โตเกียว 5 วัน
โตเกียว “ซานริโอ พูโรแลนด์”– โยโกฮาม่า “ซีพาราไดซ์”
กําหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

23.50 น.

วันทีสอง
08.10 น.

เทียง

บ่าย

กรุงเทพฯ – โตเกียว

คณะพร้ อ มกันทีสนามบิน สุ วรรณภู มิอาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่ โตเกียว โดยเทียวบิน TG 642

โตเกียว (ซานริโอ พูโรแลนด์ )
ถึงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น ซึ งเป็ นศู นย์กลางพาณิ ชยกรรมทีสําคัญทีถูกปกครอง
โดยราชวงศ์โชกุนนานกว่า 3 ศตวรรษ ในอดีตได้ทะนุบาํ รุ งปลูกฝั งรากฐานธรรมเนี ยมประเพณี
ทีอ่อนช้อยตราบจนปั จจุบนั นําท่านเดินทางสู่ ซานริ โอ พู โรแลนด์ สวนสนุ กในร่ มภายในอาคาร
4 ชัน แต่ละชันมีร้านค้าให้ท่านเลือกซื อสิ นค้า ของทีระลึกต่างๆมากมาย ให้ท่านได้สนุ กสนานกับ
เครื องเล่น และการแสดงต่างๆ โดยมีเจ้าตัวการ์ ตูนญีปุ่ นชือดังของซานริ โอ เช่ น คิตตี แบดแบดมารุ
มินนาโนะทาโบะ เป็ นต้น กําลังรอต้อนรับคุณอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน

นําท่านเดินทางสู่ ย่ านอิเคบุคโุ ระ แหล่งช้อปปิ งทีมีชือเสี ยงของกรุ งโตเกี ยว อิสระให้ท่านได้ซือ
สิ นค้านานาชนิ ด เช่ น กล้องถ่ายรู ป กล้องวิดีโอ นาฬิ กา เสื อผ้า รองเท้า กระเป๋ า และร้ าน 100

เยน
ทีคนไทยรู ้ จกั ชืนชอบ แล้วนําท่านสู่ นัมจา ทาวน์ เมืองแห่งความสดใสย่านอิเคบุคุโระ ซึ งตังอยู่

คํา

วันทีสาม
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

โตเกียว 5 วัน (TG)

ในห้างซันไชน์ซิตี ภายในเป็ นศู นย์รวมร้ านเกี ยวซ่ าชื อดังจากทัวประเทศญีปุ่ นมากกว่า 23 ร้ าน
จะมีก ารตกแต่ง ร้ า นโดยมีการแขวนโคมแดงไปตามทางเดิน ตลอดทางเดินแคบๆ ท่านจะได้
สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคของกรุ งโตเกียวใน ปี ค.ศ. 1960 และนอกจากจะเป็ นเมืองแห่ งเกี ยว
ซ่ าแล้ว ยังเป็ นเมืองแห่งไอศกรี ม ทีรวบรวมร้ านไอศกรี มทีมีรสชาติอร่ อยหาทานยากจากทัวโลก
มาไว้ทีนี เรี ยกได้วา่ เป็ นสวรรค์สําหรับคนรักไอศกรี ม
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพักโรงแรม METROPOLITAN TOKYO หรื อเทียบเท่า

โตเกียว – โยโกฮ่ ามา (ซีพาราไดซ์ ) – โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่า นออกเดิน ทางสู่ เมืองโยโกฮาม่ า เมือ งท่า เรื อ ทีสํ า คัญ ซึ งคึ ก คัก จอแจและมีสี เ ขี ย วของ
พฤกษชาติให้เห็นอยู่มาก โดยเห็นได้จากสวนสาธารณะซึ งมีอยู่ทวเมื
ั อง นอกจากนันท่านยังจะ
ได้เห็นอาคารสําคัญทางประวัติศาสตร์ มากมายในฐานะทีโยโกฮาม่าเป็ นเมืองซึ งตังขึนตังแต่สมัย
แรกๆ ของญี ปุ่ นทีเปิ ดให้ช าวต่า งชาติเ ข้ามาอาศัย ได้ในสมัย ราชวงศ์ เ มจิ โยโกฮาม่า จึง ยัง มี
ร่ องรอยของอารยธรรมต่างชาติทียังคงเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี จากนันนําท่านเดินทางสู่ “ซี พารา
ไดซ์ ” สวนสนุกริ มทะเลบริ เวณอ่าวโยโกฮาม่า ซึ งรวมเอาอะควาเรี ยมและสวนสาธารณะไว้
ด้วยกัน ชมความสวยงามและสัมผัสกับชีวติ ของสัตว์โลกใต้ทะเล อาทิ ปลาวาฬเพชรฆาต หมี
ขัวโลก และสัตว์อืนๆ ทีน่าสนใจมากมาย อิสระให้ท่านชื นชมความน่ ารั กของสัตว์โลกใต้ทะเล
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ราเมง ท่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็ นมาของอาหารทีได้รับความนิ ยม
อย่างสู งในญีปุ่ น ซึ งได้รับอิทธิ พลมาจากประเทศจีน รวมทังวิวฒั นาการทางการผลิต รู ปแบบ
ของเส้นราเมงทังแบบกลม แบบแบน แบบหยิก เส้ นราเมงสดและเส้ นสําเร็ จรู ป นอกจากนี ยังมี
การจําลองย่านชิ ตามาชิ ของเมืองโตเกี ยวในปี ค.ศ. 1958 ไว้ดว้ ย มีการออกร้ านของราเมงยอด
นิยมจากทัวประเทศญีปุ่ นมาให้ท่านได้ลิมลอง ทังจากเกาะเหนื อสุ ดคือเมืองซัปโปโรบนเกาะฮ็
อกไกโด จนกระทังถึงร้ านชือดังในเมืองคิตะคิวชูบนเกาะคิวชู
(อิสระรั บประทานอาหารกลางวันภายในพิพิธภัณฑ์ ราเมง)
นําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครโตเกียว แล้วนําท่านเดินทางสู่ ย่ านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ งชื อดังทีมี
ชือเสี ยงทีสุ ดของกรุ งโตเกียว มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพักโรงแรม METROPOLITAN TOKYO หรื อเทียบเท่า

หน้า 2

วันทีสี

โตเกียว (อิสระ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่าน พักผ่อน หรื อ ช้อปปิ งตลอดทังวัน ตามอัธยาศัย
(ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน และ อาหารคํา)
นําเข้าทีพักโรงแรม METROPOLITAN TOKYO หรื อเทียบเท่า

คํา

วันทีห้ า

โตเกียว – กรุ งเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัดอาซากุสะคาน่ อน วัดพุทธเก่ าแก่ ทีสุ ดในโตเกี ยว สร้ างตังแต่สมัยศตวรรษที 7 เพือ
เป็ นทีประดิษฐานรู ปปั นพระโพธิ สัตว์กวนอิมซึ งมีผูค้ นจากทัวทุกสารทิศหลังไหลมากราบไหว้
ท่านสามารถเห็นโคมกระดาษสี แดงขนาดมหึ มาแขวนอยู่หน้าประตูทางเข้าวัด นอกจากนันยัง
สามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื อของทีระลึกในบรรยากาศทีแตกต่างจากย่านสรรพสิ นค้าอืนๆ
ตลอดสองข้างทาง
(ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน)
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งที ห้ างสรรพสิ นค้ าอิออนช้ อปปิ ง ศูนย์รวมร้ านค้าและสิ นค้าต่างๆ ทีใหญ่
ทีสุ ดในเขตเมือ งนาริ ตะ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื อสิ นค้าราคา 100 เยน จากร้ า น
100 เยน หรื อสนุกกับโซนเกมส์ เซ็นเตอร์ ทีมีเครื องเล่นมากมาย ร้ านเสื อผ้าทีมักมีโปรโมชันลด
ราคา ร้ านหนังสื อ ร้ านอาหารทีมีเมนู ให้ท่านเลือกไม่ว่าจะเป็ นอาหารญี ปุ่ น จีน ตะวันตกหรื อ
อาหารไทยก็ยงั มี รวมไปถึงซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตทีรวมสิ นค้าทุกประเภท อาหารสด อาหารสําเร็ จรู ป
ของใช้ในครัวเรื อน และผลไม้ตามฤดูกาล ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG 677
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี )

เทียง
บ่าย

16.55 น.
21.25 น.

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึง เพราะ หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านั น ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียว
ได้


ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ ญีปุ่ น ** (โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน 408)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
20,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
โตเกียว 5 วัน (TG)

หน้า 3



ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศประเทศญีปุ่ น
อุณหภูมิโดยเฉลียทังปี
เมือง

ม.ค.

โตเกียว

4

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
5

8

13

18

22

ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

26

23

27

17

12

6

สกุลเงิน

สกุลเงินญีปุ่ น คือ “เยน”

เวลา

ทัวประเทศญีปุ่ น อยู่ ในรั ศมีเส้ นแบ่งเวลาเดียวกันตลอดทังประเทศ คื อ เร็ วกว่าเวลา
มาตรฐานกรี นิช 9 ชัวโมง เวลาทีญีปุ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง ใช้เวลาเดินทาง
จากประเทศไทยโดยเครื องบินประมาณ 6 ชัวโมง

ระบบไฟฟ้า

ญีปุ่ นใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 100 โวลต์ ซึ งแตกต่างจาก
เมื อ งไทย ซึ งใช้ ก ระแสไฟ 220 โวลต์ ฉะนันหากจะนํา
เครื องใช้ไฟฟ้ าจากเมืองไทยไปใช้ทีญีปุ่ น จึงจําเป็ นทีจะต้องมี
เครื องแปลงระบบไฟฟ้ า (Adapter) ปลักไฟส่ วนใหญ่จะเป็ น
แบบสองขาแบน

โทรศัพท์ ทางไกลจากประเทศไทยไปญีปุ่ น
กด 001 + รหัสประเทศญีปุ่ น + รหัสเมือง (ไม่ตอ้ งกดศู นย์) + หมายเลขโทรศัพท์ 8
หลัก เช่น โทรไปโตเกียว กด 001 + 81 + 3 + 12345678


กําหนดการเดินทาง
5-11 ก.พ.

โตเกียว 5 วัน (TG)

23-27 ก.พ.

16 – 22 มี.ค.

30 มี.ค. – 05 เม.ย.

หน้า 4

อัตราค่ าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)

พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / ไม่ มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

.- บาท
.- บาท
.- บาท
.- บาท
.- บาท

อัตรานีรวม

ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมือตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมูลค่าเพิม






ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญีปุ่ น (ถ้าต้องการ) *** ในกรณีอยู่เกิน 15 วัน ต้องขอวีซ่าประเทศญีปุ่ น ***
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

หมายเหตุ

1. ราคาและรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนีขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
2. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยืนขอวีซ่าและตัวเครื องบิน ในกรณี ทีกงสุ ลไม่อนุมตั ิวซี ่ าเข้าประเทศ


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
8 มกราคม 2562

โตเกียว 5 วัน (TG)
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