
#15556 ทัวรญ่ีปุน 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 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ออนเซ็น   
Fukushima Hotel หรือ
เทียบเทา

3 น่ังรถไฟลายดอกไมยามากาตะ - ไรสตรอเบอรร่ีญ่ีป ุน - หมูบานออนเซ็นกินซัง
- ออนเซ็น   

Yamakata Hotel หรือ
เทียบเทา

4 หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานปี) - ออนเซ็น   
Kinugawa Onsen
Hotel หรือเทียบเทา

5 ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ - โอไดบะ - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - อะควาซิต้ีโอ
ไดบะ - ทาอากาศยานฮาเนดะ    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ - สะพานชินเคียว -
ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคานเตอรสายการบินออลนิป
ปอน (NH) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใตเครื่อง 2 ใบ ใบละไมเกิน
23 กิโล)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.30 น. ออกเดินทางสูญ่ีป ุน โดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินท่ี NH808 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม
เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได]

เดินทางสู เมืองนิกโก เป็นเมืองมรดกโลก ท่ีมีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนานตั้งแตสมัยเอโดะ โชกุนตระกูลโทคุกาวา
(Tokugawa) มีการสรางวัดและศาลเจาสวยงามหลายแหง โชกุนก็ไดอาศัยอยูในเมือง Nikko หลังจากโชกุนไดเสียชีวิตมีการ
สรางสุสานโชกุนท่ี Nikko ซ่ึงเป็น 1 ในสุสานท่ีสวยงามของญ่ีป ุน

นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เป็นศาลเจาท่ีเปรียบเสมือนแลนดมารกสําคัญของเมืองนิกโก ศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางขึ้นเพ่ือ
อุทิศใหกับเทพแหงแสงสวาง อีกท้ังยังเป็นท่ีพํานักอาศัยท่ีสุดทายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ทําใหกลายเป็นวัดเกาแกท่ี
เป็นสัญลักษณของเมืองนิกโก มีความสําคัญกับประวัติศาสตรญ่ีป ุนมากท่ีสุดแหงหน่ึง ซ่ึงภายในศาลเจาแหงน้ีมีการออกแบบ
และประดับตกแตงตัวอาคารตางๆอยางประณีตงดงาม เป็นศาลเจาท่ีแมจะดูเรียบงายแตบรรยากาศดีมาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

้ ่ ์ ์ ้ ้



จากนั้นชม สะพานชินเคียว ซ่ึงเป็น “สะพานศักดิส์ิทธิ”์ ตั้งอยูบริเวณประตูทางเขาศาลเจาและวัดนิกโก สะพานชินเคียวนั้นได
รับการจัดอันดับใหติด 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุนรวมกับสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ท่ีอิวาคูนิ
กับสะพานซารุฮาชิ(Saruhashi) ท่ียามานาชิ,โอสึกิ โดยสะพานชินเคียวนั้นเรียกไดวาเป็นของศาลเจาฟูทาราซัง(Futarasan
Shrine)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเทา

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีป ุน

ทาอากาศยานนาริตะ

นิกโก

ศาลเจาโทโชกุ

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นเมืองเล็กๆ ในจัหวัดโทชิกิท่ีคอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของ
ญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวญ่ีป ุน ท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยางมาก เพราะเป็นพ้ืนท่ีของ
ครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็น
เมืองหลวงแหงใหม (โตเกียว) มาจนถึงปัจจุบันน้ี อัฐฐิของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุท่ีสุสาน
ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุท่ีย่ิงใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะท่ีแปลกตา สลับซับซอน

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอนแรก
นั้นบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานท่ีสําหรับฝ่ังศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคารและ
ขนายศาลเจาเพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารตางๆ ของศาลเจานั้นมี
การตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในปาเขาจึงทําใหมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สะพานชินเคียว บาย

เป็นสะพานท่ีติดอันดับหน่ึงในสามของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีป ุน มีชื่อเรียกอีกอยางวา
สะพานอสรพิษคู เป็นสะพานโคงสีแดงท่ีทอดขามแมน้ําไดยะ

ออนเซ็น คํ่า

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 น่ังรถไฟลายดอกไมยามากาตะ - ไรสตรอเบอรร่ีญี่ปุน - หมูบา
นออนเซ็นกินซัง - ออนเซ็น

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Fukushima Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

น่ังรถไฟลายดอกไมกุกกิก๊นารัก เปิดประสบการณใหมกับการน่ังขบวนรถไฟสาย Yamagata Flower Nagai สัมผัสกับ
บรรยากาศยามเชาของเมืองยามากาตะ หมายเหตุ : รถไฟทองถิ่นจะเปล่ียนลวดลายตามฤดูกาล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ชม การปลูกสตรอวเบอรรีแบบ Organic 100% และยังไดรับการดูแลเป็นอยางดี อยูในระบบปิดท่ีมีการควบคุมสภาพ
อากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเลย โดยท่ีไมตองลาง ทานสามารถเก็บสตรอวเบอรรี สดๆจากตนมาทานได
แบบไมอ้ัน ย่ิงลูกไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอยถูกใจแนนอน (ในกิจกรรมน้ี ทานสามารถเก็บสตรอวเบอรรีไดนานถึง 30
นาที)

จากนั้นพาทานไปยัง กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ําพุรอนท่ีเงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซ่ึงเดิมเป็นพ้ืนท่ีรอบ
เหมืองแรเงินท่ีไดปรับปรุงและพัฒนาใหม มีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆของประเทศญ่ีป ุนวาเป็นเมืองออนเซ็นท่ีสวยงามท่ีสุดดวย
และเรียวกังของท่ีน่ีเป็นสไตลด้ังเดิม ท่ีเป็นอาคารไม 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทําใหรูสึกเหมือนยอนกลับไป
ในอดีต

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก YAMAKATA HOTEL หรือเทียบเทา

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีป ุน

นั่งรถไฟลายดอกไมยามากาตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นรถไฟลายดอกไมสุดสุดนารักท่ีว่ิงในเสนทางรถไฟสาย Yamagata Flower Nagai
ซ่ึงระหวางทางนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสงบตามสองขางทาง
รถไฟ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป) -
ออนเซ็น

 หมายเหตุ รถไฟยามากาตะจะเปล่ียนลวดลายตามฤดูกาล

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน

หมูบานออนเซ็นกินซัง

ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญ่ีป ุนท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน และไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอเบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติ
หวานกวาในประเทศไทย ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอ
เบอรรี่ในไรน้ีได โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง และยังซ้ือกลับมาเป็นของฝากแกคนท่ี
บานได

หมูบานออนเซ็นกินซัง (Ginzan Onsen) เมืองน้ําพุรอนท่ีเงียบสงบในภูเขาของจังหวัด
ยามากาตะ มีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆของญ่ีป ุนวาเป็นเมืองออนเซ็นท่ีสวยงาม เรียกังของ
ท่ีน่ีเป็นสไตลด้ังเดิม ท่ีเป็นคาคารไม 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทําให
รูสึกเหมือนยอนกลับไปในอดีต และยังเป็นสถานท่ีถายทําซีรี่ยดังของญ่ีป ุน โอชิน แลวก็
เป็นหมูบานแรงบันดาลใจของคุณ Hayao Miyazaki ในการเอามาทําเรื่องแอนิเมชั่นดัง
เรื่อง Spirited Away

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Yamakata Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

หมูบานโบราณโออุจิจูคุ ซ่ึงหมูบานแหงน้ีเป็นเสมือนแหลงท่ีพัก ตั้งขนาบขางถนนหลักท่ีมีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ
(Shimotsuke) ถนนเสนน้ีเคยเป็นเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เชื่อมตอระหวางอาณาจักรไอสึ (Aizu city ปัจจุบัน
เป็นสวนหน่ึงของจังหวัด Fukushima และจังหวัด Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichi จังหวัด Tochigi)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พาทานไปชม โทโนะเฮทสึริ เป็นโขดหินท่ีเกิดจากการกัดเซาะและพุกรอนจากน้ําท่ีไหลผานเป็นเวลากวาลานปี จนกลายมา
เป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามชวนสัมผัสถึงปาฎิหาริยแหงธรรมชาติเหมือนในปัจจุบันน้ี ซ่ึงท่ีแมน้ําโอคาวะ จะมีสะพานแขวนท่ีเรียก
วา สะพานฟูจิมิบาชิ ใหไดรับชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทา
้ ่



วันท่ี 5 ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ - โอไดบะ - กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว -
อะควาซิตี้โอไดบะ - ทาอากาศยานฮาเนดะ

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีป ุน

หมูบานโบราณโออุจิจูคุ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานสไตลญ่ีป ุนท่ีมีบานแบบมุงหลัง ปัจจุบันยังคงรักษาไวเป็นอยางดี และมีการ
ดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่
โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากน้ียังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิจูคุ นักทองเท่ียว
สามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดไดตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป) บาย

เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ีถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ี
ไหลผานกวาจะสึกกรอนเป็นเวลานานเป็นลานปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม ชื่อ
โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลวาหนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ
ท่ีดูคลายกับเจดีย จึงเป็นท่ีมาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Kinugawa Onsen Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ชอปป้ิงชิบูยา เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีตั้งอยูใกลชินจุกุและฮาราจูกุ โดยเรียกไดวาเป็นเมืองตนกําเนิดวัฒนธรรมใหมของเหลาวัย
รุนท่ีสามารถสัมผัสกับแฟชั่นอินเทรนดอันทันสมัยไดท่ีน่ีเรียงรายไปดวยรานคาแฟชั่นทันสมัยและรานคาท่ีสามารถสัมผัสถึง
วัฒนธรรมลาสุดไดมากมาย โดยเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมท่ีมีผูคนจากท้ังในและตางประเทศแวะเวียน
มาเยือนกันเป็นจํานวนมาก

จากนั้นไป ยานชอปป้ิงชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย และ เครื่องใชไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน
เครื่องสําอางคย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
่ ่ ้ ้ ่ ้



นําทานไปท่ี โอไดบะ ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ใหทานไดชอปป้ิงสินคาหลากชนิดท่ีหางไดเวอรซิตี้
ซ่ึงภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย

ใหทานถายรูปกับ กันด้ัมตัวใหม RX-0 Unicorn รวมถึง หางสรรพสินคาอควาซิตี้ หางดังของยานน้ีท่ีไมควรพลาด เพราะท้ัง
รานคาไมวาจะเป็นเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรท่ีมีถึง 13 โรงดวยกัน จุดเดนของท่ีน่ีอยูท่ีชั้น 5 เป็น รา
เม็ง ฟ ูด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจากท่ัวประเทศญ่ีป ุนมาไวท่ีน่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็น
สะพานสายรุง (Rainbow Bridge) ไดอยางชัดเจน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ

ถึงสนามบินฮาเนดะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเปาสัมภาระ

ยานชิบูยา

ยานชินจูกุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชิบูยานั้นไดรับฉายาวาเป็น Shopping District แหงโตเกียวและของญ่ีป ุน ท่ีผูคนท่ัวโลก
รูจักกันเป็นอยางดี นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด แฟชั่น
ใหมๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ท่ีชวนแฮงคเอาทอยางย่ิง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ท่ี
แทรกตัวอยูมากมาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

โอไดบะ

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น



วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

อะควาซิต้ีโอไดบะ
เป็นหางสรรพสินคาอีกหางหน่ึงท่ีคนมานิยมเท่ียวกัน แตจุดเดนของท่ีน่ีก็คือชั้นหาเป็นรา
เม็ง ฟ ูด ทีมพารค (Ramen Food Theme Park) รวบรวมราเม็งชนิดตางๆ จากท่ัว
ประเทศญ่ีป ุนมาไวใหรับประทานกันไปเลยท่ีเดียว และท่ีน่ียังเป็นจุดยอดนิยมสําหรับชม
วิว สะพานสายรุง

ทาอากาศยานฮาเนดะ คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีเมืองโตเกียว ในอดีตเคยเป็นทา
อากาศยานนานาชาติหลักของญ่ีป ุน กอนท่ีจะยายไปท่ีทาอากาศยานนาริตะ ทาอากาศยาน
ฮาเนดะเปิดใหบริการสําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ ซ่ึงมุงสูจุดหมายปลายทางกวา 25
แหงใน 17 ประเทศ

 กิจกรรม เชา

00.55 น. นําทานกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินท่ี NH877 (บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง)

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป
**

คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **

เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี **

   [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี **

   [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%



อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15  **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด)

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 9,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวย



กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

          **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้น
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน
เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


