
 

 

 

 

 

 

 

 

        โตเกยีว 5 วนั           
โตเกยีว “ซานริโอ พโูรแลนด”์– โยโกฮาม่า “ซพีาราไดซ”์  

 
กําหนดการเดินทาง 

 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โตเกยีว 
21.30 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว D สายการบินไทย เคาน์เตอร์ 7-12 
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
23.50 น. ออกเดินทางสู่โตเกียว โดยเที�ยวบิน TG 642 
 

วนัที�สอง  โตเกยีว (ซานริโอ พูโรแลนด์)   
08.10 น. ถึงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี�ปุ่ น ซึ� งเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมที�สําคญัที�ถูกปกครอง

โดยราชวงศ์โชกุนนานกวา่ 3 ศตวรรษ ในอดีตไดท้ะนุบาํรุงปลูกฝังรากฐานธรรมเนียมประเพณี          
ที�อ่อนชอ้ยตราบจนปัจจุบนั นาํท่านเดินทางสู่ ซานริโอ พูโรแลนด์  สวนสนุกในร่มภายในอาคาร     
4 ชั�น แต่ละชั�นมีร้านคา้ใหท้่านเลือกซื�อสินคา้ ของที�ระลึกต่างๆมากมาย ให้ท่านไดส้นุกสนานกบั
เครื�องเล่น และการแสดงต่างๆ โดยมีเจา้ตวัการ์ตูนญี�ปุ่ นชื�อดงัของซานริโอ เช่น คิตตี�  แบดแบดมารุ 
มินนาโนะทาโบะ เป็นตน้ กาํลงัรอตอ้นรับคุณอยู่  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ย่านอิเคบุคโุระ แหล่งชอ้ปปิ� งที�มีชื�อเสียงของกรุงโตเกียว อิสระให้ท่านไดซื้�อ
 สินคา้นานาชนิด เช่น กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวิดีโอ นาฬิกา เสื� อผา้ รองเทา้ กระเป๋า และร้าน 100 
เยน 

 ที�คนไทยรู้จกัชื�นชอบ แลว้นาํท่านสู่ นัมจา ทาวน์  เมืองแห่งความสดใสย่านอิเคบุคุโระ ซึ� งตั�งอยู่
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ในหา้งซนัไชนซิ์ตี�  ภายในเป็นศูนย์รวมร้านเกี�ยวซ่าชื�อดงัจากทั�วประเทศญี�ปุ่ นมากกว่า 23 ร้าน     
จะมีการตกแต่งร้านโดยมีการแขวนโคมแดงไปตามทางเดินตลอดทางเดินแคบๆ ท่านจะได้
สัมผสักบับรรยากาศยอ้นยุคของกรุงโตเกียวใน ปี ค.ศ. 1960 และนอกจากจะเป็นเมืองแห่งเกี�ยว
ซ่าแลว้ ยงัเป็นเมืองแห่งไอศกรีม ที�รวบรวมร้านไอศกรีมที�มีรสชาติอร่อยหาทานยากจากทั�วโลก
มาไวท้ี�นี� เรียกไดว้า่เป็นสวรรคส์ําหรับคนรักไอศกรีม 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
นาํเขา้ที�พกัโรงแรม METROPOLITAN TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม   โตเกยีว – โยโกฮ่ามา (ซีพาราไดซ์) – โตเกยีว 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าเรือที�สําคญัซึ� งคึกคกัจอแจและมีสีเขียวของ       

พฤกษชาติใหเ้ห็นอยู่มาก โดยเห็นไดจ้ากสวนสาธารณะซึ� งมีอยู่ท ั�วเมือง นอกจากนั�นท่านยงัจะ
ไดเ้ห็นอาคารสําคญัทางประวตัิศาสตร์มากมายในฐานะที�โยโกฮาม่าเป็นเมืองซึ�งตั�งขึ�นตั�งแต่สมยั
แรกๆ ของญี�ปุ่ นที�เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาอาศยัได้ในสมยัราชวงศ์เมจิ โยโกฮาม่าจึงยงัมี
ร่องรอยของอารยธรรมต่างชาติที�ยงัคงเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ “ซีพารา
ไดซ์”      สวนสนุกริมทะเลบริเวณอ่าวโยโกฮาม่า ซึ� งรวมเอาอะควาเรี� ยมและสวนสาธารณะไว้
ดว้ยกนั    ชมความสวยงามและสัมผสักบัชีวติของสัตวโ์ลกใตท้ะเล อาทิ ปลาวาฬเพชรฆาต หมี
ข ั�วโลก และสัตวอ์ื�นๆ ที�น่าสนใจมากมาย อิสระให้ท่านชื�นชมความน่ารักของสัตวโ์ลกใตท้ะเล 
นาํท่านชม พพิิธภัณฑ์ราเมง ท่านจะไดท้ราบถึงประวตัิความเป็นมาของอาหารที�ไดรั้บความนิยม
อย่างสูงในญี�ปุ่ น ซึ� งไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศจีน รวมทั�งวิวฒันาการทางการผลิต รูปแบบ
ของเส้นราเมงทั�งแบบกลม แบบแบน แบบหยิก เส้นราเมงสดและเส้นสําเร็จรูป นอกจากนี� ยงัมี
การจาํลองย่านชิตามาชิของเมืองโตเกียวในปี ค.ศ. 1958 ไวด้ว้ย มีการออกร้านของราเมงยอด
นิยมจากทั�วประเทศญี�ปุ่ นมาให้ท่านไดล้ิ�มลอง ทั�งจากเกาะเหนือสุดคือเมืองซัปโปโรบนเกาะฮ็
อกไกโด จนกระทั�งถึงร้านชื�อดงัในเมืองคิตะคิวชูบนเกาะคิวชู 

เที�ยง (อิสระรับประทานอาหารกลางวนัภายในพิพิธภัณฑ์ราเมง) 
บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครโตเกียว แลว้นาํท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ� งชื�อดงัที�มี

ชื�อเสียงที�สุดของกรุงโตเกียว มีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า  

นาํเขา้ที�พกัโรงแรม METROPOLITAN TOKYO หรือเทียบเท่า 
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วนัที�สี�   โตเกยีว (อสิระ) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อิสระใหท้่าน พกัผ่อน หรือ ชอ้ปปิ� งตลอดทั�งวนั ตามอธัยาศยั  
 (ไม่มีบริการอาหารกลางวนั และ อาหารคํ�า) 
คํ�า นาํเขา้ที�พกัโรงแรม METROPOLITAN TOKYO หรือเทียบเท่า 
   

วนัที�ห้า   โตเกยีว – กรุงเทพฯ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านสู่ วัดอาซากุสะคาน่อน วดัพุทธเก่าแก่ที�สุดในโตเกียว สร้างตั�งแต่สมยัศตวรรษที� 7 เพื�อ

เป็นที�ประดิษฐานรูปปั� นพระโพธิสัตวก์วนอิมซึ� งมีผูค้นจากทั�วทุกสารทิศหลั�งไหลมากราบไหว ้
ท่านสามารถเห็นโคมกระดาษสีแดงขนาดมหึมาแขวนอยู่หน้าประตูทางเขา้วดั นอกจากนั�นยงั
สามารถเพลิดเพลินกบัการเลือกซื�อของที�ระลึกในบรรยากาศที�แตกต่างจากย่านสรรพสินคา้อื�นๆ
ตลอดสองขา้งทาง  

เที�ยง (ไม่มีบริการอาหารกลางวนั) 
บ่าย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งที� ห้างสรรพสินค้าอิออนช้อปปิ� ง ศูนยร์วมร้านคา้และสินคา้ต่างๆ ที�ใหญ่

ที�สุดในเขตเมืองนาริตะ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซื�อสินคา้ราคา 100 เยน จากร้าน      
100 เยน หรือสนุกกบัโซนเกมส์เซ็นเตอร์ที�มีเครื� องเล่นมากมาย ร้านเสื� อผา้ที�มกัมีโปรโมชั�นลด
ราคา ร้านหนงัสือ ร้านอาหารที�มีเมนูให้ท่านเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารญี�ปุ่ น จีน ตะวนัตกหรือ
อาหารไทยก็ยงัม ีรวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตที�รวมสินคา้ทุกประเภท อาหารสด อาหารสําเร็จรูป 
ของใชใ้นครัวเรือน และผลไมต้ามฤดูกาล ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

16.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG 677 
21.25 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์ที�จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์      
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ�ง เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใช้ในการเดินทางไปท่องเที�ยว
ได ้

 
 

ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ญี�ปุ่น ** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 408) 
1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 
2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใช้จ่ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  
 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
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ข้อมูลที�ควรทราบเกี�ยวกบัประเทศประเทศญี�ปุ่น  

 
อุณหภูมิโดยเฉลี�ยทั�งปี  

 

เมือง  ม.ค.   ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.   ก.ค. ส.ค.   ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

โตเกียว 4 5 8 13 18 22 26 27 23 17 12 6 

 
สกุลเงิน สกุลเงินญี�ปุ่ น คือ “เยน” 

 

เวลา ทั�วประเทศญี�ปุ่ น อยู่ในรัศมีเส้นแบ่งเวลาเดียวกนัตลอดทั�งประเทศ คือ เร็วกว่าเวลา

มาตรฐานกรีนิช 9 ชั�วโมง เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง ใช้เวลาเดินทาง

จากประเทศไทยโดยเครื�องบินประมาณ 6 ชั�วโมง 

 

ระบบไฟฟ้า ญี�ปุ่ นใช้ไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 100 โวลต์ ซึ� งแตกต่างจาก

เมืองไทย ซึ� งใช้กระแสไฟ 220 โวลต์ ฉะนั�นหากจะนํา

เครื�องใชไ้ฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ที�ญี�ปุ่ น จึงจาํเป็นที�จะตอ้งมี

เครื� องแปลงระบบไฟฟ้า (Adapter) ปลั�กไฟส่วนใหญ่จะเป็น

แบบสองขาแบน 

 

โทรศัพท์ทางไกลจากประเทศไทยไปญี�ปุ่ น  

กด 001 + รหสัประเทศญี�ปุ่ น + รหสัเมือง (ไม่ตอ้งกดศูนย)์ + หมายเลขโทรศพัท์ 8 

หลกั เช่น โทรไปโตเกียว กด 001 + 81 + 3 + 12345678 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง 

  
5-11 ก.พ.                                 23-27 ก.พ. 16 – 22 ม.ีค. 30 ม.ีค. – 05 เม.ย.  
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อตัราค่าบริการ 
(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ �นไป) 

พกัห้องคู่ ท่านละ  .- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) .- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / มีเตียง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) .- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / ไม่มีเตียง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) .- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ     .- บาท 
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลือกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารทุกมื�อตามที�ระบุในรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมูลคา่เพิ�ม 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศญี�ปุ่ น (ถ้าต้องการ) *** ในกรณีอยู่เกิน 15 วัน ต้องขอวีซ่าประเทศญี�ปุ่ น ***  
 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

หมายเหตุ 
1.  ราคาและรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั   

ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
2. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการยื�นขอวซ่ีาและตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�กงสุลไม่อนุมตัิวซ่ีาเขา้ประเทศ 
 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 

       8 มกราคม 2562 
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