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วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
วนัที ่2 สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ชม

ซากรุะ รมิแมน่ า้สมุดิะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– 

ศาลเจา้เมจ ิ– ชอ้ปป้ิงฮาราจกู ุ– ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

วนัที ่3 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้

ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้

ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

วนัที ่5 หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้(กนัด ัม้ยกัษ)์ – วดันารติะ

ซงั – ออิอน มอลล ์นารติะ – สนามบนินารติะ – 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

HILIGHT  

สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่วดัอาซากุสะ 

ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ที ่Diver city Tokyo Plaza 

เต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงดว้ยการพกัโรงแรมใน

โตเกยีวถงึ 3 คนื 

จใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญีปุ่่ น ยา่นชนิจกู ุ

ยา่นฮาราจกู ุยา่นชบิูยา่ 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus !! 

โดยสายการออลนปิปอน [NH] 

เดนิทาง : มนีาคม 62 

ราคาเพยีง 36,800.- 

 TOKYO  

 โตเกยีว ชอ้ปมนัส ์

เบอร ์2 5D3N  

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ชอ้ปมนัส์ เบอร์ 2 5D3N โดยสายการออลนิปปอน [NH] 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่27 - 31 มนีาคม 62 [SAKURA] 36,800.- 

วนัที ่18 - 22 เมษายน 62  36,800.- 

วนัที ่07 - 11 พฤษภาคม 62  36,800.- 

วนัที ่08 - 12 พฤษภาคม 62  36,800.- 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[NH808 00.30 – 08.40] 

    

2 

สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ชมซากุระ รมิแมน่ า้สุ

มดิะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ศาลเจา้เมจ ิ– ชอ้ปป้ิงฮา
ราจกู ุ– ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

✈ อสิระ อสิระ 
TOKYO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 
TOKYO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้(กนัด ัม้ยกัษ)์ – วดันารติะซงั – ออิอน 

มอลล ์นารติะ – สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[NH805 18.25 – 23.10 ] 

🍽 อสิระ ✈ 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ชอ้ปมนัส์ เบอร์ 2 5D3N โดยสายการออลนิปปอน [NH] 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิออลนปิปอน 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวกเนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 

สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – เฉพาะกรุป๊ 27-31 ม.ีค.62 ชมซากุระ รมิ

แมน่ า้ สุมดิะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ศาลเจา้เมจ ิ–ชอ้ปป้ิงฮาราจกูุ – ช้

อปป้ิงชนิจกู ุ

00.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่

NH 808 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบัส เตรยีมตวั

ออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่า

เมืองไทย 2 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา น าท่านออกเดนิทางสู ่น าท่าน

นมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ  ิเป็นวัดที่เก่าแก่และ

ไดร้ับความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตู

ทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าค ารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดู

สนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย 

อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯ  

 

 

เฉพาะกรุ๊ปเดนิทาง 27-31 ม.ีค.62 เดนิสูร่มิแม่น ้าสุมดิะเพื่อ ชมซากุระ ทีต่ัง้อยู่เรียง

ราย 2 ฝ่ังรมิแม่น ้าสมุดิะ ซึง่ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิทีน่ี่จัดเป็นสถานทีอ่กีแห่งทีจ่ัดไดว้่าเป็นอีก

หนึง่ไฮไลน์ ทีค่นญี่ปุ่ นนยิมเดนิทางมาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศและเดนิชมดอกซากุระ 

อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไปกับซากุระ (โดยปกตซิากุระจะบาน

ประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ) และ หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky 

tree) ทีเ่ปิดเมือ่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถติคิวาม

สงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโต

รอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 เมตร  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

บา่ย 

 

ศาลเจา้เมจ ิ( Meiji Shrine ) เป็นหนึง่ในศาลเจา้ทีโ่ด่งดังในกรุงโตเกยีว สรา้งขึน้เพื่อ

เป็นสถานที่บูชาดวงวญิญาณของจักรพรรดเิมย์จแิละจักรพรรดนิีโชเกน ในระหว่างช่วง

สงครามโลกครัง้ทีส่อง ศาลเจา้เมจไิดถู้กท าลายลง แต่ภายหลังไดม้ีการบูรณะและสรา้ง

ขึน้มาใหม่จนถงึปัจจุบัน ซึง่ศาลเจา้นี้ตัง้อยู่ใกลก้บัสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่

ตดิกบัสวนโยโยก ิ(Yoyogi Park) และบรเิวณทางเขา้จะมีเสาโทรอิขินาดใหญ่อยู่ดา้นหนา้ 

เมื่อเดนิผ่านเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีตน้ไมอ้ยู่มากถงึ 1 แสนตน้ หรือทีเ่รียกกันว่า 

Meiji Jingu’s forest ร่มรืน่มาก คนญีปุ่่ นมักจะมาเดนิเลน่และออกก าลงับรเิวณนี้  
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ยา่นฮาราจกู ุ(Harajuku) แหลง่วัยรุน่ทีรู่จ้ักกนัดขีองกรุงโตเกยีว เดนิเลน่ที ่ถนนทาเคชิ

ตะ (Takeshita Dori) พบกบัรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้วัยรุน่มากมาย รา้นขนมเครปทีม่ชีือ่เสยีง 

ฯลฯ หากมาในชว่งวันเสาร-์อาทติย ์ทา่นจะไดพ้บกบัเด็กหนุ่มสาวทีแ่ตง่ตวัคอสเพลย ์

เลยีนแบบตวัการต์นู มาเดนิอวดโฉมกนัมากมาย 

 

ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอาง

ยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกดค์่อยให ้

ค าแนะน าท่านในการเดนิทาง เช่นย่านชนิจูก ุ(Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านนี้ ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคกัทีส่ดุในญีปุ่่ น ในแตล่ะวันมีผูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทีใ่ชบ้รกิารสถานีแห่งนี้ 

ทางดา้นตะวันตกย่านนี้ทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่น

ทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบูกโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทงิยามราตรีที่มีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมีสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 

ยา่นฮาราจกูุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกับเครื่องเล่นใน

หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT 

DISDEY 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกดค์่อยให ้

ค าแนะน าท่านในการเดนิทาง เช่นย่านชนิจูก ุ(Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านนี้ ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคกัทีส่ดุในญีปุ่่ น ในแตล่ะวันมีผูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทีใ่ชบ้รกิารสถานีแห่งนี้ 

ทางดา้นตะวันตกย่านนี้ทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่น

ทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบูกโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทงิยามราตรีที่มีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมีสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 

ยา่นฮาราจกูุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกับเครื่องเล่นใน

หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT 

DISDEY 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้(กนัด ัม้ยกัษ)์ – วดันารติะซงั – ออิอน มอลล ์นารติะ –  

สนามบนินารติะ –สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหล่งบันเทงิต่างๆใน

อ่าวโตเกยีว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) ทีเ่ป็น

หา้งดงัอีกหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะโอไดบะ แหล่งรวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง้ UNIQLO , H&M 

, Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อีกทัง้จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอืหุ่นยนตก์ันดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ 

1:1 ตัง้ตระหง่านอยู่หนา้หา้ง ใหไ้ดถ้่ายรูปสวยๆ กัน และในบรเิวณหา้ง ยังมี กันดัม้คาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และ กันดัม้ ฟรอนท ์(Gundam Front) ใหก้ับเหล่าสาวกหุ่นยนตต์ัวนี้ได ้

เขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรอื Facebook กนัไปเลย  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ชอ้ปมนัส์ เบอร์ 2 5D3N โดยสายการออลนิปปอน [NH] 

 

 

วดันารติะ น าท่านสักการะเทพเจา้แห่งไฟ หลวงพ่อ“ฟุโดเมียว”ณ วัดนารติะซัง ชนิโชจ ิ

(Naritasan Shinshoji Temple) ทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันเก่าแก่ มอีายุยาวนานมากกว่า 1,000 

ปี (สมัยเฮอัน ชว่งปลายศตวรรษที ่8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วัดหลกัของลัทธคินัโตทีไ่ดส้รา้งขึน้

อุทศิแดศ่าสนาพุทธใหก้บัเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ วัดนี้ถอืไดว้่าเป็นวัดทีศ่กัด ิส์ทิธิม์ากทางดา้น

การขอพรเรื่องความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัตเิหตตุ่างๆ รวมทัง้เรื่อง

ความรัก หนา้ทีก่ารงาน วัดแห่งนี้มีโครงสรา้งส ิง่ก่อสรา้งทไีดร้ับเลอืกใหเ้ป็นสมบัตลิ ้าค่า

ทางวัฒนธรรม ส ิง่แรกทีด่งึดูดสายตาทุกคู่เมือ่มาถงึหนา้ตัววัดก็คอืประตูทางเขา้ทีม่ีชือ่ว่า 

โซมง ทีส่รา้งข ึน้ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลังจากก่อตัง้วัด บานประตูจะมี

สมบัตลิ ้าคา่ทางวัฒนธรรม ชือ่ นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์ีค่อยปกปักษ์รักษาวัดแห่งนี้ ขา้ง

ในวัดจะมีโบสถห์ลัก ไดฮนโด และถดัไปจะมีอาคารชือ่ ชะกะโด ซึง่เคยเป็นโบสถห์ลักมา

กอ่น 

 

ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 

games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บจัดการ

ลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นไดอ้ย่างครบครันเต็มที่ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

18.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH805 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
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โปรแกรม : TOKYO ซากรุะ ชอ้ปมนัส ์เบอร2์ 5D 3N 

โดย สายการบนิออลนปิปอน 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

27 – 31 มนีาคม.62 36,800 36,800 36,800 35,800 14,500 7,900 

18 – 22 เมษายน 62 36,800 36,800 36,800 35,800 16,300 7,900 

07 – 11 พฤษภาคม 62 36,800 36,800 36,800 35,800 16,300 7,900 

08 – 12 พฤษภาคม 62 36,800 36,800 36,800 35,800 16,300 7,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ชอ้ปมนัส์ เบอร์ 2 5D3N โดยสายการออลนิปปอน [NH] 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ชอ้ปมนัส์ เบอร์ 2 5D3N โดยสายการออลนิปปอน [NH] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


