#15556 ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก 6 วัน 3 คืน ศาลเจาโทโชกุ
ชอปปงชิบูยา นั่งรถไฟลายดอกไม บิน NH

ทัวรญี่ปุน โตเกียว ฟุกุชิมะ นิกโกะ ศาลเจาโทโชกุ สะพานชินเคียว นั่งรถไฟลาย
ดอกไมกุกกิ๊กนารัก ไรสตรอวเบอรรี หมูบานโบราณโออุจิจูคุ โทโนะเฮทสึริ ชอป
ปงชิบูยา ชอปปงชินจุกุ

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1
2

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

ทา อากาศยานนาริตะ - นิกโก - ศาลเจา โทโชกุ - สะพานชินเคียว - ออนเซ็น







Fukushima Hotel หรือ
เทียบเทา

3

นั่งรถไฟลายดอกไมยามากาตะ - ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน - หมูบา นออนเซ็นกินซัง
- ออนเซ็น







Yamakata Hotel หรือ
เทียบเทา

4

หมูบา นโบราณโออุจ ิจ ูคุ - หนา ผาโทโนะเฮทสึริ (หนา ผาลา นปี ) - ออนเซ็น







Kinugawa Onsen
Hotel หรือเทียบเทา

5
6

ยา นชิบูยา - ยา นชินจูกุ - โอไดบะ - กันดัม
้ ฟรอนท โตเกียว - อะควาซิตี้โอ
ไดบะ - ทา อากาศยานฮาเนดะ







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ก.พ. 65 - 6 ก.พ. 65

฿50,900

฿50,900

฿48,900

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน เตอรสายการบินออลนิ ป
ปอน (NH) พบเจาหน าที่คอยใหการตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใตเครื่อง 2 ใบ ใบละไมเกิน
23 กิโล)



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ - สะพานชินเคียว ออนเซ็น
เชา
00.30 น. ออกเดินทางสูญี่ปุน โดยสายการบินออลนิ ปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป าเรียบรอยแลว [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม
เขาประเทศญี่ปุนหากฝ าฝื นมีโทษจับปรับได]
เดินทางสู เมืองนิ กโก เป็ นเมืองมรดกโลก ที่มีประวัต ิศาสตรความเป็ นมายาวนานตั้งแตสมัยเอโดะ โชกุนตระกูลโทคุกาวา
(Tokugawa) มีการสรางวัดและศาลเจาสวยงามหลายแหง โชกุนก็ไดอาศัยอยูในเมือง Nikko หลังจากโชกุนไดเสียชีวิต มีการ
สรางสุสานโชกุนที่ Nikko ซึ่งเป็ น 1 ในสุสานที่สวยงามของญี่ปุน
นํ าทานชม ศาลเจาโทโชกุ เป็ นศาลเจาที่เปรียบเสมือนแลนดมารกสําคัญของเมืองนิ กโก ศาลเจาแหงนี้ นั้นถูกสรางขึ้นเพื่อ
อุทิศใหกับเทพแหงแสงสวาง อีกทั้งยังเป็ นที่พํานั กอาศัยที่สุดทายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ทําใหกลายเป็ นวัดเกาแกที่
เป็ นสัญลักษณของเมืองนิ กโก มีความสําคัญกับประวัต ิศาสตรญี่ปุนมากที่สุดแหงหนึ่ ง ซึ่งภายในศาลเจาแหงนี้ มีการออกแบบ
และประดับตกแตงตัวอาคารตางๆอยางประณีต งดงาม เป็ นศาลเจาที่แมจะดูเรียบงายแตบรรยากาศดีมาก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
้

่

์

์

้

้

จากนั ้นชม สะพานชินเคียว ซึ่งเป็ น “สะพานศักดิส
์ ิทธิ”์ ตั้งอยูบริเวณประตูทางเขาศาลเจาและวัดนิ กโก สะพานชินเคียวนั ้นได
รับการจัดอันดับใหต ิด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุนรวมกับสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ที่อิวาคูนิ
กับสะพานซารุฮาชิ(Saruhashi) ที่ยามานาชิ,โอสึกิ โดยสะพานชินเคียวนั ้นเรียกไดวาเป็ นของศาลเจาฟูทาราซัง(Futarasan
Shrine)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเทา
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

นิกโก
เป็ นเมืองเล็กๆ ในจัหวัดโทชิกิที่คอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัต ิศาสตรของ
ญี่ปุน และเป็ นสถานที่ทองเที่ยวญี่ปุน ที่เป็ นที่นิยมเป็ นอยางมาก เพราะเป็ นพื้นที่ของ
ครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็ น
เมืองหลวงแหงใหม (โตเกียว) มาจนถึงปั จจุบันนี้ อัฐฐิของโชกุนทานนี้ ก็ยังบรรจุที่สุสาน
ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุที่ยิ่งใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะที่แปลกตา สลับซับซอน

ศาลเจาโทโชกุ
เป็ นศาลเจาที่ถ ูกสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอนแรก
นั ้นบริเวณศาลเจาแหงนี้ ถ ูกใชเป็ นสถานที่สําหรับฝั่ งศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคารและ
ขนายศาลเจาเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญอยางที่เห็นในปั จจุบัน อาคารตางๆ ของศาลเจานั ้นมี
การตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในป าเขาจึงทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สะพานชินเคียว
เป็ นสะพานที่ต ิดอันดับหนึ่ งในสามของสะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุน มีช่ อ
ื เรียกอีกอยางวา
สะพานอสรพิษคู เป็ นสะพานโคงสีแดงที่ทอดขามแมนํ้าไดยะ



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Fukushima Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.
สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุนหากฝ าฝื นมีโทษจับปรับได

นั่งรถไฟลายดอกไมยามากาตะ - ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน - หมูบา
นออนเซ็นกินซัง - ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นั่ งรถไฟลายดอกไมกุกกิก
๊ น ารัก เปิ ดประสบการณใหมกับการนั่ งขบวนรถไฟสาย Yamagata Flower Nagai สัมผัสกับ
บรรยากาศยามเชาของเมืองยามากาตะ หมายเหตุ : รถไฟทองถิ่นจะเปลี่ยนลวดลายตามฤดูกาล
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ชม การปลูกสตรอวเบอรรีแบบ Organic 100% และยังไดรับการดูแลเป็ นอยางดี อยูในระบบปิ ดที่มีการควบคุมสภาพ
อากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเลย โดยที่ไมต องลาง ทานสามารถเก็บสตรอวเบอรรี สดๆจากตนมาทานได
แบบไมอั้น ยิ่งลูกไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอยถูกใจแน นอน (ในกิจกรรมนี้ ทานสามารถเก็บสตรอวเบอรรีไดนานถึง 30
นาที)
จากนั ้นพาทานไปยัง กินซังออนเซ็น เป็ นเมืองนํ้ าพุรอนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็ นพื้นที่รอบ
เหมืองแรเงินที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม มีช่ อ
ื เสียงเป็ นอันดับตนๆของประเทศญี่ปุนวาเป็ นเมืองออนเซ็นที่สวยงามที่สุดดวย
และเรียวกังของที่นี่เป็ นสไตลดั้งเดิม ที่เป็ นอาคารไม 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนั งปูนสีขาวสะอาดทําใหรูสึกเหมือนยอนกลับไป
ในอดีต
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาสูที่พัก YAMAKATA HOTEL หรือเทียบเทา
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นั่งรถไฟลายดอกไมยามากาตะ
เป็ นรถไฟลายดอกไมสุดสุดน ารักที่วิ่งในเสนทางรถไฟสาย Yamagata Flower Nagai
ซึ่งระหวางทางนั กทองเที่ยวจะไดสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสงบตามสองขางทาง
รถไฟ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน
ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญี่ปุนที่มีการปลูกอยางพิถ ีพิถ ัน และไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอเบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติ
หวานกวาในประเทศไทย ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอ
เบอรรี่ในไรนี้ได โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเป็ นของฝากแกคนที่
บานได

หมูบานออนเซ็นกินซัง
หมูบานออนเซ็นกินซัง (Ginzan Onsen) เมืองนํ้ าพุรอนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัด
ยามากาตะ มีช่ อ
ื เสียงเป็ นอันดับตนๆของญี่ปุนวาเป็ นเมืองออนเซ็นที่สวยงาม เรียกังของ
ที่นี่เป็ นสไตลดั้งเดิม ที่เป็ นคาคารไม 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนั งปูนสีขาวสะอาดทําให
รูสึกเหมือนยอนกลับไปในอดีต และยังเป็ นสถานที่ถ ายทําซีรี่ยดังของญี่ปุน โอชิน แลวก็
เป็ นหมูบานแรงบันดาลใจของคุณ Hayao Miyazaki ในการเอามาทําเรื่องแอนิ เมชั่นดัง
เรื่อง Spirited Away



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Yamakata Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

รถไฟยามากาตะจะเปลี่ยนลวดลายตามฤดูกาล

หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป) ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
หมูบานโบราณโออุจิจูคุ ซึ่งหมูบานแหงนี้ เป็ นเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีช่ อ
ื วาถนนชิโมสึเคะ
(Shimotsuke) ถนนเสนนี้ เคยเป็ นเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เชื่อมตอระหวางอาณาจักรไอสึ (Aizu city ปั จจุบัน
เป็ นสวนหนึ่ งของจังหวัด Fukushima และจังหวัด Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichi จังหวัด Tochigi)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
พาทานไปชม โทโนะเฮทสึริ เป็ นโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะและพุกรอนจากนํ้ าที่ไหลผานเป็ นเวลากวาลานปี จนกลายมา
เป็ นวิวทิวทัศน ที่สวยงามชวนสัมผัสถึงปาฎิหาริยแหงธรรมชาติเหมือนในปั จจุบันนี้ ซึ่งที่แมนํ้าโอคาวะ จะมีสะพานแขวนที่เรียก
วา สะพานฟูจิมิบาชิ ใหไดรับชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาสูที่พัก KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทา
้

่

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานโบราณโออุจิจูคุ
เป็ นหมูบานสไตลญี่ปุนที่มีบานแบบมุงหลัง ปั จจุบันยังคงรักษาไวเป็ นอยางดี และมีการ
ดัดแปลงเป็ นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยต างๆ อาหารยอดนิ ยมคือบะหมี่
โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากนี้ ยังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิจูคุ นั กทองเที่ยว
สามารถชมทิวทัศน อันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดไดต ามอัธยาศัย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป)
เป็ นความสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหน าผาริมแมนํ้าโอคาวะนี้ ถ ูกกัดเซาะโดยนํ้ าที่
ไหลผานกวาจะสึกกรอนเป็ นเวลานานเป็ นลานปี จนกลายมาเป็ นวิวทิวทัศน ที่สวยงาม ชื่อ
โทโนะเฮทสึริ เป็ นภาษาถิ่นของไอสึ แปลวาหน าผา และดวยรูปรางหน าตาของหน าผาชันๆ
ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเป็ นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน าผารูปเจดีย



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Kinugawa Onsen Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ - โอไดบะ - กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว อะควาซิตี้โอไดบะ - ทาอากาศยานฮาเนดะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ชอปปิ้ งชิบูยา เป็ นแหลงชอปปิ้ งที่ต ั้งอยูใกลชินจุกุและฮาราจูกุ โดยเรียกไดวาเป็ นเมืองตนกําเนิ ดวัฒนธรรมใหมของเหลาวัย
รุนที่สามารถสัมผัสกับแฟชั่นอินเทรนดอันทันสมัยไดที่นี่เรียงรายไปดวยรานคาแฟชั่นทันสมัยและรานคาที่สามารถสัมผัสถึง
วัฒนธรรมลาสุดไดมากมาย โดยเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็ นแหลงทองเที่ยวยอดนิ ยมที่มีผูคนจากทั้งในและตางประเทศแวะเวียน
มาเยือนกันเป็ นจํานวนมาก
จากนั ้นไป ยานชอปปิ้ งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ เครื่องใชไฟฟ า กลองถายรูปดิจิต อล
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน
เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
่

่

้

้

่

้

นํ าทานไปที่ โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็ นเกาะ ใหทานไดชอปปิ้ งสินคาหลากชนิ ดที่หางไดเวอรซิต ี้
ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย
ใหทานถายรูปกับ กันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn รวมถึง หางสรรพสินคาอควาซิต ี้ หางดังของยานนี้ ที่ไมควรพลาด เพราะทั้ง
รานคาไมวาจะเป็ นเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถ ึง 13 โรงดวยกัน จุดเดนของที่นี่อยูที่ชั้น 5 เป็ น รา
เม็ง ฟ ูด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิ ดตางๆจากทั่วประเทศญี่ปุนมาไวที่นี่ สําคัญดานหน าของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็น
สะพานสายรุง (Rainbow Bridge) ไดอยางชัดเจน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ
ถึงสนามบินฮาเนดะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป าสัมภาระ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยานชิบูยา
ชิบูยานั ้นไดรับฉายาวาเป็ น Shopping District แหงโตเกียวและของญี่ปุน ที่ผูคนทั่วโลก
รูจักกันเป็ นอยางดี นอกจากนี้ ก็ยังเป็ นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิ ด แฟชั่น
ใหมๆ ที่อัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ที่ชวนแฮงคเอาทอยางยิ่ง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ที่
แทรกตัวอยูมากมาย

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน



บาย

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว
สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดั้มแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็ น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็ นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากนี้ ยังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิ ดตั้งแต 10.00-20.00 น

อะควาซิตี้โอไดบะ
เป็ นหางสรรพสินคาอีกหางหนึ่ งที่คนมานิ ยมเที่ยวกัน แตจุดเดนของที่นี่ก็คือชั้นหาเป็ นรา
เม็ง ฟ ูด ทีมพารค (Ramen Food Theme Park) รวบรวมราเม็งชนิ ดตางๆ จากทั่ว
ประเทศญี่ปุนมาไวใหรับประทานกันไปเลยที่เดียว และที่นี่ยังเป็ นจุดยอดนิ ยมสําหรับชม
วิว สะพานสายรุง



คํ่า

ทาอากาศยานฮาเนดะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ปุน ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว ในอดีต เคยเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติหลักของญี่ปุน กอนที่จะยายไปที่ทาอากาศยานนาริต ะ ทาอากาศยาน
ฮาเนดะเปิ ดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ ซึ่งมุงสูจุดหมายปลายทางกวา 25
แหงใน 17 ประเทศ

วันที่ 6


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
00.55 น. นํ าทานกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิ ปปอน เที่ยวบินที่ NH877 (บริการอาหารและนํ้ าดื่มบนเครื่อง)
05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 10 ทาน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต องแจงลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอัต ราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมล จะ
ตองดําเนิ นกอนเดินทาง 7 วันลวงหน า และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคาน เตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั ้น
คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหต ามความเหมาะสมตอไป
**
คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
คานํ้ าหนั กสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินออลนิ ปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือน อยกวา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซา
ตามที่สถานทูต กําหนด)
คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัต ิในการเขา ประเทศญี่ปุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน**
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน เงินสด บัต รเครดิต เป็ นตน)
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ต ิดตอไดระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
หนั งสือเดินทางอิเล็กทรอนิ กสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิเพื่อการพํานั กระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 9,900 บาท ราคานี้ รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศน ทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหน าทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟิ รมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต องแจงลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอัต ราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท
แจงยกเลิก น อยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปี ใหม, สงกรานต เป็ นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการ
บินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย

กรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดยผิดกฎหมายและในขั้น
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหน าที่เทานั ้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน
เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

