
 
 

 

ทัวร์ญ่ีปุ่ น TOKYO FUJI พงิคม์อส พงิคซ์อฟท ์6วัน 4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมชิบะซากรุะ (พิงค์มอส) | ลอ่งเรือทะเลสาบอาชิ | ภเูขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5) | วดัอาซากสุะ ศาลเจ้า

เมจิ | ศาลเจ้าเนซ ุ| ช้อปปิง้ฮาราจกูุ | ช้อปปิง้ชินจกู ุ| โอไดบะ | พกัโตเกียวคืน 1 คืน 

 

 

 

 

  

TOKYO FUJI พงิค์มอส พงิค์ซอฟท์ 6วัน 4คืน 
เดินทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง 46,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - โตเกียว (สนามบนินาริตะ) (TG640 / 22.10-06.20+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – อทุยาแห่งชาตฮิาโกเน่ – ลอ่งเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะ พรีเมียม  เอาท์เลท็ - ออนเซ็น- บฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 

วนัท่ี 3. ภเูขาไฟฟจูิ (ชัน้ 5) –  ชิบะซากรุะ  (พงิค์มอสขึน้อยู่ กบัสภาพอากาศ) - ศนูย์จําลองแผน่ดนิไหว  - โตเกียว  - โอไดบะ -ไดเวอร์ซิตี-้  

อควาซิตี ้

วนัท่ี 4. วดัอาซากสุะ  –  โตเกียวสกายทรี  -  ศาลเจ้าเมจิ  - ช้อปปิง้ฮาราจกู ุ- ช้อปปิง้ชินจกู ุ

วนัท่ี 5. อิสระเลือกช้อปปิง้เตม็วนั หรือเลือกซือ้ทวัร์ ดสินีย์แลนด์ (ไมร่วมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง) 

วนัท่ี 6. ศาลเจ้าเนซุ - อิออลมอลล์ - โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG677 / 17.30-22.30  
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ทัวร์ญ่ีปุ่ น TOKYO FUJI พงิคม์อส พงิคซ์อฟท ์6วัน 4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG640 / 22.10 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG640 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อุทยาแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โก
เทมบะ พรีเมียม  เอาท์เล็ท - ออนเซ็น- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

06.20 น. เดนิทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ (HAKONE IZU NATIONAL PARK) จดุชมววิและเมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ี ตัง้อยู่ในจังหวดัคะ

นะงะวะ มีช่ือเสียงในด้านนํา้พรุ้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภเูขาไฟรวมทัง้ยงัมีทิวทศัน์ของภเูขาไฟฟจูิท่ีสวยงาม 
ล่องเรือทะเลสาบอาช ิ(Lake Ashi Hakone Cruise) ท่านจะได้สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ล่องเรือโจรสลดัเรือต้นแบบ
จากการ์ตนูดงัของญ่ีปุ่ น One Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจาก
การระเบดิของภเูขาไฟ  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เลท็ท่ี
กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจกบัสนิค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ ตา่งประเทศ 
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเดด็ 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 3 
ภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5) – ชิบะซากุระ  (พิงค์มอสขึน้อยู่  กับสภาพอากาศ) - ศูนย์
จ าลองแผ่นดินไหว  - โตเกียว  - โอไดบะ -ไดเวอร์ซิตี-้ อควาซิตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776 ถเมตร จากระดบันํา้ทะเล นําท่านขึน้

ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของ
ภเูขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ี
ระลกึกบัภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ี ภเูขาไฟฟจูิไมส่ามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของท่ีระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงาม  

 
 ดอกชิบะซากุระหรือดอกพิงค์มอส (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นกําเนิดมาจากทวีป อเมริกาตะวันออกเฉียง เหนือ 

ดอกไม้ชนิดนีมีหลายพนัธุ์ ทงัสีชมพแูละสีขาว ดอกจะบานที พืนดิน ญีปุ่ นนํามาปลกูตามรัวบ้าน หรือตามทีลาดเอียง ดจุดงั
พรมผืนยกัษ์ ในช่วงฤดใูบไม้ ผลดิอกไม้จะบานและหน้าตาดคูล้ายกับดอกซากุระ [สถานทีชมอาจจะมีการเปลียนแปลงขึ
นอยู่กับสภาพอากาศ] 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมลูการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมมุโลก มีห้องจัด
ฉากการเกิดแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิง่กีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูย์กลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสยัทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีสามารถสร้าง สิง่ท่ีเป็นไปไมไ่ด้ให้เป็นไปได้ขึน้มา 
ให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี ้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้
ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสําหรับคอ
กนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ และใหมล่่าสดุ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมากบัห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอ
ม่อน หรือ Doraemon Future Department ขึน้ช่ือวา่เป็น ร้านค้าของโดราเอม่อนแห่งแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบด้วยโซนร้านค้าท่ีจําหน่ายสนิค้าลขิสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอ่นและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสนิค้าหายากท่ีมีวางจําหน่าย
เฉพาะท่ีน่ีเท่านัน้ เรียกได้ว่ามีสินค้าให้แฟนๆ ได้เลือกซือ้กนัอย่างจใุจเลยทีเดียว  วา่กนัวา่ น่ีคือสถานท่ีท่ีเหลา่สาวก “โดราเอ
ม่อน” ควรมาเยือนสกัครัง้ในชีวิต เพราะจะได้สมัผสักบัประสบการณ์สดุพเิศษ ราวกบัยกออกมาจากการ์ตนู ไมว่า่จะเป็นโซน 
“Secret Gadgets Lab” ท่ีจําลองบรรยากาศภายในให้ผู้มาเยือนรู้สกึราวกบัว่ากําลงัได้สมัผสักบัของวเิศษท่ีออกมาจาก
กระเป๋าของโดราเอมอ่นอย่างท่ีปรากฏอยู่ในเร่ือง รวมถึงโซน “Customization” ท่ีให้แฟนๆ ของโดราเอมอ่นได้ สร้างของวเิศษ 
ท่ีจะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นของตวัเองอีกด้วย 
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ ห้างดงัของย่านนีท่ี้ไมค่วรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าตา่งๆ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงด้วยกนั จุดเด่นของที่ น่ีอยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเมง็ชนิด
ตา่งๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ท่ีน่ี สําคญัด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปป้ิงฮาราจูกุ - ช้อปป้ิงชินจูกุ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ท่านยังจะได้เก็บภาพ
ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยังสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 

 
 เดินสู่ริมแม่น า้สุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเม่ือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถทําลาย
สถิตคิวามสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมี
ความสงู 553 เมตร 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศาลเจ้าเมจ ิศาลเจ้าเมจิตัง้อยู่ในเขตชิบยุะ โตเกียว ใกล้ๆ กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1920 เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็นศาลเจ้าท่ีหากมาถึงโตเกียวแล้ว ต้องมา
สกัการะสกัครัง้หนึ่ง 

 
 ช้อปป้ิงฮาราจูกุ (Harajuku) แหลง่วยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีในนามถนนเดก็แนวของกรุงโตเกียว เดนิเลน่ท่ี ถนนทาเคชิตะ (Takeshita 

Dori) พบกบัร้านค้าท่ีขายสนิค้าวยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปท่ีมีช่ือเสียง ฯลฯ หากมาในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์ ท่านจะได้พบกับ
เดก็หนุ่มสาวท่ีแตง่ตวัคอสเพลย์ เลียนแบบตวัการ์ตนู มาเดนิอวดโฉมกนัมากมาย 

 เดนิทางสู ่ย่านช้อปป้ิงชนิจูกุ เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬกิา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสนิค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่นสําหรับวยัรุ่น 
เคร่ืองสําอางค์ย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 
อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซือ้ทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง) - โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงาน
ศลิปะ รวมถึง หนุ่มสาวหรือคูค่รอง ท่ีต้องการสร้างความสมัพนัธ์อันดี ต่อชีวิตคู่ หรือแม้กระทั่ง การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ท่ี
พอ่ค้าหลายคนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซุ   เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าท่ีสําคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสีูเสา
โทริอิสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชูิม ิอินาริ ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดนิลอดผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทาง
ใต้ ก็จะทําให้สิง่ชัว่ร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดนิตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกบัศาลเจ้าเล็กๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรด้านความ
รัก เน่ืองจากศาลเจ้าแห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซ่ือสตัย์ฮาจิ ท่ีเฝ้ารอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือคนท่ีกําลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากท่ีน่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ท่ีน่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นีมี้แบบให้เลือกสรรมากมาย อีก
ทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทัวร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลก
แห่งจินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ท่านสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไม่จํากัดจํานวนการเล่น 
) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความ
น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจาก
วอลดสินีย์ อย่าง มิกกีเ้ม้าส์ มินน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตนูอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์
แลนด์การเดนิทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสูส่นามบนินาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต่ 9.00 น.เป็น
ต้นไปเพราะเน่ืองจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจํานวนมากซึ่งอาจจะ
ทําให้ขึน้รถบสัไมค่รบตามจํานวนผู้เดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถานีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 
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160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบั
ควรเช็คเท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนข้างสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะ
เป็นแบบระบท่ีุนัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึน้ไปแล้วเราจะไม่มีท่ีนั่งเบาะสามารถหมนุเข้า หากันได้มีอาหารขายบน
รถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้
ก่อนเดนิทางกลบัควรเช็คเท่ียวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดนิทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจํากดัจํานวนผู้ โดยสาร ต่อรอบโดยต่อ
รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ี
ให้บริการ 05.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตุํ่ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา 
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีนีค้า่โดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี ้
จะไมร่วมค่าทางดว่น) 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ศาลเจ้าเนซุ - อิออลมอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (TG677 / 17.30-22.30 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าท่ีสําคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิ่งก่อสร้าง

สว่นใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมท่ีสําคญัแห่งชาติ ข้างใน
วดัจะมีซุ้มประตสีูเสาโทริอิสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับท่ีฟชูิมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในเกียวโต ว่ากันว่าถ้าเราได้เดิน
ลอดผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะทําให้สิ่งชั่วร้ายถูกขบัไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับ
ศาลเจ้าเลก็ๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรด้านความรัก เน่ืองจากศาลเจ้าแห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือให้สมหวงัในความรัก 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย 

 นําท่านช้อปปิง้ อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 
150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเตม็ท่ี 

 
14.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินาริตะ (ใช้เวลาราวๆ 1 ชัว่โมง) ทําการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG677 

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคาวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่มั 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

ราคาแนะน าเพียง :  TOKYO FUJI พิงค์มอส พิงค์ซอฟท์ 6วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 22-27 เม.ย. 63 46,900.- 46,900.- 43,900.- 8,900.- 28,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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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
บินมีการการันตีมดัจําที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สําคญั!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระทําท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดนํา้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
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** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 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.  คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

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

3.  คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 
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6.  เม่ือทา่นตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพํานกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

https://www.goholidaytour.com/

