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 BEST OF TOKYO 5D3N  

 

  

 
 
 
 
โกเทม็บะ  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมกว่ารอ้ยแบรนดท์ี ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ 
ชิสึโอกะ  ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสรา้งสรรค์อย่างน่าอศัจรรย์  ณ ภูเขาไฟฟูจิ, 

สนุกสนานกบักจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะทีล่านสกีเยติ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งใจกลางกรงุ  

ย่านชินจกู ุชิบยุะ และไดเวอร ์ซิต้ี 
นาริตะ เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงโบราณของญี่ปุ่ นที่ เมืองเก่าซาวาระ และอสิระช้อปป้ิง

หา้งดงัยา่นนารติะ อิออน มอลล ์
 

พิเศษ!!! อ่ิมอรอ่ยกบับฟุเฟ่ตข์าป ู

 
 
 
 
 
 

พาเท่ียวเต็มทกุวนั 

ก าหนดการเดินทาง 29 ธนัวาคม 2560 – 02 มกราคม2561 
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วนัแรก             กรงุเทพฯ >> นาริตะ 

19.00น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการ
บินไทยเพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน  

22.10น.  เหิรฟ้าสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 
 

วนัท่ีสอง          สนามบินนาริตะ >> โตเกียว>> วดัอาซากสุะ >> คามาครุะ >> วดัโคโตขอิุน  
                        โกเทม็บะ เอาทเ์ลท็  

 
 
   
   
 
 
 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
และขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออย่างเป็น
ทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจาก
ตัง้อยู่ในยา่นอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่
และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเขา้วดัมโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็น
สญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  ประตูแห่งนี้มชีื่อว่า
ประตูคามนิาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ 
เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้
เพลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซือ้หา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนให้
ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มโีคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรอื
ประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่
กลางแจ้ง มผีู้คนยนืโบกควนัธูปเข้าหาตวัเอง เชื่อกันว่าจะท าให้โชคดี และมกีระถาง
ก ายานตัง้อยู่ด้วย การโบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วย
ส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคามา
ครุะ น าท่านกราบนมสัการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสทึี่ วดัโคโตขอิุน พระพุทธรปูส ารดิ
องคใ์หญ่ทีป่ระดษิฐานอยูก่ลางแจง้ ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยูใ่นวหิาร แต่ต่อมาในปี
ค.ศ.1368 วหิารได้ถูกพายุพดัจนไดร้บัความเสยีหาย และต่อมาในปีค.ศ.1495 ถูกคลื่น
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ยกัษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมไิด้ช ารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่
ปัจจบุนันบัเป็นเวลากว่า 800 ปี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ ที่รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้

ดว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ทีเ่ชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิา
โกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมสนิค้าที่รวบรวมไว้
กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย  นอกจากนี้ย ังมี
หมวดสนิคา้อื่นๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึง่ราคาสนิคา้ราคาค่อนขา้งถูกกว่า
ทีอ่ื่นๆ ทีร่วมไวใ้นพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคน
ญีปุ่่ นโดยเฉพาะ ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั 

 โรงแรมท่ีพกั FUJI MATSUZONO หรือระดบัเทียบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                       จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่
แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสาม          ภเูขาไฟฟจิู  >> ลานสกี เยติ >>โตเกียว >> ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ >> นาริตะ 

 
 

 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดบั

ความสูง 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ น าท่านสู่ ลานสกีเยติ 
อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิกบักิจกรรมกระดานเลื่อนท่ามกลางหมิะขาวโพลน หากท่าน
ต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ของทางสกีรสีอรท์ อาท ิสก,ี สโนว ์ราฟติ้งฯลฯ ท่านต้อง
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ช าระค่ากิจกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง
สถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม) จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่
กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้า

อเิลค็ทรอนิก กลอ้งถ่ายรปู นาฬกิา เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์ฯลฯ  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาริตะ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั HEDI STAR NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี               นาริตะ >> วดันาริตะซงั >> โตเกียว >> ช้อปป้ิงท่ีชิบยุะ ,โอไดบะ และไดเวอร ์ 
                         ซิต้ี >> นาริตะ 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านนมสัการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วดันาริตะซงั วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่และน่า

ค้นหา อายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ  บริเวณวัด
ประกอบดว้ย วหิารหลายหลงั ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งจากไมส้นทัง้หลงั มเีพยีงแห่งเดยีวใน
ญี่ปุ่ น อกีทัง้ยงัมสีวนญี่ปุ่ นทีต่กแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น พรอ้มสระน ้า 3 สระ และน ้าตก
จ าลองอันสวยงาม จากนัน้น าท่านสู่ ย่านชิบูย่า ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและ
แหล่งรวมวยัรุน่ยอดนิยมของญีปุ่่ น รวมถงึนกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืนซึง่มทีุกสิง่พรอ้มสรรพ
สนองตอบ ดว้ยเหตุนี้เองท าใหย้า่นน้ีพลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืน 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงใหม่ โอไดบะ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ 

ไดเวอร์ ซิ ต้ี ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน เป็นพลาซ่าที่ได้รบัการ
ออกแบบใหเ้ป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของโตเกยีว มคีวามหลากหลายและสรา้งความตื่น
ตาตื่นใจในบรเิวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดงัอย่างโตเกียววอเตอร์ฟรอนท์ซิตี้  
ภายใต้แนวคดิ "เมอืงแห่งโลกมายา" ที่นี่จะท าให้คุณได้ทัง้การช็อปป้ิง ความบนัเทิง 
และการพกัผ่อนซึ่งจะท าให้คุณได้ตกตะลงึและมแีรงบนัดาลใจ ศูนยก์ารค้าแห่งนี้เป็น
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ที่ตัง้ของร้านเสื้อผ้าน าเข้า แบรนด์เสื้อผ้าล าลองจากญี่ปุ่ นและต่างประเทศ และยี่ห้อ
สนิค้าที่น าสมยัและมเีอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร สถานที่ให้ความบนัเทงิขนาดใหญ่จะให้ 
ท่านไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ศูนยอ์าหารทีม่รีา้นอาหารขึน้ชื่อของโตเกยีว  
และรา้นอาหารทีส่่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนเขา้รา้น  

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
เข้าสู่ท่ีพกั ณ  โรงแรม HEDI STAR NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า             นาริตะ >> เมืองเก่าซาวาระ >> อิออน มอลล ์>> สนามบินนาริตะ >>กรงุเทพฯ                     

 

 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่  เมืองเก่าซาวาระ เมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็น "ลติเติล้เอโดะ" แห่งเมอืงชบิะ 

ซึง่เป็นเขตพืน้ทีท่ีย่งัคงหลงเหลอืรา้นคา้และสภาพของอาคารบา้นเรอืนทีต่ ัง้เรยีงรายมา
ตัง้แต่สมยัโบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมอืนเมื่อรอ้ยกว่าปีก่อน ดว้ยความร่วมมอืของ
คนในท้องถิ่น โดยภายในบริเวณนั ้นยังมีร้านคาเฟ่ ร้านขายของแฮนด์เมด และ
พพิธิภณัฑ ์อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นสมัผสัเมอืงเก่าของญีปุ่่ น พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

เท่ียง             อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัท่ีอิออน มอลล ์
จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของนารติะ ห้างอิออน จสัโก้ ซื้อ
ของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100เยน ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 
100 เยนเท่านัน้เอง ได้เวลาสมควรน าท่านสู่  สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู่
กรงุเทพฯ 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 29 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค. 2561 

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
ตามจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิท ธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือ
เปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 สิงหาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 52,900.-  บาท 22,500.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 47,800.-  บาท 20,300.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 39,900.-  บาท 16,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 
ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ 

 
การยกเลิก: กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ  
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 

 


