
#16128 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว นิกโก 5 วัน 3 คืน เที่ยวหมูบานเอ
โดะวันเดอรแลนดเต็มวัน ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก โอไดบะไดเวอรซิตี้ โกเทมบะแฟคทอรี่เอาทเลต หมูบานโอ
ชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ โตเกียวสกายทรี(ดานนอก) ชอปปงชินจูกุ
วัดนาริตะซัง ชอปปงอิออนมอลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - โอไดบะ - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิต้ี
โตเกียว พลาซา - ยามานะชิ - ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาท
เลต - ออนเซ็น

  

Alexander
Royal Resort
Yamanakako
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) -
ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ดิวต้ีฟรี - ยานชินจูกุ   

Keisei Miramare
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 นิกโก - เอโดะวันเดอรแลนด   
Keisei Miramare
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 ฿22,777 ฿22,777 ฿22,777 ฿7,900

1 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 ฿22,777 ฿22,777 ฿22,777 ฿7,900

2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 ฿22,777 ฿22,777 ฿22,777 ฿7,900

3 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 ฿20,777 ฿20,777 ฿20,777 ฿7,900

7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ฿22,777 ฿22,777 ฿22,777 ฿7,900

8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 ฿24,777 ฿24,777 ฿24,777 ฿7,900

9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿24,777 ฿24,777 ฿24,777 ฿7,900

10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ฿23,777 ฿23,777 ฿23,777 ฿7,900

14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ฿22,777 ฿22,777 ฿22,777 ฿7,900

15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 ฿22,777 ฿22,777 ฿22,777 ฿7,900

16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 ฿22,777 ฿22,777 ฿22,777 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - โอไดบะ - กันด้ัม ฟรอนท
โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - ยามานะชิ - ลองเรือโจร
สลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3 รวมน้ําหนักสัมภาระถือ
ขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือเพ่ิมตองเสียคาใชจาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.45 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XW 102

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาและทําภารกิจสวนตัว
เรียบรอย

นําทานขึ้นนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง เป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีทอง
เท่ียวยอดฮิต แหลงชอปป้ิงและรานอาหารท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไมขาดสาย

เดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิงและแหลงบันเทิงตางๆในอาวโตเกียว นอกจากมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีสีเขียว

อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันด้ัมขนาดใหญยักษ ท่ีตั้งตระหงานอยูดานหนา หางสรรพสินคาไดเวอร
ซิตี้โตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลกมายา" หางสรรพสินคาท่ีเปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอ
ไดบะ ท้ัง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาท่ีมีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนดแฟชั่นหรูหรา, รานขายของญ่ีป ุนและแหลงบันเทิง ไดเวอรซิตี้แหง

้ ้ ่ ่



น้ีมีรานอเมริกัน อีเกิ้ล เอาทฟิตเตอรส/แอรี่ เป็นแหงแรกในหางสรรพสินคาญ่ีป ุน รวมถึงแบรนดระดับโลกอยาง Old Navy
แหงแรกของญ่ีป ุนจากอเมริกาเหนือ แตท่ีเดนสุดคือสวนนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนท่ีชื่นชอบการตูนกันด้ัมไดมาชื่นชม

บาย

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟ ูดคอรทหางไดเวอรซิตี้

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมายเน่ืองจากลอม
รอบดวยภูเขา นอกจากน้ีในบรรดาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ําพุรอนออนเซ็น

ใหทานไดอิสระผอนคลายทามกลางธรรมชาติ ลองเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะ เป็นทะเลสาบ
อันเงียบสงบอันมีภูมิทัศนสวยงามเพราะรายลอมไปดวยภูเขาและปาไมอันอุดมสมบูรณ เรือโจรสลัด คือ เรือโดยสารแบบประจํา
ทางท่ีแลนเชื่อมระหวางทาเรือฮาโกเนมาจิ (Hakone Machi Port) ทาเรือโมโตะฮาโกเน (Motohakone Port) และทาเรือโทเง็น
ได (Togendai Port) รวม 3 แหง เรือโจรสลัดมีท้ังหมด 3 แบบ แตละแบบมีดีไซน ท่ีแตกตางกันออกไป เวลาท่ีเรือโจรสลัดแลน
สวนกันนั้นดูย่ิงใหญอลังการมาก

จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิงท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนท่ีดังไปท่ัวโลก พบ
กับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด เลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมย่ีหอดัง เลือกดูเครื่องประดับ นาฬิกาหรู รองเทาแฟชั่น และอ่ืนๆ
มากมายไดท่ีน่ี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรม

หลังรับประทานอาหารใหทานไดอิสระ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียน
โลหิตและใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Alexander Royal Resort Yamanakako Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียว

โอไดบะ

 เชา

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

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture



กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

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

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

ยามานะชิ

ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

 บาย

เป็นเขตอยูญ่ีป ุนท่ีอยูในภูมิภาคชูบุซ่ึงหอมลอมไปดวยภูเขาสูงมากมายรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ

เสนทางการเดินเรือจะว่ิงวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ Togendai - Motohakone-
ko – Hakonemachi โดยเรือจะว่ิงวนเป็นรอบ ใชเวลาประมาณรอบละ 10 นาที
ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูแบบบุฟเฟต

 Alexander Royal Resort Yamanakako Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - วัดเซนโซจิ
(วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกาย
ทรี - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ

 หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เย่ียมชม หมูบานโอชิโนะฮักไก หรือ หมูบานน้ําใส เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะมากๆกับสายธรรมชาติเพราะท่ีน่ีลอมรอบไป
ดวยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณกับวิวท่ีสวยงามมากๆ สาเหตุท่ีทําใหท่ีน่ีโดงดังมาจากความใสของน้ําท่ีบอกไดเลยวาบอน้ําของท่ีน่ี
นั้น น้ําใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาของจริง หมูบานน้ีอยูใกลฟูจิซัง ดังนั้นวันไหนถาอากาศดีก็จะไดเห็นภูเขาไฟฟูจิแบบชัดๆ ซ่ึงเป็น
ทัศนียภาพท่ีสวยงามราวกับภาพวาดเลยทีเดียว

นําทานสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดิน
ไหวหองแสดงเหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ
โซนความรูตางๆและโซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญ่ีป ุนตางๆ ผลิตภัณฑเครื่องป้ันดินเผาและของฝากอีกมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูป้ิงยาง เสิรฟพรอมผักสดๆนานาชนิดและน้ําจ้ิมรสเด็ดตนตํารับญ่ีป ุนแทๆ

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดน้ีไดชื่อวามีความศักดิส์ิทธิ ์ได
รับความเคารพนับถือ และเป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตู
ทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

ท่ีวัดมีถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปป้ิงชื่อดัง ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสู โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE) (ถายภาพดานนอก) หอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้ง
อยูใจกลางของ Sumida City Ward ไมไกลจากวัดอาซากุสะมากนัก ซ่ึงเป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนด
มารคสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองโตเกียวเลยก็วาได ไมวาจะเพราะความสูงของตึกท่ีทาชนทุกตึกดวยความสูงมากถึง 634 เมตร

อิสระใหทานชอปป้ิงท่ีรานปลอดภาษี DUTY FREE มีสินคาหลากหลายอยางรวมไปถึงแบรนดหรูท้ังในและนอกประเทศท่ี
ตอบโจทยนักชอป ไมวาจะป็นเครื่องสําอางคและสกินแครตางๆ รวมถึงอาหารเสริมและเครื่องประดับคุณภาพดีท่ีหามพลาด

จากนั้นอิสระชอปป้ิง ยานชินจูกุ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเป็นท้ังแหลงชอปป้ิงชั้นนําในโตเกียว แหลงรวมรานกินด่ืมและ
รานอาหารทุกระดับ ทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิดไดจากท่ีน่ี

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ยานชินจูกุ แนะนําเมนูเด็ดท่ีหามพลาด!! ซูชิ
สายพาน ,ทงคัตสึ ,ขาวหนาปลาไหล ,เทมปุระ ,ล้ินวัวยาง ,เน้ือยาง

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ



พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูป้ิงยาง

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

ดิวต้ีฟรี

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



วันท่ี 4 นิกโก - เอโดะวันเดอรแลนด

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองนิกโก (Nikko) เมืองมรดกโลกกลางภูเขา สวยงาม อลังการ ในเรื่องธรรมชาติ นิกโกเป็นเมืองมรดก
โลกขององคการยูเนสโกและสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม ท่ีซ่ึงธรรมชาติและสิ่งกอสรางโดยมนุษยอยูรวมกันเป็นหน่ึง เป็นเมือง
ในจังหวัดโทะชิกิมีความสําคัญทางประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,200 ปี

นําทานเปิดประสบการณสัมผัสวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุนท่ี หมูบานเอโดะวันเดอรแลนด (Edo Wonderland) ในยุค
สมัยเอโดะ เป็นยุคโบราณของญ่ีป ุนเมื่อกวา 400 ปี จะมีซามุไรผูสูงศักดิม์ัดมวยผม นินจาชุดสีดําอยูลับๆลอๆบนยอดหลังคา
เกอิชาท่ีแตงกายงดงามและเด็กสาวชาวบานนารักในชุดกิโมโน ซ่ึงจะอยูในเอโดะวันเดอรแลนด เป็นสวนสนุกธีมพารคในจังหวัด
โทจิกิ เพลิดเพลินไดท้ังเด็กและผูใหญซ่ึงบานเมืองในยุคเอโดะตั้งเรียงรายอยูบนพ้ืนท่ีอันกวางขวาง

ยุคเอโดะเป็นจุดเริ่มตนของการพัฒนาการละเลนอันหลากหลาย มีกิจกรรมใหไดรวมสนุกมากมาย เชน กิจกรรมกลางแจง
ลองประกอบอาชีพในสมัยเอโดะ เป็นกิจกรรมท่ีจะไดประสบการณจากการฝึกอันหลากหลายโดยสวมบทบาทเป็นชินเซนกุมิ (ผู
ดูแลความเรียบรอย) นินจา หรือตํารวจ และสามารถว่ิงไปมาไดอยางอิสระในเมือง เรียนรูวิธีการยอมผาดวยครามท่ีเป็นท่ีนิยมกัน
ในสมัยเอโดะท่ีรานยอมผา ทานจะไดยอมผาเช็ดหนาสีขาวเป็นลายตามใจชอบไดเลย

หากเดินชมวิถีชีวิตรอบเมืองแลวแนะนําทานใชเวลาเพลิดเพลินกับโรงละคร ซ่ึงถือเป็นความบันเทิงพิเศษสําหรับชาวเมืองยุค
เอโดะ เอโดะวันเดอรแลนดมีการแสดงละครหลากหลายเรื่องท่ีคุณจะไมเคยชมมากอนจากท่ีอ่ืน ตั้งแตการตอสูของนินจาท่ีปะทุ
ขึ้นตอหนา ไปจนถึงละครตลกขําขันและศิลปะการแสดงแบบเอโดะโบราณอันไมอาจประเมินคาได ความบันเทิงมีขึ้นตลอดท้ังปี
ในเอโดะ เริ่มตั้งแตการฉลองวันขึ้นปีใหมไปจนถึงเทศกาลฮินะมัตสึริและทานะบาตะ ท่ีน่ีมีพิธีกรรมและการแสดงสําหรับทุก
ฤดูกาล เรียกไดวาเท่ียวครบจบท่ีเดียวจริงๆ

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาแหงความสนุก � รับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย ณ หมูบานเอโดะวันเดอรแลนด
ทานสามารถทดลองทําขนมยางซ่ึงเป็นท่ีคุนเคยอยางกวางขวางในยุคเอโดะอยาง "เซมเบ" ขนมขาวกรอบ หรือลองชิม "Nihon
Soba Yabu" เป็นรานโซบะเกาแกซ่ึงมีมาตั้งแตยุคเอโดะคะ วากันวาเป็นหน่ึงใน 3 สุดยอดรานโซบะและเป็นรานดังซ่ึงเป็นท่ี
รูจักกันอยางกวางขวางในญ่ีป ุน อีกหน่ึงเมนูคือ "Tori Soba-ya" เป็นราน "โซบะจีน" ซ่ึงใชเสน "ชูกะเม็ง" ท่ีวากันวาไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนในยุคเอโดะ

ค่ํา

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

นิกโก

เอโดะวันเดอรแลนด

เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีคอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของญ่ีป ุน และ
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวญ่ีป ุน ท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยางมาก เพราะเป็นพ้ืนท่ีของครอบครัวใน
ตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็นเมืองหลวง
แหงใหม ( โตเกียว ) มาจนถึงปัจจุบันน้ี อัฐฐิของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุท่ีสุสาน ภายใน
บริเวณศาลเจาโทโชกุท่ีย่ิงใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะท่ีแปลกตา สลับซับซอน

เป็นสวนสนุกในเมืองนิกโกซ่ึงสรางมาเพ่ือ นําทานกลับไปยังยุคสมัยเอโดะ

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 1,000 ปี เป็นท่ีกลาว
ถึงอยางลนหลามวาเป็น “นาริตะโนะโอฟุโดซะมะ” สําหรับบูชาพระโพธิสัตวฟุโดเมียวโอ วัดแหงน้ีเป็นท่ีรูจักอยางแพรหลายในนาม
ศูนยรวมพลังแหงความโชคดีท่ีรายลอมดวยสถาปัตยกรรมและมีปอมปราการทางประวัติศาสตรตั้งอยู และไดรับการแตงตั้งให
เป็นทรัพยสินทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญโดยรัฐบาล

จากนั้นอิสระชอปป้ิง อิออนมอลล คือหางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปป้ิงมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครัน
ภายในมีศูนยอาหารใหเลือทางระหวางรอเดินทางไปยังสนามบิน มีรานอาหารนาทานมากมาย เชน ขาวหนาปลาไหล ราเมน
โซบะ เช็ตขาวญ่ีป ุน ใหทานไดอ่ิมทองพรอมออกเดินทางกันตอเลย

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีดิว
ตี้ฟรีภายในสนามบิน

บาย

13.55 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 101

ค่ํา

19.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

วัดนาริตะ

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศ หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเท่ียว

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาธรรมเนียมการย่ืนวีซา หากมีการย่ืนวีซาแลว และคาบริการ หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามท่ีระบุไวในรายการ หรือถูกปฏิเสธ การเขา-ออกจากประเทศใดๆ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีลูกคามิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทฯ พรอมการชําระเงินมัดจํา

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
หรือการบริการของสายการบิน เป็นตน

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ (อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี
ทางบริษัทฯ เสนอราคา)

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

7. ตําแหนงท่ีน่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตางๆ 

บริษัทฯ ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังไดเอง 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณอักษรเทานั้น และทางเจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปา หรือสิ่งของใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานจองทัวรและชําเงินระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน และโปรดอานขอมูล
รายการทัวรทุกครั้งกอนทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง

การชําระเงิน
กรุณาชําระเงินมัดจํา 10,000 บาท หลังทําการจองภายใน 3 วัน 

การจายสวนท่ีเหลือท้ังหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 30 วัน

กรณีทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชําระเงินเต็มจํานวนภายใน 1 วัน

หมายเหตุ : ระบบจะทําการตัดท่ีอัตโนมัติหากไมไดรับเงินภายในวันตามท่ีกําหนด

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) ตามเสนทาง และสายการบินพรอมน้ําหนักกระเปาตามท่ีระบุ

ไวในรายการ รวมท้ังคาภาษีสนามบินทุกแหง

คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายการ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม มินิบารในหอง คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรีด คาทําหนังสือเดินทาง และคาพาหนะ

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,700 บาท

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ



ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปล่ียนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรานอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพภูมิ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาสวนใหญเป็นหลัก

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

จอยแลนดไมใชตั๋ว 14,990 บาท

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี 7,990 บาท กรณีเพ่ิมเตียงเสริมสําหรับเด็กใหคิดเป็นราคาผูใหญทุกกรณี

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับ และไกดนําเท่ียว 1,700 บาท /ทริป/ทาน

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคา หรือเล่ือนการเดินทาง\

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิม 2,000 บาท/ทาน ในกรณีมีผูเดินทาง 15-24 ทาน หรือเล่ือน
การเดินทาง
 

การยกเลิก
แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วันกอนวันนําเท่ียว คืนอัตรารอยละหน่ึงรอยของเงินคาบริการ

แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 15 วันกอนวันนําเท่ียว คืนอัตรารอยละหาสิบของเงินคาบริการ

แจงยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันกอนวันนําเท่ียว ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคาบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดเงินคาธรรมเนียมตัดบัตรท่ีเกิดขึ้นจริง กรณียกเลิกเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน ภายใน 120 วัน (นับจากวันท่ีเลือกเดินทาง)

แจงเล่ือนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน กอนวันนําเท่ียวได 1 ครั้ง ไมเสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลา 180 วัน (นับจากวันท่ี
เลือกเดินทาง)
คามัดจําสามารถนําไปใชภายหลังได

หมายเหตุ : การยกเลิกการเดินทางจะตองสงแฟกซ อีเมลล หรือเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


