ี เช่น หา้แยกชิบูยา่ท่ีมี 
                        คนเดินสวนกนัไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูยา่เซ็นเตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนชอ้ปป้ิงแหล่งรวมตวัของ 
                        วยัรุ่น และรูปป้ันฮาจิโกะ สุนขัผูซ่ื้อสัตยท่ี์กลายเป็นจุดนดัพบและสถานท่ีท่ีหากใครมาเยือนชิบูยา่ตอ้งแวะมา 
                        ถ่ายรูป ร้านขายเคร่ืองส าอางค ์รานขายยาอีกมากมายไม่วา่จะเป็นมตัสึโมโตะคิโยชิ (Matsumoto Kiyoshi)  
                       โคคุมินดรัก (Kokimin Drug) ซนัดรัค (Sundrug) แอดคอสเมสโตร์ (@cosme store) ไอนส์แอนดท์ลัเป้   
                        (Ainz and Tulpe) และอ่ืนๆ ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แถวน้ีก็มีร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทั้ง Biccamera และ Labi รวมถึงมี 
                        ดองก้ีโฮเตส้าขาใหญ่จนใชช่ื้อวา่ "Mega Donki" ซ่ึงเป็นร้านคา้ท่ีคนไทยรู้จกัดี จนไดเ้วลาท่ีเหมาะสม  

 
17.30 น.        รับประทานอาหารเยน็  
19.00 น.       โรงแรมท่ีพกั ณ กรุงโตเกียว SHINAGAWA TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 

วันท่ีหก          โตเกียว-ย่านชินจูกุ-อสิระช้อปป้ิงตามอธัยศัย-สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.30 น.         อาหารเชา้ โรงแรมท่ีพกัฯ 
08.30 น.         คณะฯออกเดินทางจากไซตะมะ มุ่งหนา้สูกรุงโตเกียวเพื่อพาทุกท่านไปยงัย่านชินจูกุ ใหทุ้กท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิง 
                       อยา่งอิสระตามอธัยาศยั อยา่งต่อเน่ืองไม่ตอ้งเสียเวลาในการรับประทานอาหารกลาง อยา่งจุใจ  สินคา้ท่ีน่าสนใจ  
                      เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองส าอาง ยารักษาโรค สินคา้เทคโนโลยฯี ขนม อาหาร ไปจนถึงช่วงบ่ายสองโมง ก่อนท่ีจะ 
                      นดัหมายเจอกนั เพื่อเดินทางไปสนามบินนาริตะ และกลบัประเทศไทยต่อไป 

 
             



                 เจาะลึกเลือกซ้ือและส่องดูร้านขายเส้ือผ้ากฬีาฯ ของที่ระลกึจากอเมริกนัเกมส์ เช่น NBA NFL 

                       BASEBALL เป็นตน้ แถวยา่นชินจูกุ หรือยา่นใกล ้ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย รวมทั้งสินคา้ Rare item. 

  
 

 

 



 
                        
14.30 น.        นดัหมายพบเจอกนั เพื่อน าคณะฯเดินทางไปสนามบินนาริตะ 
15.30 น.        น าคณะเช็คอินท่ีนัง่และสัมภาระฯ สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677  
                      NRT BKK 17.25-21.55   
17.25 น.       ออกเดินทางออกจากสนามบินนาริตะ เท่ียวบินท่ี TG 677 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิฯ 
21.25 น.      เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

                                                                            
 
หมายเหตุ :   
➢ โปรแกรม และรายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

เป็นตน้  โดยขอสงวนสิทธิมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
➢ โปรดดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ใหแ้ขง็แรงเรียบร้อย และปลอดภยั ใหห่้างไกลจากโรคโควิด ท่ียงัแพร่ระบาดอยู ่อยา่งไม่

ประมาท 

 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 



เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 
2 หนา้ 

❖ เอกสาร E-Vaccine  และ PCR Test 72 ชม. ก่อนเดินทางฯ (ไปตรวจตามโรงพยาบาลฯ หรือสถาบันห้องแลป) 
❖ ลูกค้าต้องต้องเคยได้รับวัคซีนเช้ือเป็น อย่างน้อย 3 เข็ม (วัคซีนเช้ือเป็น Pfizer Moderna Astra-Z J&J  Novavax 

Covaxin)   
 

(เง่ือนไขอาจมีการผ่อนปรนลดความเข้มงวด เปลีย่นแปลงต่างๆ ได้ ขอสงวนสิทธิท่ีจะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง) 

อตัรานีร้วม   

❖ ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร์ 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ามนัตามรายการ ชั้นประหยดั ไป/กลบัตามคณะทวัร์ 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการตามจ านวนม้ือ ในตาราง (จะยนืยนัร้านฯใหท้ราบก่อนเดินทาง 7-15 วนั) 
❖ ค่าท่ีพกั 4 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (ยงัไม่สามารถสรุปช่ือโรงแรมฯได ้จนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัการสั่งจอง และช าระเงิน

ได ้ขอสงวนสิทธิตรวจสอบจ านวนห้องพกัฯในแต่ละโรงแรมฯเพื่อใหเ้พียงพอกบัคณะฯในแต่ละกรุ๊ปต่อไป) 
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
❖ ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวา่งวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
❖ ตัว๋ชมบาสเกตบอล 2 แมตส์. ตามท่ีระบุในตารางราคาท่ีแจง้ไว ้
❖ หวัหนา้ทวัร์ดูแลตลอดการเดินทางฯ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
❖ ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ามนัตามรายการ ชั้นประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ 
❖ เอกสาร E-Vaccine  และ PCR Test 72 ชม. ก่อนเดินทางฯ (ไปตรวจตามโรงพยาบาลฯ หรือสถาบันห้องแล๊ป) 
❖ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ.ท่ีจ่าย 3 % 
❖ ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขบัรถ  (ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจ)   
❖ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯประเทศญ่ีปุ่น หากมีการเรียกเกบ็ เพิ่มเติมเร่ิมต้น ท่านละ 1,575 บาท (อพัเดทล่าสุดยังไม่มี) 

 
 



เง่ือนไขการจองทัวร์  

รูปแบบวางมัดจ าทัวร์ล่วงหน้า  
ก าหนดการช าระเงิน จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ยืนยันช าระมัดโอนเงินส่วนแรก 20,000 บาท เพ่ือจองตั๋วบาสเกตบอล เบือ้งต้นก่อน 
(กรณี ตั๋วเต็ม คืนเงินเต็มจ านวน) 

ช าระส่วนท่ี 2  30,000 บาท เม่ือมีการจองตั๋วบาสเกตบอล ได้แล้ว 

ช าระส่วนท่ีเหลือ ตามจ านวนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน 

- ช าระมัดจ าจ านวน 50 % ของยอดเงินรวมทั้งหมด หรือ 20,000 บาท  
-ส่วนที่เหลือทั้งหมดขอรับช าระก่อนเดินทาง 30 วนั 
(ไม่มีราคาตั่วบอลส าหรับเด็ก ราคาเท่ากบัผู้ใหญ่) 

 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เน่ืองจากค่าบริการท่ีญ่ีปุน 

เป็นแบบเหมาจ่าย 
 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุในรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 
3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
7. กรณีเม่ือตรวจ PCR Test ก่อนเดินทาง 72 ชม. แล้ว หากติดโควิด ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

หรือเดินทางไปถึงประเทศญ่ีปุ่น หากเกดิติดโควิด ลูกค้าฯจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการกกัตัวเพิม่เติม
เอง ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้จ่ายท้ังหมด  โปรดดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ให้แขง็แรงเรียบร้อย และปลอดภยั ให้ห่างไกล
จากโรคโควิด 



 

หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่านขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาใหม่อีกคร้ัง 

❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หกัค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยนืยนักบัลูกคา้ 

❖ เร่ืองห้องพกัช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลูกคา้ระบุตอนจองทวัร์ ทางบริษทัจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขั้นตอน ในบางคร้ัง
โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษทัยนืยนัวา่จะเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ีจอง 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืน
ได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่าน
ตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

❖ บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย
, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ กรณีต้องการอพัเกรดตั๋วฯราคาสูงขึน้หรือท่ีน่ังท าเลดีกว่าท่ีระบุไว้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการท าจองทริปฯอย่าง 45 วัน 
ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากที่นั่งต้องมีการอพัเดทเป็นระยะๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แปลนสนามแข่งขันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saitama Super Arena 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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