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Tokyo – Fuji – Shibazakura (Pink Moss) 
6 วนั 4 คืน  

สายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถ  ท่านละ 4,000 เยน / ทริป* 
( เกบ็ทปิก่อนการเดนิทาง ณ  สนามบินดอนเมือง ) 

     ไฮไลท์  ทัวร์สบายกระเป๋า 
 1. พาไปชม SHIBAZAKURA  หรือ PINK MOSS  บานเต็มทุ่ง  
    ณ  ทะเลสาบโมโตสุโกะ 
2. กราบสักการะ ขอพร “ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า”  คู่บ้านคู่เมือง  
กรุงโตเกยีวมาอย่างช้านาน @ วดัอาซากสุะ 

3. ช้อปป้ิงเต็มอิ่ม @  โกเทมบะเอาท์เลท็ , ย่านฮาราจูก ุ, ย่านชิบูย่า   
4. เมนูพเิศษ .... “ขาปูยกัษ์” ที่เสริฟไม่อั้นจนกว่าจะอิ่ม 
5. “แช่ออนเซ็น” หรือ น ้าแร่ร้อนธรรมชาติสไตล์ญีปุ่่น  
5. พาไปชม SHIBAZAKURA  หรือ PINK MOSS  บานเต็มทุ่ง  

กาํหนดการเดนิทาง :  
วนัที ่ 20-25, 21-26, 22-27, 23-28 , 24-29, 25-30  เม.ย.        ราคา 31,999   บาท 
วนัที่  26 เม.ย.–1 พ.ค. , 27 เม.ย.-2 พ.ค. , 28 เม.ย.-3 พ.ค.        ราคา 31,999   บาท  
วนัที่  29 เม.ย.-4 พ.ค. , 30 เม.ย.-5 พ.ค.         ราคา 31,999   บาท   
วนัที่  1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15 พ.ค.       ราคา 31,999   บาท 
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วนัแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่ น) 

08.00 น. นดัพบกนัที่ สนามบินดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ช้ัน 3 ประตู 4 
  สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ...  โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความ 

สะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบินที่  XJ 606 
  ** ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏ 

ระเบียบของสายการบินสาํหรับการสุ่มจบัที่นัง่วา่งบนเคร่ืองใหก้บัลูกคา้ .. โดยหากท่านมีความประสงคจ์ะ 
ระบุที่นัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งการเปล่ียนที่นัง่ใหม่ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม (สามารถดูอตัราค่าบริการไดใ้นทา้ย 
รายการ) **  [ บริการอาหาร บนเคร่ือง ]  

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่ น  ...   
นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแลว้ ... ไกดจ์ะนาํท่านไปขึ้นรถ 
บสัที่เตรียมไวเ้พือ่เดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

21.00 น. เขา้สู่ที่พกั   ....  NARITA GATEWAY HOTEL  หรือเทียบเท่า ( ระดับ 3 ดาว ) 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง คํา่ โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ ( ดอนเมือง ) – นาริตะ- เขา้โรงแรมที่พกั X ✈ X 
 NARITA GATEWAY HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 นาริตะ-โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปกบั สกาย 
ทรี – โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท – โรงแรม + ออนเซ็น 

O O O 
SUN PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
ชม พงิค ์มอส -  ศูนยจ์าํลองแผน่ดินไหว –  
ภูเขาไฟฟูจิ - โยโกฮาม่า – พพิธิภณัฑร์าเมน – 
โตเกียว  

O O X 
APA HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

4 โตเกียว – ฟรี เดย ์ (เตม็วนั) O X X 
APA HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

5 โตเกียว – ศาลเจา้เมยจิ์ – ฮาราจูกุ – ชิบูยา่ –  
สนามบินนาริตะ  

O X ✈  

6 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) X   
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วนัท่ีสองของการเดินทาง นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากสุะ – ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกาย ทรี – โกเทมบะ เอาท์เล็ท – 
โรงแรม – แช่ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  หลงัจากนั้น เช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทางไปยงั กรุงโตเกียว มหานครของประเทศ 

ญี่ปุ่ น ในอดีตใชช่ื้อวา่ “เอโดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สาํคญั และเป็นศูนยร์วมทางดา้นเทคโนโลยเีอาไว้
อยา่งมากมาย ....นาํท่านเขา้ชม  วัดอาซากสุะ หรือ วัดเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัที่วา่กนัวา่ เก่าแก่ที่สุด
ในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัที่เหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดีต  นาํท่าน
นมสัการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ที่ประดิษฐานในวหิารหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าคาํรณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มี
ความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของที่ระลึกต่างๆ 
มากมาย อาท ิพวงกุญแจ  ตุก๊ตาแมวกวกั ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่ น หรือ ขนมอาเกมนัจู ขนมขึ้นช่ือ
ของวดัอาซากุสะ อยา่ลืมไปล้ิมลองกนัดู     ... จากนั้นจะขอพาทกุท่านไปยนืถ่ายรูป กบั TOKYO SKY 
TREE  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น า้สุมิดะ (ใกล้วดัอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสญัญาณโทรทศัน์แห่งใหม่
ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 
เมตร) เป็นหอคอยส่งสญัญาณที่สูงที่สุดในโลกขณะน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ช่วงบ่าย นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองโกเทมบะ .... ใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ ที่  โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลท็   

(Gotemba Premium Outlet) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในละแวก ฟูจิ-ฮาโกเน่ อยูห่่างจากโตเกียวประมาณ 90 
นาที และเป็นทางผา่นสาํหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่ (Hakone) มีบรรยากาศแบบ
เอาทด์อร์ ภายในมีร้านคา้กวา่ 200 ร้าน และศูนยอ์าหาร รวมถึงชิงชา้สวรรคท์ี่สูง 50 เมตร  มีสินคา้แบรน์เนม
ของญี่ปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss ฯลฯ 
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ไดเ้วลาอนัสมควร  ... พบกนัที่จุดนดัหมายเพือ่เดินทางไปยงั โรงแรมที่พกั 
 

เขา้สู่ที่พกั   ....  SUN PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า ( ระดับ 3 ดาว ) 

คํา่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อ้ัน ** 
หลงัอาหาร .. ให้ท่านได้ด่ืมด า่กับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น า้แร่ ในแบบฉบับชาวญีปุ่่ น  โดยที่มี
ความเช่ือว่า จะคลายความเหน่ือยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลัง่กลบัมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ชม พิงค์ มอส (SHIBAZAKURA) – ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิ ( ช้ัน 5 หรือ
ขึ้นกับสภาพอากาศ ) – ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – 
โตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้น ทาํการเช็คเอาท ์และตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง 

นาํท่านสู่บริวเณ ทะเลสาบโมโตสุโกะ (Lake Motosuko).. หน่ึงในหา้ทะเลสาบที่ลอ้มรอบบภูเขาไฟฟจิู ... 
ชม “เทศกาล ดอกชิบะซากรุะ” (Shibazakura) หรือ ดอกพิงค์มอส (Pink Moss) ซ่ึงปลูกไวก้วา่ 7 แสนตน้ 
ณ บริเวณน้ี ซ่ึงเป็นจาํนวนมากที่สุดในภูมิภาคคนัโตเลยทีเดียว โดยดอกชิบะซากุระนั้น มีตน้กาํเนิดมาจาก
ทวปีอเมริกาฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสายพนัธุ์สีขาวและชมพ ู ชาวญี่ปุ่ นมกัมาปลูกไวต้ามร้ัวบา้น เป็น
ดอกไมท้ี่ทนความร้อนและอากาศแหง้แลง้ไดเ้ป็นอยา่งดี ... ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิเวลาดอกไมก้าํลงับานจะดู
คลา้ย “ดอกซากุระบนพื้นดิน” อีกดว้ย   ** ( ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี ซ่ึงจะมีผลต่อการผลิบาน
ของดอกไม้  โดยในปีนี ้2017  จะมีเทศกาลในช่วง 15 เมษายน – 28 พฤษภาคม ) 
ต่อจากนั้น ขอนาํท่านไปยงั ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขาไฟ
ฟูจิ  โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผน่ดินไหว 
และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆกนั .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากส่ิงกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้ จากนั้นจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ 
มากมายที่เป็นโปรดกัส์ของญี่ปุ่ น อีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ช่วงบ่าย  นาํท่านไปยงั ภูเขาไฟฟูจิ  ซ่ึงถือกนัวา่เป็นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความศกัด์ิสิทธ์ิสาํหรับชาวญี่ปุ่ น
เป็นอยา่งมาก โดยจะมีความสูงอยูท่ี่ 3,776 เมตร และรถบสัสามารถพาท่านขึ้นไปยงัชั้น 5  จากทั้งหมด 10 
ชั้น  เพือ่ขึ้นไปชมศาลเจา้ฟูจิ และไดถ่้ายรูปจากบนนั้น พร้อมกบัยงัมีร้านคา้ขายของที่ระลึกใหท้่านไดเ้ลือก
ซ้ือมากมาย ...  ** (หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย หรือ เสน้ทางการขึ้นภูเขาปิด ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่นาํท่านขึ้นภูเขา )  **      ... ต่อจากนั้น  เดินทางไปยงั เมืองโยโกฮาม่า (Yokohama) เมืองใหญ่
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อนัดบั 2 รองจากโตเกียว โดยมีประชากรกวา่ 3 ลา้นคน ที่น่ีจะเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ไม่
วา่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต ์เคร่ืองจกัร และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ  .. เขา้ชม พิพิธภัณฑ์ราเมน 
(Ramen Museum Yokohama) .. สถานที่รวมเร่ืองราวทุกอยา่งเก่ียวกบัราเมน ไม่วา่จะเป็นประวติัความ
เป็นมา  ชนิดของราเมน ซ่ึงในชั้นแรกของพพิธิภณัฑน์ั้นจะเป็นประวติัของราเมนในประเทศญี่ปุ่ น มีการจดั
แสดงเสน้ราเมน นํ้ าซุป ส่วนประกอบ รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด  ส่วนในชั้นใตดิ้นนั้น จะมีการ
จดับรรยากาศจาํลองของถนนและอาคารบา้นเรือนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยคุปี 
1958  ซ่ึงเป็นเมืองที่ราเมนไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมนที่มีช่ือเสียงอยู ่8  ร้านให้
นกัท่องเที่ยวไดล้องชิม และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆร้าน ก็สามารถสัง่แต่ละชามเป็นไซส์เล็กได ้
**  อิสระ อาหารเย็น ... โดยให้ท่านได้ลิ้มลองราเมนที่มีช่ือเสียง ภายใน พิพิธภัณฑ์ราเมน แห่งน้ี ** 
      

 
 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร .. เดินทางกลบัมายงั กรุงโตเกยีว  
เขา้สู่ที่พกั   ....  APA HOTEL  หรือเทียบเท่า ( ระดับ 3 ดาว ) 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง โตเกียว – อิสระ เต็มวัน  ( หรือซ้ือ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เพิ่ม ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
***  ให้อิสระทุกท่าน ตามอธัยาศัย *** 
 

***  สามารถซ้ือตัว๋รถไฟ เพือ่ไปเที่ยวยงัยา่นชอ้ปป้ิงต่างๆ ของ โตเกียว ได ้... เช่น ยา่นชินจูกุ , ฮาราจูกุ , 
        โดยท่านสามารถถามขอ้มูลแต่ละสถานทีไ่ดจ้ากไกด ์เพือ่การเดินทางที่สะดวกที่สุด  
***  สามารถซ้ือทวัร์เสริม  ตัว๋ดิสนียแ์ลนด ์( ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) 
        โดยไม่ไดร้วมค่ารถไฟสาํหรับเดินทางไปดิสนียแ์ลนด ์แต่อยา่งใด  [ ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้] 

 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ( Tokyo Disneyland )  ดินแดนที่ไม่จาํกดัอายขุองผูม้าเยอืน ... สวนสนุกน้ีสร้างขึ้นในปี 
1983 และเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่ใหส้ร้างนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา .. ต่ืนตาต่ืนใจกบัเคร่ือง
เล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ อาทิ   [ Pirates of the Caribbean ] ล่องเรือสู่เมืองแห่งโจรสลดัแสนระทึกไปกบั
กปัตนัเรือหลุดโลกอยา่ง แจค๊ สแปร์โรว ์,  [ Big Thunder Mountain ] รถไฟเหาะที่จะพาลดัเลาะไปตามหุบ
เขาเพือ่สาํรวจเมืองทองร้างที่ถูกทิ้งไว ้, [ Splash Mountain ]  ล่องทอ่นซุงในลาํธาร ชมบรรยากาศชีวติแสน
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สุขของเหล่าสตัวท์ี่อาศยัริมลาํธารแห่งน้ี ก่อนจะตกมาจากนํ้ าตกสูง 16 เมตร  ,  [ Peter Pan’s Flight ] 
ล่องลอยไปในโลกแห่งปีเตอร์แพนและผองเพือ่น  ร่วมแรงต่อสูก้บั กปัตนัคุกซ์  ,  [ Snow White’s 
Adventures ] เขา้ไปในบา้นของ Snow White และคนแคระทั้ง 7  ,  [ Haunted Mansion ]  แมนชัน่ผสิีงที่มี
ภูตผวีญิญาณ 999 ตนที่คอยมาหลอนใหไ้ดข้นพองสยองเกลา้กนัไปตาม ๆ กนั ,  [ Pooh’s Hunny Hunt ]  
เขา้ไปในป่าแสนรักของหมีพห์ูและผองเพือ่นเพือ่ตามหานํ้ าผึ้งแสนหวาน  ,  [ Alice’s Tea Party ]  ถว้ยหมุน
สุดแสนจะความคลาสสิคของเคร่ืองเล่นยคุแรกๆ ,  [ Monsters, Inc. Ride & Go Seek! ]  ส่องไฟหาเจา้สตัว์
ประหลาดที่ซ่อนตวัอยูใ่นโรงงาน Monsters Inc.  ,  [ Space Mountain ] สาํรวจหว้งอวกาศอนักวา้งใหญ่กบั
จรวดความเร็วสูงเพือ่สาํรวจกาแลคซ่ีต่าง ๆ ในจกัรวาล  ,  [ Star Tours: The Adventures Continue ]  เขา้
ไปสู่สงครามของจกัรวาล Star Wars ในระบบ 3D  ที่เหมือนหลุดเขา้ไปสู่โลกหว้งอวกาศอนัไกลโพน้  ,   
[ Buzz Lightyear’s Astro Blasters ] ร่วมปกป้องความสงบสุขของจกัรวาล ไปกบั ตวัเอก บตัต ์ไลทเ์ยยีร์ จาก
เร่ือง Toy Story  ,  และหากวา่เหน่ือยกบัเคร่ืองเล่นแลว้ ท่านสามารถพกัดูโชวพ์าเหรดตระการตาของเหล่า
ตวัการ์ตูนดิสนีย ์Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพือ่นที่มีคิวมาเปิดตวัใหช้มกนัไดต้ามเวลาที่
ทางสวนสนุกกาํหนดไวอี้กดว้ย  (ซ่ึงมีทั้งรอบบ่าย และ หวัค ํ่า) 
**  อิสระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** 
 

เขา้สู่ที่พกั   ....  APA HOTEL  หรือเทียบเท่า ( ระดับ 3 ดาว ) 
 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง โตเกียว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูก ุ– ชิบูย่า – สนามบินนาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  หลงัจากนั้น  ทาํการเช็คเอาท ์และ ตรวจสมัภาระก่อนออกเดินทาง 

นาํทุกท่านไปยงั ศาลเจ้าเมย์จิ ( Meiji 
Shrine )  เป็นหน่ึงในศาลเจา้ที่โด่งดงั
ในกรุงโตเกียว สร้างขึ้ นเพื่อ เ ป็น
ส ถ า น ที่ บู ช า ด ว ง วิ ญ ญ า ณ ข อ ง
จัก รพ รรดิ เม ย์จิแ ล ะ จักรพ รรดิ นี
โชเกน  ในระหว่างช่วงสงครามโลก
คร้ังที่สอง ศาลเจา้เมจิไดถู้กทาํลายลง 
แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้าง
ขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงศาลเจา้น้ี

ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยูติ่ดกบัสวนโยโยกิ (Yoyogi Park)  และบริเวณทางเขา้จะ
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มีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยูด่า้นหนา้ เม่ือเดินผ่านเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีตน้ไมอ้ยูม่ากถึง  1 แสนตน้ 
หรือที่เรียกกนัวา่  Meiji Jingu’s forest ร่มร่ืนมาก คนญี่ปุ่ นมกัจะมาเดินเล่นและออกกาํลงับริเวณน้ี  
จากนั้น เดินมาที่  ย่านฮาราจูก ุ(Harajuku)  แหล่งวยัรุ่นที่รู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่  ถนนทาเคชิตะ 
(Takeshita Dori)  พบกบัร้านคา้ที่ขายสินคา้วยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีช่ือเสียง  ฯลฯ  หากมาในช่วงวนั
เสาร์-อาทิตย ์ท่านจะไดพ้บกบัเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตวัคอสเพลย ์เลียนแบบตวัการ์ตูน มาเดินอวดโฉมกนั
มากมาย ...  ต่อจากนั้น จะพาไปยงั  ย่านชิบูย่า  (Shibuya) 
แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทที่ยิง่ใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ย
หา้งฯต่างๆและร้านคา้อีกนบัพนั ซ่ึงมีหา้งฯ SHIBUYA 109 ที่
รวบรวมร้านคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” 
หรือเจา้หมาแสนซ่ือสตัยฮ์าจิ ที่เฝ้ารอคอยเจา้นายหนา้สถานีชิบู
ยา่ ตราบจนวนัตายของมนั..และใหท้่านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงไป
กบัหา้งฯเปิดใหม่เม่ือเมษายน 2012 นัน่คือ SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน Shibuya 
Tokyo Bunka Kaikan Building ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกของสถานีรถไฟชิบูยา่ เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านคา้ 
กวา่ 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว ้กบัโรงภาพยนตท์ี่จุคนไดถึ้ง 2000 ที่นัง่ รวมไป
ถึงไฮไลทข์องที่น่ี นัน่คือ “หอ้งนํ้ า” ที่ถูกดีไซน์ใหม่เรียกกนัวา่ “Switch Rooms” มีใหเ้ห็นตั้งแต่ชั้น B3  ถึง
ชั้น 5   อยากรู้วา่เป็นยงัไง ก็ไปดูกนั 
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ** 
 

17.00 น. นดัพบกนัที่จุดนดัหมาย ... ก่อนออกเดินทางไปยงั สนามบินนาริตะ  เมืองชิบะ  
18.00 น. นาํท่านมาถึง สนามบินนาริตะ  เมืองชิบะ  ... ทาํการเช็คอิน และ โหลดกระเป๋าสมัภาระ   

(โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้ํ้ าหนกัไม่เกิน ท่านละ 20 กิโลกรัม ) 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ   โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์   เที่ยวบินที่  XJ 607 
 
วนัท่ีหกของการเดินทาง กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง) 

01.35 น. เดินทางมาถึง สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ ... 
 

********************************************** 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคญั 
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Tokyo – Fuji – Shibazakura (Pink Moss) 
6 วนั 4 คืน 

สายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 

ท่าน 

เด็กมีเตียง
พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพกั
กบัผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

พกัเด่ียว
เพิม่ 

20-25, 21-26, 22-27, 23-28 , 24-29, 
25-30  เม.ย. , 26 เม.ย.–1 พ.ค. ,  
27 เม.ย.-2 พ.ค. , 28 เม.ย.-3 พ.ค. ,  
29 เม.ย.-4 พ.ค. ,30 เม.ย.-5 พ.ค. 

31,999.- 31,999.- 30,999.- 7,900.- 

1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 
8-13, 9-14, 10-15 พ.ค. 

31,999.- 31,999.- 30,999.- 7,900.- 

 

*** ราคาเดก็ทารก [เดก็อายไุม่เกนิ 2 ขวบ]  6,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน**** ( เกบ็ทิปก่อนการเดนิทาง ที่ “สนามบินดอนเมือง” ) 
 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 
** ลูกค้าที่บินกบัสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเง่ือนไขเพิม่ตามรายละเอยีดด้านล่าง ** 
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สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใชร้ะบบการจองที่นัง่เป็นแบบสุ่มที่นัง่วา่ง อาจจะทาํใหค้รอบครัวที่มาดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่
ติดกนั หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองที่นัง่ติดกนัจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ายในการซ้ือที่นัง่เพิ่ม  

** โปรดติดต่อสายการบินดว้ยตวัท่านเอง ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การชําระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

  
**สําคญั!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่ นโดยผิดกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
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4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการชาํระเงินเพือ่อพัเกรด

ตอ้งกระทาํที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณทีี่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่านํ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปสาํหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์ ต่อท่านละ 4,000 เยน ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* (เกบ็ทิปก่อนการเดินทางณ.

สนามบินดอนเมือง) 
      6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
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**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพือ่
เป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญี่ปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญี่ปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น  
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพือ่การพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. สาํหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


