
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 
สนามบินนาริตะ – กรุงโตเกียว – วดัอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ –  
ยา่นอากิฮาบาระ – ยา่นกินซ่า  

   
โรงแรมตามท่ีท่านเลือก  

(ทา้ยโปรแกรม 

2 กรุงโตเกียว – ศาลเจา้เมจิ – ยา่นฮาราจูกุ – ยา่นชิบูยา่ – ยา่นชินจูกุ      โรงแรมตามท่ีท่านเลือก 

3 กรุงโตเกียว – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ มารีนพาร์ค – หา้งไดเวอร์ซิต้ี    โรงแรมตามท่ีท่านเลือก 

4 
หมู่บา้นน ้าใสโอชิโนะฮกัไก – กระเชา้ไฟฟ้าคาชิ  ชมทะเลสาบคาวากูชิโกะ 
โกเทมบะ พรีเม่ียมเอาทเ์ลต – นาริตะ 

  NARITA HOTEL 

5 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ     - 

ก ำหนดการเดินทำง : ตั้งแต่เดือนกันยายน – 25 ธันวาคม 2565 
ออกเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป    

 

GROUP&GO JAPAN 

โตเกียว – ฟจิู 5 วนั 4 คืน 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
17,900.- 



 

 

วนัแรก  สนามบินนาริตะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนาคามเิสะ – ย่านอากฮิาบาระ – ย่านกนิซ่า 

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.....   (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน)  
00.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 (เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน น าท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็น
หน่ึงในศูนยก์ลางความเจริญ การเงิน เศรษฐกิจ การคมนาคม และแสงสีความบนัเทิงทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่ วดัอาซากุสะ วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องคเ์จา้แม่กวนอิม” ท่ีเป็นทอง
สัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์”  ท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี หรือจะเลือกเดิน
ท่ี ถนนนาคามิเสะ ชมและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึก สินคา้พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของ
เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้  หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์
ญ่ีปุ่นตามอธัยาศยันอกจากนั้นท่านยงัสามารถถ่ายรูปโดยมี โตเกียวสกายทรี เป็นฉากหลงัไดจ้ากภายในวดัน้ีดว้ย   
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่ ย่านอากฮิาบาระ แหล่งขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ท่ีมีตั้งแต่ร้านเลก็ๆ ไปจนถึงศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เช่น หา้งโย
โดบาชิ มลัติมีเดีย อากิบะ นอกจากน้ียงัมีร้านท่ีเนน้ขายหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่น แอนิเมชนั และวิดีโอเกมอย่างร้าน 
Tokyo Anime Center ซ่ึงมีทั้งส่วนนิทรรศการและส่วนขายของท่ีระลึก รวมถึงร้าน Radio Kaikan สูง 10 ชั้นท่ีเต็ม
ไปดว้ยของเล่น เกมการ์ด และของสะสม ใกล้ๆ  กนัยงัมีคาเฟ่ท่ีพนกังานในร้านสวมชุดเมดและพ่อบา้นอีกดว้ย  
 
 

  
 
 



 

 

น าท่านสู่ ย่านกินซ่า เป็นย่านเศรษฐกิจ ราคาท่ีดินในใจกลางกินซ่า มีราคาท่ีแพงอนัดบัตน้ๆ ของญ่ีปุ่น เป็นย่าน
แหล่งชอปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม สินคา้หรูหรา ร้านอาหาร ในโตเกียว ตึกและร้านค้าในย่านน้ีตกแต่งหรูหรา 
บรรยากาศคลา้ยเมืองในยุโรป มีแบรนดด์งัระดบัโลกหลายแบรนดท่ี์มาเปิดร้านอยู่ในย่านน้ี เช่น Giorgio Armani, 
Chanel, Carolina Herrera, Dior, Gucci, Louis Vuitton และยงัมีร้าน Uniqlo สาขาใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรมตามที่ท่านเลือก (แนบมาท้ายโปรแกรม) 

วนัที่สอง โตเกยีว – ศาลเจ้าเมจ ิ– ย่านฮาราจูก ุ– ย่านชิบูย่า – ย่านชินจูก ุ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เพ่ืออุทิศ
ถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจกัรพรรดินีโชเก็ง พระพนัปีหลวง บน
พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ถึง 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยตน้ไม ้100,000 ตน้ ท่ีส่งมาจากทัว่ญ่ีปุ่นในเวลานั้น 
ศาลเจา้น้ีมีความส าคญัและยงัใช้ประกอบพิธีส าคญัในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ียอดนิยมในวนัปี
ใหม่ท่ีผูค้นจะมาขอพรให้สมหวงัดงัตั้งใจ จากนั้นชม ย่านฮาราจูกุ ข้ึนช่ือเร่ืองสตรีทอาร์ตสีสันสดใสและ
ร้านแฟชัน่ ร้านเส้ือผา้วินเทจแหวกแนวและร้านคอสเพลยบ์นถนนทาเคชิตะ นอกจากน้ียงัมีร้านบูติกเรียบหรู
เรียงรายบนถนนโอโมเตะซนัโดอนัแสนร่มร่ืน ส่วนถนนโดยรอบนั้นเตม็ไปดว้ยบาร์เลก็ๆ และคาเฟ่ทนัสมยั 
  
 
 
 
 
แวะเดินเล่น ย่านชิบูย่า แหล่งรวมเทรนด์ ชอ้ปป้ิงท่ีนิยมของวยัรุ่นญ่ีปุ่น มีหา้งสรรพสินคา้จ านวนมาก ร้านอาหาร
เก๋ๆ ร้านอาหารช่ือดงั และคลบัต่างๆ อีกมากมาย จุดเช็คอินสุดฮิตอย่าง หา้แยกชิบูยา่ และ รูปป้ันฮะจิโกะ นอ้งหมา
ผูซ่ื้อสตัยท่ี์ผูค้นต่างแวะไปเยี่ยมเยือนและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  
 
 
 
 



 

 

ชอ้ปป้ิง ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ศูนยร์วมร้านคา้หลากสไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน  
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของ
ญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรมตามที่ท่านเลือก (แนบมาท้ายโปรแกรม) 

วนัที่สาม ตลาดปลาสึกิจ ิ– โอไดบะ มารีนพาร์ค – ห้างไดเวอร์ซิตีโ้ตเกยีว  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ ตลาดปลาสึกิจิ เคยเป็นตลาดคา้ส่งปลาและอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุด เปิดท า
การคา้มากว่า 83 ปี ก่อนท่ีจะยา้ยท่ีตั้งไปยงัย่านโทโยซุ (Toyosu) เม่ือปี 2018 ปัจจุบนัยงัคงมีร้านคา้เปิดอยู่จ  านวน
มาก ส่วนใหญ่คือร้านอาหารและร้านขายของทะเลสด ให้
ท่านไดเ้ลือกชิมอาหารทะเลสดๆ โดยเฉพาะปลาดิบ ซูชิ ซา
ชิมิ ขา้วหน้าปลาดิบต่างๆ หอยนางรมสด ไข่หอยเม่นสดๆ 
ไข่หวาน หรือ ทามาโกะยากิร้าน Yamacho  เป็นตน้  
น าท่านสู่ โอไดบะ มารีนพาร์ค สวนสาธารณะท่ีห้อมลอ้ม
ดว้ยแนวหินอนัเงียบสงบ ท่านสามารถเดินเล่นบนหาดทราย 
มีบาร์และคาเฟ่ตั้งอยู่ตลอดแนวทางเดิน ชมความงามของกรุงโตเกียวและสะพานเรนโบวอ์นัโด่งดงัท่ีทอดตวัขา้ม
ผ่านอ่าวโตเกียว นอกจากน้ี ย่านโอไดบะ ยงัมีท่ีเท่ียวและกิจกรรมหลากหลายครบรส ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวสวยๆ 
ออนเซ็น พิพิธภณัฑล์ ้าๆ สวนสนุก พิกดัถ่ายรูปเก๋ๆ และแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย อาทิ ห้างไดเวอร์ซิตีโ้ตเกียวพลาซ่า 
หา้งสรรพสินคา้ท่ีเปรียบเสมือนแลนดม์าร์กของย่านโอไดบะท่ีมีหุ่นยนตย์ูนิคอร์นกนัดั้มยืนตระหง่านอยู่หนา้ห้าง 
ยงัมีโลกของโดราเอม่อน ซ่ึงมาเปิดช็อปชวนพวกเราไปท่องโลกอนาคตกนัท่ีน่ี  
 
 
 
 
 



 

 

รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรมตามที่ท่านเลือก (แนบมาท้ายโปรแกรม) 

วนัที่ส่ี                  หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮักไก – กระเช้าไฟฟ้าคาชิ ชมทะเลสาบคาวากชิูโกะ – โกเทมบะ พรีเมีย่มเอาท์เลต็  - นาริตะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางโดยรถตู้ส่วนตวัสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่กลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามา

นากาโกะ ในปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ท่ีน่ีเองกไ็ดรั้บเลือกในฐานะส่วน
หน่ึงของภูเขาไฟฟูจิดว้ย ในบริเวณน้ีมีบ่อน ้าใสๆ รวมกนักว่า 8 บ่อ คนไทยเราเรียกท่ีน่ีว่า "หมู่บา้นน ้าใส" นัน่เอง 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ บาง
ร้านยงัขายมนัเทศหวานยา่ง และแครกเกอร์ขา้วคัว่ โมจิยา่งบนเตาเลก็ๆกลางแจง้ส่งกล่ินหอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ (Mt.Fuji Panoramic Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อชายฝ่ังตะวนัออก
ของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,075 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบคาวากชิูโกะกบัภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่า 360 องศา  

 
 
 

 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของญ่ีปุ่น และแบรนดเ์นมชั้นน า
ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนัท่ีน่ี ซ่ึงมีร้านคา้แบรนดเ์นมมากว่า 200 ร้านไม่ว่าจะเป็น Gucci, Anna Sui, Armani, Coach, 
Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap ฯลฯ เป็นสถานท่ีท่ีใหคุ้ณชอ้ปป้ิง
ไดอ้ยา่งไม่รู้เบ่ือและเตม็อ่ิมไปกบัวิวทิวทศันท่ี์งดงามของบริเวณรอบๆ เอาทเ์ลต็ 
น าท่านเดินทางสู่ นาริตะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) 
รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  NARITA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วนัที่ห้า  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดนิทางโดยรถของทางโรงแรมสู่ สนามบินนาริตะ  

00.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......   (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
00.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน 

โรงแรมทีพ่กัในกรุงโตเกียว 
คณะ 4 ท่าน  
ราคา/ท่าน 

คณะ 6 ท่าน  
ราคา/ท่าน 

คณะ 8 ท่าน  
ราคา/ท่าน 

พกัเดีย่ว  
จ่ายเพิม่ 

Super Hotel Ueno-Okachimachi  
Asakusa Super Hotel  

Hotel New Green Okachimachi  
25,900.- 19,900.- 17,900.- 6,500.- 

Hotel Keihan Tsukiji Ginza Grande  
Super Hotel Premium Ginza  
Akihabara Washington Hotel  

29,900.- 24,900.- 21,900.- 7,500.- 

 Mitsui Garden Hotel Ginza Premier 
Royal Park Hotel Tokyo Shiodome 

Grand Nikko Tokyo Daiba 
36,900.- 32,900.- 29,900.- 8,500.- 

**หากเดนิทางตรงกบัวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000-2,000 บาท 
 
อตัรานีร้วม  

 ค่ารถตูส่้วนตวั(Toyota Hiace Wagon) พร้อมคนขบัช านาญเสน้ทาง 4 วนั (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 2 ลา้นบาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเช้ือโควิด-
19) คุม้ครองผลประโยชนก์ารเสียชีวิตและอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัรานีไ้ม่รวม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าอาหารกลางวนัและเยน็ตลอดการเดินทาง 



 

 

 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวก  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่น แบบท่องเที่ยว (2,500 บาทต่อท่าน) 
 
ข้อควรทราบ :  

 บริการ Private Tour ไม่มีไกดน์ าเท่ียว หากตอ้งการเพ่ิมกรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนเดินทาง (มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม) 
 ควรนดัหมายเวลาเร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของท่าน 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยี่หอ้รถ , ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน พนกังานขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
 การใชร้ถในการท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น  
หากตอ้งการเดินทางนอกเหนือจากเสน้ทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 10,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-16 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 


