
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร์

สนามบนินารติะ  
    

2 สนามบนินารติะ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีว
สกายทร ี– เกาะโอไดบะ-โทโยส-ุเทพเีสรภีาพ 
กนัด ัม้ Rx-O UNICORN ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว
พลาซา่-ศาลเจา้ฮาโกเน ่บชูาเทพมงักรเกา้เศยีร 

   FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
(ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้ 5) ชงชาแบบญีปุ่่ น หมูบ่า้นโอชิ

โนะฮคัไค ทุง่ดอกพงิคม์อส โตเกยีว ชนิจกู ุ
   KEISEI MIRAMARE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 ชมซากรุะ ณ สวนอเุอโนะ ตลาดอเมโยโกะ -ศาล

เจา้เมจ-ิฮาราจกู-ุมติซุยเอา้ตเ์ลตปารด์ 

   KEISEI MIRAMARE 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์สนามบนิ
สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

    



หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 

FREE WIFI ON BUS มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร-์สนามบนินารติะ 

14.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

17.15 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ 

MH783/MH088 (17.15-20.30/23.30-07.40(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ       

6 ชัว่โมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที ่2  สนามบนินารติะ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี– เกาะโอไดบะ-โทโย
ส-ุเทพเีสรภีาพ กนัด ัม้ Rx-O UNICORN ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีวพลาซา่-ศาลเจา้
ฮาโกเน ่บชูาเทพมงักรเกา้เศยีร   

                ** อาบน า้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์*** 
 
07.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากสุะ” วัด
ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์
ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้
สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิท
องค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสู่งทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่
ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ ผ่านชม “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) 
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัแบบป้ิงยา่งยากนิกิ ุ(1) 
 น าท่าเดนิทางสู ่“เกาะโอไดบะ” จากนัน้น าท่านสู ่“ย่านโอ

ไดบะ”  (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบันเทงิ ของ
เมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจุบันของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็น
เกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการน า ดนิ ทราย มาถม ทะเล 
ใหเ้กดิขึน้เป็นเกาะขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1850 สรา้งกันมาเป็น
รอ้ยปีเลยทเีดยีว เกาะนี้เป็นเกาะทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ วสิัยทัศน์ 
และศักยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้
ใหเ้ป็นไปไดข้ึน้มา น าท่านชมและเลอืกซือ้อาหารทะเลสด
ใหม่ที ่ตลาดปลาแห่งใหม ่“โทโยสุ” ก็ไดเ้ปิดตัวอยา่งเป็น
ทางการเรยีบรอ้ย ซึง่มพีืน้ทีก่วา้งมากกวา่ตลาดปลาซกึจิ ิ1.7 
เทา่ ตลาดปลาโทโยส ุสรา้งขึน้โดยค านงึถงึสขุอนามัย มกีาร
ควบคุมอุณหภูมิภายในตลาดใหพ้อเหมาะ ต่างกับตลาด
ปลาซกึจิทิีเ่ป็นตลาดเปิดโลง่ ซึง่ไดรั้บผลกระทบจากอากาศ
ภายนอก ตลาดปลาโทโยสจุงึสามารถคงความสดของปลา
และสนิคา้อื่นๆไดต้ามที่ตอ้งการ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ
“เทพเีสรภีาพ” ส าหรับเทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะนัน้ ทางการ
ฝร่ังเศสไดส้่งเทพีเสรีภาพใหก้ับทางญี่ปุ่ น เนื่องในโอกาส
ฉลองความสัมพันธอ์ันยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญีปุ่่ น
กับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเมือ่ถงึเวลาน ากลับไดม้กีาร
ขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสว่าอย่าขนกลับเลย แต่รัฐบาล
ฝร่ังเศสนั้นมีความจ าเป็นที่จะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัว
ตน้แบบของเทพเีสรภีาพทีน่วิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพเีสรภีาพ



ตัวปัจจุบันนี้ซ ึง่มขีนาดใหญก่วา่ตัวตน้แบบแตก็่ยังเล็กกวา่เทพเีสรภีาพทีต่ัง้อยูท่ีน่วิยอรก์ และสง่มา
ใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเองค่ะ ดังนัน้เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะนัน้ไม่ใชข่องทีท่ าจ าลองขึน้มา แต่เป็น
ของแทจ้ากฝร่ังเศส จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว” (DiverCity 
Tokyo Plaza) ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คือ “หุ่นยนต์
กนัด ัม้” ขนาดเท่าของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ 
อยา่งเชน่ กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กันดัม้
ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี ้ จากนัน้พาท่านชม “ศาลเจา้ฮาโกเน”่ 
เป็นศาลเจา้ชนิโตทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮาโกเน่ สว่นใหญค่นมักมาขอพรเรือ่งความรัก, การแขง่ขนั, 
ไปจนถงึการคลอดบตุรอยา่งปลอดภัย ภายในศาลเจา้ฮาโกเน่จนิจะยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ "คซุรุวิ 
จนิจะ ชนิก ู(Kuzuryu Jinja Shingu Shrine)" ซึง่บชูาเทพมังกร 9 หัว ผูป้กป้องรักษาทะเลสาบอา
ช ิกอ่นจะเขา้ศาลเจา้ เราก็มาลา้งมอืกันทีบ่อ่น ้า "รวิชนิซยุ" ทีว่า่กันวา่เป็นน ้าศักดิส์ทิธิข์องฮาโกเน่ 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม พเิศษ !!! เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

 พักที ่FUJI HOTEL หรอืระดับเดยีวกัน 
จากน ัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิน า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น ซ ึง่

ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีน

โลหติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ 5) ชงชาแบบญีปุ่่ น หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ทุง่ดอกพงิคม์อส 
โตเกยีว ชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่“ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาที่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศ

ญีปุ่่ น น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย 

หรอื ทางขึน้ปิด) ทีเ่พือ่ชมทัศนยีภาพของภเูขาไฟ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขา

และววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิ ึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุ

ท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟ

ฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ “พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น” ใหท้า่น

ไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณ

ดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม

อยูเ่บือ้งหลัง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai)  

 

 

 

 

 

 



เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็น

จากแหลง่น ้าธรรมชาต ิโดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูิ

ในน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย 

และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนีม้ขีองขึน้

ชือ่อยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านเดินทางสู่ “ทุ่งดอกพงิคม์อส” ณ บริเวณใกลก้ับทะเลสาบ Kawaguchiko 1 ใน 5 

ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจซิัง จะมเีทศกาล Shibazakura Festival ทุ่งที่เคยเป็นผนืดนิธรรมดาจะ

เปลีย่นเป็นทุ่งดอกไมส้ชีมพูสดสวยงามกวา้งขวาง มสีระน ้าสะทอ้นเงาตรงใจกลางบรเิวณซึง่มฉีาก

หลังเป็นภเูขาไฟฟจู ิสัญลักษณ์อันโดง่ดังของประเทศญีปุ่่ นในระยะก าลังพอดบิพอดสีนี ้าเงนิเขม้ที่

ยอดถูกปกคลุมดว้ยสขีาวของหมิะอยู่เสมอ จากนัน้น าท่านสู ่“ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ” ใหท้่านอสิระ

และเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นสส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่         รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
ทีพ่กัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อยูใ่จกลางเมอืงชบิะ มที าเลอยูห่นา้สถานรีถไฟ Chibachuo 

Train Station บรเิวณโรงแรมมรีา้นสะดวกซือ้ รา้นชอ้ปป้ิง เช่น ไดโซะ มตัสโึมโตะ รา้น

ขายยา ใหท้า่นเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกลิม้รสอยา่งหลากหลาย 

เชน่ รา้นราเม็ง ขา้วหนา้เนือ้ ป้ิงยา่ง เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(หอ้งพกัทีโ่รงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) 

เนือ่งจากเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ 



TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ **) 

 
วนัที ่4 ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ ศาลเจา้เมจ ิฮาราจูกุ มติซุยเอา้

เลตปารค์ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (6)                                                                                          

เ ดินท า ง สู่  “สวนอุ เ อ โน ะ ”   (Ueno Park)  เ ป็ น

สวนสาธารณะ ขนาดใหญข่องโตเกยีว ภายในมทัีง้วัด ศาล

เจา้ ทะเลสาป และสวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศ

ร่มรืน่จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนยิมมาพักผ่อนกัน และ

ในฤดูใบไมผ้ลขิองทุกๆปีสวนอุเอโนะจะไดรั้บความนิยม

เป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมตีน้ซากุระเรียง

รายอยู่ทั ้งงสองขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มี

จ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมา

เยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรยีกกันว่า งาน

ฮานามนิ าท่านเดนิทางเขา้สู ่(โดยปกตซิากุระจะบานช่วง

ประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีาร

เปลี่ยนแปลงไดข้ ึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  เดินทางสู่ 

“ตลาดอะเมโยโกะ” (Ameyoko Market) ตลาดที่

คกึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหวา่งสถานีอุเอโนะ (Ueno 

Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) 

แต่ก่อนนั้นบรเิวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึง่ในภาษาญี่ปุ่ นเรียกรา้นขนมเหล่านี้ว่า 

“Ameya Yokocho” จงึเป็นทีม่าของชือ่ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) มสีนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมี

ราคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิ

เลน่ เชน่ ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครมี ชานมไขม่กุ  และรา้นอาหารญีปุ่่ น 

อย่างราเม็ง ซูช ิขา้วหนา้ปลาไหล พื้นที่ตลาดกนิขนาดใหญ่กนิพื้นที่ไปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ 

สว่นใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะปิดทกุวนัพธุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

   จากนัน้เดนิทางไปยัง “ศาลเจา้เมจ”ิ (Meiji Jingu) ซึง่อยูใ่กล้ๆ กบัสถานฮีาราจูกุ เป็นศาล

เจา้ในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวญิญาณของ

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต โดย

ศาลเจา้แห่งนี้ถูกสรา้งเพือ่อุทศิใหก้ับจักรพรรดเิมจแิละพระมเหสใีนยุคสมัยก่อน ภายหลังเมือ่ใน

ระหวา่งชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง ศาลเจา้เมจไิดถ้กูท าลายลง แตก็่ไดม้กีารบรูณะและสรา้งขึน้มา

ใหมจ่นถงึปัจจุบันนี้ จากความศักดิส์ทิธิแ์ละบรรยากาศทัง้หลายทีเ่ต็มไปกลิน่อายมนตรข์ลังจงึท า

ใหย้ังเป็นศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงในการจัดงานแตง่งานแบบชนิโตดัง้เดมิมากๆเลยทเีดยีว เรยีกไดว้า่ถา้

มาแลว้โชคดอีาจจะไดเ้ห็นพธิกีารหรอืบ่าวสาวทีแ่ต่งชดุแต่งงานสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ ก็เป็นไดส้ าหรับ

บรรยากาศภายในศาลเจา้นั้นแมจ้ะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่ จน

เหมอืนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา้ จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิง “ยา่นฮาราจูกุ” ฮาราจูกุนั้น

ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวยัรุน่ทีช่อบแตง่หนา้แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งทีเ่รา

รูจั้กเท่านัน้ ปัจจุบันฮาราจูกุคอืย่านหนึง่ที่ตัง้อยู่ใจกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ี่ไม่เพยีงแค่เป็นแหล่งรวม

รา้นคา้เท่านัน้ แตร่อบๆบรเิวณยังมสีวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตลต์ะวันตกแบบ Champs-

Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจกูนัุน้ คอืถนนทาเคะชติะที่

อยูต่รงขา้มสถานฮีาราจกูน่ัุนเอง น าทา่นเดนิทางสู ่“มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์” เป็นอกีหนึง่สถานทีช่ ้

อปป้ิงทีญ่ีปุ่่ น ทีป่กตจิะลดราคาสนิคา้อยูร่ะหวา่ง 30% - 80% เป็นแหลง่ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม



หลายยีห่อ้ ทัง้สนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอร ์นอกจากนี้ยังเป็นเอาทเ์ล็ทที่มรีา้น

ขายยาแหง่แรกในญีปุ่่ นทีไ่ดรั้บความนยิมท่ัวประเทศมาเปิดรา้นอยู่อกีดว้ย 

ค า่         อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (8)   

สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลยเซีย โดยสายบิน 

มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH089/MH0780 (10.20-16.45/17.45-18.55) ใชร้ะยะเวลา
ในการเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่ง
ทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 9,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

12-16 เมษายน 2562 47,999 9,900 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 



บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 
6 เดอืน  
 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เด2ื7อน  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดสอบถาม
ขอ้มลูจากเซลล)์ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน



การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


