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TOKYO ยิม้หวาน 6วัน 3 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม – กันยายน 2562  

ราคาเพียง 31,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ ) (NH808/ 21.45-05.55) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ)-วดัอาซากสุะ-กิจกรรมชงชาแบบญ่ีปุ่ น-ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5-ศนูย์จ าลองแผน่ดนิไหว -โกเทมบะ เอ้าท์เลต็ส์ 

วนัท่ี 3. อิสระเลือกช้อปปิง้เตม็วนั หรือเลือกซือ้ทวัร์ ดสินีย์แลนด์ (ไมร่วมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง) 

วนัท่ี 4. อิสระเลือกช้อปปิง้เตม็วนั หรือเลือกซือ้ทวัร์ ดสินีย์แลนด์ (ไมร่วมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง) 

วนัท่ี 5. เมืองคามาครุะ-หลวงพอ่โตไดบทุส-ึเมืองโยโกฮามา่- ไชน่าทาวน์-อิออนมอลล์-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี ้

วนัท่ี 6. โตเกียว (สนามบนิฮะเนดะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (NH877/ 00.55-05.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 
(NH808/21.45 – 08.55) 

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู6  เคาน์เตอร์สายการบินออลนิปปอน (NH) พบ
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน สมัภาระโหลดใต้เคร่ือง 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 23 กิโล 

21.45 น. ออกเดนิทางสูญ่ี่ปุ่ น โดยสายการบนิออลนิปปอน เท่ียวบนิท่ี NH808 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)-วัดอาซากุสะ-กิจกรรมชงชาแบบญ่ีปุ่น-ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 
5-ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว -โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์ 

05.55 น. เดนิทางถึง  สนามบนิฮาเนดะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะได้เก็บภาพ
ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองรางของ
ขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไมว่่า
จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์จกัรพรรดิอ์งค์ปัจจบุนัยัง
เคยเสดจ็อีกด้วย 

 จากนัน้น าท่านสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การชงชาญ่ีปุ่ น โดยการชงชาตามแบบฉบบัของญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ให้
ทกุท่านได้เข้าร่วม กิจกรรมในการชงชา นีอี้กด้วย และจากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกัน
แบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลกึกับภูเขาไฟท่ีได้ช่ือ
วา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: 
ในกรณีที่  ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji 

Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของท่ีระลึกเก่ียวกบัภูเขาไฟฟูจิได้  และยังเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงาม 
จากนัน้เดินทางสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมลูการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมมุ
โลก มีห้องจดัฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการ
เอาตวัรอดจากสิง่กีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดนิไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สนิค้าต่างๆมากมายท่ีเป็นโปร
ดกัส์ของญ่ีปุ่ น 
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 ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอ้าท์เล็ตส์ (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทท่ี

กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจกบัสนิค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ ตา่งประเทศ เช่น 
MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE  

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซือ้ทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงานศิลปะ 
รวมถึง หนุ่มสาวหรือคูค่รอง ท่ีต้องการสร้างความสมัพนัธ์อันดี ต่อชีวติคู่ หรือแม้กระทัง่ การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ท่ีพอ่ค้าหลาย
คนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซุ   เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าท่ีส าคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสีูเสาโทริ
สีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับท่ีฟชุิม ิอินาริ ในเกียวโต ว่ากันวา่ถ้าเราได้เดินลอดผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะ
ท าให้สิง่ชัว่ร้ายถูกขบัไลอ่อกไป เดนิตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกบัศาลเจ้าเลก็ๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรด้านความรัก เน่ืองจาก
ศาลเจ้าแห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซ่ือสตัย์ฮาจิ ท่ีเฝา้รอคอยเจ้านาย
หน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนท่ีก าลังมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากท่ีน่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแตง่ตวัแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีน่ีได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก 
ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นีมี้แบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยังมีร้าน
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ขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทัวร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่ง
จินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใช้ทนุสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยใน
ดนิแดนตา่งๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมติ ิThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนกุสนานพร้อมกบัการจบัจ่าย
เลือกซือ้สนิค้าท่ีระลกึน่ารักในดสินีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สมัผสักับตวัการ์ตนูเอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มกิกีเ้ม้าส์ มนิน่ีเม้าส์ พร้อม
ผองเพ่ือนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของท่ีระลกึน่ารักในดสินีย์แลนด์การเดนิทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบนินาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แตเ่น่ืองด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต่ 9.00 น.เป็นต้น
ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูค้าใช้บริการไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าให้ขึน้
รถบสัไมค่รบตามจ านวนผู้เดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบนินาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิง่ 160 
ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค
เท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือวา่เป็นรถไฟท่ีราคาค่อนข้างสงูนิดนึงแตต่ัว๋รถไฟจะเป็น
แบบระบท่ีุนัง่บนรถไฟได้เลยโดยไมต้่องกลวัว่าขึน้ไปแล้วเราจะไมมี่ท่ีนัง่เบาะสามารถหมนุเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดย
คา่ตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทาง
กลบัควรเช็คเท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดนิทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยตอ่รอบ
จะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ีให้บริการ 
05.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตุ ่ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา 

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีนีค้า่โดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะ
ไมร่วมคา่ทางดว่น) 

ค ่า อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั TOKYO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซือ้ทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงานศิลปะ 
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รวมถึง หนุ่มสาวหรือคูค่รอง ท่ีต้องการสร้างความสมัพนัธ์อันดี ต่อชีวติคู่ หรือแม้กระทัง่ การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ท่ีพอ่ค้าหลาย
คนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซุ   เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าท่ีส าคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสีูเสาโทริ
สีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับท่ีฟชุิม ิอินาริ ในเกียวโต ว่ากันวา่ถ้าเราได้เดินลอดผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะ
ท าให้สิง่ชัว่ร้ายถูกขบัไลอ่อกไป เดนิตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกบัศาลเจ้าเลก็ๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรด้านความรัก เน่ืองจาก
ศาลเจ้าแห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซ่ือสตัย์ฮาจิ ท่ีเฝา้รอคอยเจ้านาย
หน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนท่ีก าลังมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากท่ีน่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแตง่ตวัแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีน่ีได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก 
ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นีมี้แบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยังมีร้าน
ขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทัวร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่ง
จินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใช้ทนุสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยใน
ดนิแดนตา่งๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมติ ิThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนกุสนานพร้อมกบัการจบัจ่าย
เลือกซือ้สนิค้าท่ีระลกึน่ารักในดสินีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สมัผสักับตวัการ์ตนูเอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มกิกีเ้ม้าส์ มนิน่ีเม้าส์ พร้อม
ผองเพ่ือนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของท่ีระลกึน่ารักในดสินีย์แลนด์การเดนิทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบนินาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แตเ่น่ืองด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต่ 9.00 น.เป็นต้น
ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูค้าใช้บริการไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าให้ขึน้
รถบสัไมค่รบตามจ านวนผู้เดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบนินาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิง่ 160 
ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค
เท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือวา่เป็นรถไฟท่ีราคาค่อนข้างสงูนิดนึงแตต่ัว๋รถไฟจะเป็น
แบบระบท่ีุนัง่บนรถไฟได้เลยโดยไมต้่องกลวัว่าขึน้ไปแล้วเราจะไมมี่ท่ีนัง่เบาะสามารถหมนุเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดย
คา่ตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทาง
กลบัควรเช็คเท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
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4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดนิทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยตอ่รอบ
จะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ีให้บริการ 
05.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตุ ่ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา 

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีนีค้า่โดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะ
ไมร่วมคา่ทางดว่น) 

ค ่า อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั TOKYO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-เมืองโยโกฮาม่า-ไชน่าทาวน์-อิออนมอลล์-โอ
ไดบะ-ไดเวอร์ซิตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคามาคุระ ท่ีโอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าไม้ท่ีคงความอดุมสมบรูณ์และเป็นเมือง ท่ีตดิทะเล ซึ่งเป็นท าเลท่ี

ถกูต้องตามหลกั ฮวงจุ้ย จากนัน้น าท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมติตาพทุธ นิโอยรุาอิ แปลวา่ พระพทุธรูปองค์ใหญ่ 
สร้างจากส าริด เม่ือปี ค.ศ.1795 ความสงูขององค์พระ 11.35 เมตร มีน า้หนกั 122 ตนั ตัง้อยู่กลางลานโลง่แจ้ง หนัหน้าไปทาง
มหาสมทุรแปซิฟิก  ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดษิฐานอยู่ในวหิาร แตเ่น่ืองจากเกิดสนึามไิด้พดัผ่านหลายครัง้และท าให้วหิาร พงัทลาย
แตอ่งค์พระไม่ได้รับความเสียหายแตอ่ย่างใด จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโยโกฮามา่ 

 โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ (Yokohama Chinatown) ย่านท่ีผสมผสาน ความเป็นญ่ีปุ่ นกันอย่างลงตัว อาคารบ้านเรือนท่ีมี
สถาปัตยกรรมแบบจีน มีความเป็นระเบียบ และมีโคมไฟสีแดงประดับอยู่ตามถนนอย่างสวยมาก ภายในย่านนีมี้ร้านอาหาร
มากมายให้ทุกท่านได้เลือกลองชิมความอร่อยตลอดสองฝ่ังข้างทาง ซึ่งอาหารยอดนิยมในย่านนีจ้ะเป็นฮะเก๋าร้อนๆ นอกจาก
อาหารแล้ว ยงัมีร้านขายของท่ีระลกึหลายร้าน ขาย Magnet , รูปภาพ , กระเป๋า , ร่ม และของฝากอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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 อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บ
จดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเตม็ท่ี 

 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดท่ี ห้างไดเวอร์ซิตี  ้ซึ่ง
ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดย
สร้างขึน้มาตามอตัราส่วน 1:1 เหมือนตวัเดิม ท าให้มีความสงูถึง 19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) และเพิง่เปิดตวัเป็นทางการใน
วนัท่ี 24 กนัยายน 2560 ท่ีผา่นมา 

 
เยน็ อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 
 ถึง สนามบนิฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

วันที่ 6 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (NH877/ 00.55 – 05.25) 
00.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิออลนิปปอน เท่ียวบนิท่ี NH877 

บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
05.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ TOKYO ยิม้หวาน 6วัน 3คืน โดยสายการบินออลนิปปอน  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-06 ส.ค. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัท่ี 12-17 ก.ย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัท่ี 19-24 ก.ย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัท่ี 25-30 ก.ย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 7,900.- 20,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลค่าประกันวินาศ

ภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- 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, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
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2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั
เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 


