
 

TOKYO SHINJUKU PRINCE PACKAGE  

5 วนั 4 คนื  
แพ็คเกจไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ส ำหรบัทำ่นทีม่ตี ัว๋แลว้ เดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิใดก็ได ้

เดนิทำง 4 ทำ่นขึน้ไป อสิระเลอืกวนัเดนิทำงเองได ้

เปิดประสบกำรณ์เดนิทำงทอ่งเทีย่วแบบสว่นตวั 

เช็คอนิทีเ่จดยีแ์ดง 5 ช ัน้ และ ช็อปป้ิงจใุจทีโ่กเท็มบะ พรเีมยีม เอำ้ทเ์ลต 

พรอ้มบรกิำรคนขบัรถเทีย่วสูฟ่จู ิทะเลสำบคำวำกจุ ินกิโก ้ทะเลสำบชูเซ็นจ ิ

หรอื สำมำรถเปลีย่นโปรแกรมเทีย่วไดต้ำมใจตอ้งกำร 

พรอ้มอสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั แบบจใุจ กบัแพ็คเกจเทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตวัเอง 5 วนั 4 คนื 

 

  พกัโรงแรม 3.5 ดำว Shinjuku Prince Hotel ทกุคนื ไมต่อ้งยำ้ยโรงแรม 

ทีพ่กัใจกลำงเมอืง ยำ่นช็อปป้ิง เดนิทำงสะดวก พรอ้มรถรบั-สง่ สว่นตวัจำกสนำมบนิสูโ่รงแรม  

 

 

 

เดนิทำงไดต้ ัง้แตว่นันี ้– 31 มกรำคม 66 

พเิศษ !! แถมฟร ีบตัรรถไฟฟ้ำ Tokyo Subway 24H (1 Day) 
เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ำมใจตอ้งกำร 

                    

                                               

ในรำคำเริม่ตน้ทำ่นละ 24,690 บำท 



 

 

 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตนิารติะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นรอขึน้รถทีจ่ดุนัดพบ  

น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม Shinjuku Prince Hotel โดยโรงแรมตัง้อยูใ่จกลาง ยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชือ่

ดังของกรุงโตเกยีว จากสนามบนินารติะใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ีโดยรถทีโ่ดยสารจะ

เป็นรถสว่นตัว ALPHARD หรอื HIACE ตามจ านวนผูเ้ดนิทาง 

จากสนามบนินารติะใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยรถที่โดยสารจะเป็นรถส่วนตัว 

ALPHARD หรอื HIACE ตามจ านวนผูเ้ดนิทาง 

เมือ่ถงึโรงแรมทีพั่กแลว้สามารถยืน่พาสปอรต์และใบ Hotel Confirmation Voucher เพือ่ท าการเช็คอนิ 

 

อสิระท่องเทีย่วและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใช ้

เดนิทางท่องเที่ยวตามย่านต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงโตเกียว (ทางบริษัทมีบริการวางแผนการท่องเที่ยว

กรงุโตเกยีว แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

 

  

 รับประทานอาหารเชา้  (ราคาแพ็คเกจไมร่วมคา่อาหารเชา้ ณ โรงแรม หากทา่นตอ้งการแพ็คเกจรวม

อาหารเชา้ สามารถแจง้ทางบรษัิทเพือ่ท าการจองเพิม่ไดใ้นราคาทา่นละ 650 บาท) 

 โปรแกรมทอ่งเทีย่วในวนันีส้ำมำรถเปลีย่นแปลงสถำนทีไ่ดต้ำมทีล่กูคำ้ตอ้งกำร โดยจะสำมำรถ

ใชร้ถน ำเทีย่วไดภ้ำยในเวลำ 10 ช ัว่โมง หรอื ภำยในระยะทำง 300 กโิลเมตร ในบรเิวณพืน้ทีฟู่จ ินกิ

โกห้รอืใกลเ้คยีง เพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ทีย่วไดอ้สิระและตรงตำมใจทำ่นมำกขึน้  

หำกตอ้งกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรบกวนแจง้รำยละเอยีดกบัทำงบรษิทัลว่งหนำ้ 3 สปัดำห ์

เพือ่ใหท้ำงบรษิทัไดท้ ำกำรแจง้เปลีย่นโปรแกรมใหค้นขบัรถทรำบ และ หำกทำ่นตอ้งกำรรบัประทำน

อำหำร ณ รำ้นอำหำรทีต่อ้งมกีำรจองโตะ๊ลว่งหนำ้ สำมำรถตดิตอ่ทำงบรษิทัใหด้ ำเนนิกำรจองใหไ้ด้

เชน่กนั (ไมร่วมคำ่อำหำร) 

น าทา่นเทีย่วชมทะเลสาบคาวากจุ ิทะเลสาบคาวากจุ ิเป็นหนึง่ใน 5 ทะเลสาบซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟู

จ ิถอืเป็นทะเลสาบทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุจากบรรดาทะเลสาบทัง้หมด ซึง่มตีน้ก าเนดิจาก

การระเบดิของภเูขาไฟฟจูใินอดตี จนท าใหล้าวาทีก่ระจายตัวออกมาปิดกัน้พืน้ทีเ่ดมิซึง่เป็นแมน่ ้า จนกลายเป็น

ทะเลสาบดังเชน่ทกุวนันี ้และในชว่งศตวรรษที ่16 ซึง่มกีารแสวงบญุอยา่งแพรห่ลายในพืน้ทีร่อบภเูขาไฟฟจู ิ

วนัที ่2  ทะเลสำบคำวำกจุ ิ– Mt.Fuji 5th station -  Chureito Pagoda – Gotemba Outlet -

Oishi Park 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 

 
วนัที ่1 สนำมบนินำนำชำตโิตเกยีว – เมอืงโตเกยีว 

 



 

ภเูขาไฟฟจูชิัน้ที ่5 หรอื Mt. Fuji 5th Station ซึง่เป็นจดุชมววิยอดนยิมส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 

และจุดเริม่ตน้ในการเดนิเทา้ขึน้ไปสูย่อดภเูขาไฟฟจูสิ าหรับบรรดานักปีนเขา ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดยามานาช ิ

ประเทศญีปุ่่ น 

 

จากนัน้น าท่านท่องเทีย่วในฟจูโิยะชดิะ สถานทีส่ าคัญและน่าสนใจ เชน่ เจดยีแ์ดงชเูรโตะ Chureito 
Pagoda เป็นเจดยี ์5 ชัน้ บนเนนิเขาทีส่ามารถมองเห็นเมอืงฟจูโิยชดิะ และภเูขาไฟฟจูใินระยะไกลไดอ้ยา่ง
ชัดเจนและงดงาม เจดยีน์ี้ตัง้อยูบ่นศาลเจา้อาราครุะเซนเกน ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึสันตภิาพปี 1963 ซึง่
จากตัวอาคารหลักของศาลเจา้ตอ้งขึน้บันไดไปเกอืบ 400 ขัน้ 

นักท่องเทีย่วจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของภเูขาไฟฟจูริ่วมกับเจดยี์ 5 ชัน้ โดยเฉพาะในชว่งฤดู
ใบไมผ้ลทิีด่อกซากรุะบาน และฤดใูบไมร้ว่งจะเป็นจดุชมธรรมชาตทิีน่ยิมเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

อสิระรับประทานอาหารกลางวนั  

เดนิทางสูโ่กเท็มบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ลต เอา้ทเ์ลตชือ่ดังประจ าภมูภิาคชบูแุหง่นี้ ตัง้อยูใ่นเมอืงโกเทมบะ 

จังหวดัชซิโูอกะ หนึง่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมรอบแนวภเูขาไฟฟจู ิทีน่ี่เป็นเอา้ทเ์ลตทีร่วมรา้นแบรนดเ์นมชือ่

ดังทัง้ในและต่างประเทศถงึ 210 รา้น นับเป็นพื้นที่เชงิพาณิชยท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดของแนวธรรมชาตอิันงดงาม ที่

กระจายตัวอยู่รอบภูเขาไฟฟจู ิซึง่เอา้ทเ์ลตแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้มาโดยมคีอนเซปตว์่า “เมอืงกลางป่า”  โดย

สถาปัตยกรรมสว่นใหญ ่และการวางผังของอาคารตา่งๆ ภายในเอา้ทเ์ลต ถูกจ าลองมาจากเมอืงประวัตศิาสตร์

ในทวปีอเมรกิาเหนือ พืน้ทีท่างเดนิสว่นใหญจ่ะเป็นแบบเปิดโลง่ เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงท่ามกลาง

บรรยากาศเย็นสบายจากท าเลทีต่ัง้ซ ึง่แวดลอ้มไปดว้ยพืน้ทีธ่รรมชาตขินาดใหญ ่



 

เอา้ท์เลตแห่งนี้มีส ิง่อ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวแบบครบคัน และทันสมัย เพราะมีทั ้ง

พนักงานบรกิารทีส่ามารถสือ่สารภาษาจนีกับภาษาอังกฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ป้ายแสดงขอ้มลูภาษาอังกฤษ 

จดุแลกเงนิ 12 สกลุเงนิ  ไวไฟฟร ีรา้นสว่นใหญเ่ปิดใหนั้กชอ้ปตา่งชาตสิามารถขอคนืภาษีได ้มศีนูยอ์าหาร 23 

แหง่ทีห่ลากหลายไปดว้ยประเภทอาหารจากท่ัวโลก และแน่นอนวา่มจีดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม และชัดเจน

ทีส่ดุมมุหนึง่ของจังหวดั 

Oishi Park เป็นอกีหนึง่จดุแวะยอดนยิมส าหรับคนทีม่าเทีย่วบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบคาวากจุโิกะ โดยทัง้

สวนจะปลกูดอกไมต้า่งๆ ตามฤดกูาลตลอดปี ซึง่บานเป็นพรมดอกไมท้อดตวัไปสูร่มิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ

โดยมภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง และนอกจากนีท้ีน่ีย่ังม ีNatural Living Center รา้นขายของสนิคา้ทอ้งถิน่และ

ของฝากตา่งๆ ใหเ้ลอืกสรรคอ์กีดว้ย 

 

 

อสิระรับประทานอาหารเย็น จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

18:00 น. น าท่านเดนิทางถงึทีพั่ก และ อสิระท่องเทีย่วและพักผอ่นตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตร

รถไฟใตด้นิที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วตามยา่นตา่งๆ ทีน่่าสนใจของกรุงโตเกยีว (ทางบรษัิท

มบีรกิารวางแผนการทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีว แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

  

 รับประทานอาหารเชา้  (ราคาแพ็คเกจไมร่วมคา่อาหารเชา้ ณ โรงแรม หากทา่นตอ้งการแพ็คเกจรวม

อาหารเชา้ สามารถแจง้ทางบรษัิทเพือ่ท าการจองเพิม่ไดใ้นราคาทา่นละ 650 บาท) 

 โปรแกรมทอ่งเทีย่วในวนันีส้ำมำรถเปลีย่นแปลงสถำนทีไ่ดต้ำมทีล่กูคำ้ตอ้งกำร โดยจะสำมำรถ

ใชร้ถน ำเทีย่วไดภ้ำยในเวลำ 10 ช ัว่โมง หรอื ภำยในระยะทำง 300 กโิลเมตร ในบรเิวณพืน้ทีฟู่จ ินกิ

โกห้รอืใกลเ้คยีง เพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ทีย่วไดอ้สิระและตรงตำมใจทำ่นมำกขึน้  

หำกตอ้งกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรบกวนแจง้รำยละเอยีดกบัทำงบรษิทัลว่งหนำ้ 3 สปัดำห ์

เพือ่ใหท้ำงบรษิทัไดท้ ำกำรแจง้เปลีย่นโปรแกรมใหค้นขบัรถทรำบ และ หำกทำ่นตอ้งกำรรบัประทำน

อำหำร ณ รำ้นอำหำรทีต่อ้งมกีำรจองโตะ๊ลว่งหนำ้ สำมำรถตดิตอ่ทำงบรษิทัใหด้ ำเนนิกำรจองใหไ้ด้

เชน่กนั (ไมร่วมคำ่อำหำร) 

วนัที ่3  เมอืงนกิโก ้– คนัมนักำฟจู ิ– ศำลเจำ้ฟตูะระซงั - ทะเลสำบชูเซ็นจ ิ



08:00 น. รถมารับท่านเดนิทางสูเ่มอืงนกิโก ้เทีย่วชมศาลเจา้ฟูตะระซัง เชือ่ว่าสรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพ

เจา้แห่งภูเขาอันไดแ้ก่ ภูเขาเนียวโฮะ ภูเขานันตาอ ิและภูเขาทะโร่ สรา้งขัน้เมือ่ปี ค.ศ 782 โดยพระนาม

ว่า Shodo Shonin ซึง่เป็นผูเ้ผยแพร่พุทธศาสนาในญีปุ่่ น ศาลเจา้แห่งนี้จะมคีวามกวา้งขวาง บรรยากาศ

ด ีอุดมไปดว้ยแมกไม ้อากาศดเีพราะอยู่บนเขา นอกจากความส าคัญในแง่ศาสนสถานแลว้ ทวิทัศน์ก็เป็น

อกีสิง่หนึ่งที่เชญิชวนผูค้นมาเยีย่มเยอืน แลนดม์าร์กส าคัญ คอื สะพานชนิเคยีว(Shinkyo Bridge) 

สะพานแดงพาดขา้มล าธารสสีวย มแีบ็คกราวเป็นบรรยากาศขุนเขาอันชืน่ใจ เป็นจุดถ่ายภาพที่ไม่ควร

พลาด 

 

คันมันกาฟุจิ คือหุบเหวที่เกดิจากระเบดิของ ภูเขาไฟนันไต ตัง้แต่สมัยอดีตกาล ลอ้มรอบไปดว้ย

ธรรมชาตอิันร่มรืน่ของภเูขา และแม่น ้า Daiya-gawa จุดเดน่ของทีน่ี่เป็น รูปป้ันหนิ Jizō พระโพธสิัตวท์ีเ่ชือ่วา่

คอยปกป้องดแูลนักเดนิทางและวญิญาณทีห่ลงทางตัง้อยูต่ามทางเดนิเป็นจ านวนมาก 

ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีส่วยงามทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิแดโ่ชกนุโทกกุาวา่ ซึง่ดว้ยสถาปัตยกรรมญีปุ่่ นที่

สวยงามทีแ่ลดยูิง่ใหญ ่ทีถ่กูสรา้งขึน้โดยฝีมอืของชา่งมอืเอก และยังไดส้อดแทรกปรศินาธรรมอันลอืชือ่ 

ทะเลสาบชูเซ็นจ ิทะเลสาบที่มีชื่อของเมืองนิกโกท้ี่มีความสวยงาม จนไดรั้บการยอกย่องใหเ้ป็น

ทะเลสาบทีส่วยงามแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

 

อนุสรณ์สถานอมิพเีรยีลวลิลา่ นกิโกทาโมะซาวา่ วลิลา่เดมิขององคจักรพรรดไิทโชไวพั้กผอ่นตามพระ

ราชอัธยาศัย 

 

ในสว่นของอาหารกลางวนัทีเ่มอืงนกิโก ทางบรษัิทมบีรกิารใหค้ าแนะน า ปรกึษา รา้นอาหารทอ้งถิน่ทีน่่า

อร่อยและขึน้ชือ่มากมาย โดยท่านสามารถแจง้ความตอ้งการ เช่น ตอ้งการทานอาหารแนวไหนหรืออยู่ใน

งบประมาณเทา่ไหร ่เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการจัดสรรใหค้ะ่ 

18:00 น. น าท่านเดนิทางถงึทีพั่ก และ อสิระท่องเทีย่วและพักผอ่นตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตร

รถไฟใตด้นิที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วตามยา่นตา่งๆ ทีน่่าสนใจของกรุงโตเกยีว (ทางบรษัิท

มบีรกิารวางแผนการทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีว แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 



 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ (ราคาแพ็คเกจไมร่วมคา่อาหารเชา้ ณ โรงแรม หากทา่น

ตอ้งการแพ็คเกจรวมอาหารเชา้ สามารถแจง้ทางบรษัิทเพือ่ท าการจองเพิม่ไดใ้นราคาทา่นละ 650 บาท) 

ใหท้า่นไดเ้ปิดประสบการณ์ท่องเทีย่ว กรุงโตเกยีว ดว้ยตัวคณุเอง กับยา่นดังตา่งๆ ของกรุงโตเกยีวทีม่ี

ชือ่เสยีงมากมาย โดยสามารถน าใบ Confirmation Voucher รถไฟฟ้าใตด้นิ Tokyo Metro 1 Day Pass สแกน 

QR Code ไดท้ีตู่อ้ัตโนมัตทิกุสถานเีพือ่แลกเป็นตั๋วรถไฟและใชเ้ดนิทางไดทั้นท ี 

ยา่นทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีวนัน้มหีลากหลายยา่นทีส่ าคัญทีข่อแนะน า เชน่  

ย่ำนชนิจูกุ  ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังกับหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังขนาดใหญ่มากมายนานาชนิด รวมถงึรา้น

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า BIG CAMERA รา้นรองเทา้ ABC MART รา้นขายยา รา้นเสือ้ผา้และกระเป๋า รวมถงึรา้นอาหารที่

ใหเ้ลอืกมากมาย รวมถงึรา้นคาเฟ่น่าน่ังมากมาย 

 

ยำ่นฮำรำจกู ุศนูยก์ลางของวยัรุน่ญีปุ่่ น เรยีกไดว้า่หากมแีฟชั่นอัพเดตทีน่ี่คอืทีแ่รก นอกจากนัน้ยังเป็น

ศนูยร์วมแฟชัน่สดุแนวตา่งๆ มากมายอกีดว้ย ยา่นนีห้าของทานงา่ยไมแ่พย้า่นอืน่ แตถ่า้เป็นคาเฟ่ น่ารักๆ สไตล์

ญีปุ่่ น รวมถงึของกนิของทานเลน่ นีค่อือกียา่นหนึง่ทีห่า้มพลาดเลยทเีดยีว 

 

ยำ่นชบิยูะ ยา่นศนูยก์ลางทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของกรงุโตเกยีว กับหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า สนิคา้ทันสมัย 

รา้นคา้มากมายรวมถงึจดุชมววิทีใ่ครๆก็ตอ้งมา เชน่ หา้แยกชบิยูา่ ส าหรับทา่นทีช่อบดืม่ชากาแฟ ความละเมยีด

สไตลญ์ีปุ่่ น ทีย่า่นชบิยูะคอือกียา่นทีห่า้มพลาดทเีดยีว 

 

ยำ่นอำกฮิำบำระ สวรรคข์องเหลา่โอตาค ุมังงะ มชีือ่มากมาย  สัมผัสวัฒนธรรมไอดอลญีปุ่่ น AKB48 

ศนูยก์ลางเมดคาเฟ่ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้จากการต์นูชือ่ดังมากมาย เครือ่งใชไ้ฟฟ้าสดุล ้า และเทคโนโลยสีดุ

คลู สมกับเป็นผูน้ าเทคโนโลยขีองโลก 

วนัที ่4 FREE DAY หรอืเลอืกซือ้ต ัว๋ Tokyo Disneyland 

 



 

ยำ่นกนิซ่ำ และรปปงง ิย่านหรูหรา ไฮโซของกรุงโตเกยีว ทีม่ีรา้นอาหารแบบญีปุ่่ นมากมาย แมจ้ะ

ไมใ่ชร่า้นใหญโ่ต แต่เต็มไปดว้ยความพถิพีถัินแบบญีปุ่่ น และเป็นทีน่ยิมของคนญีปุ่่ น ทีเ่รยีกไดว้า่ถา้มโีอกาส

ตอ้งมาทานใหไ้ด ้

 

ยำ่นอเุอโนะ  ยา่นสดุฮติและมชีือ่เสยีงและรูจั้กเป็นอยา่งดขีองนักท่องเทีย่ว ทีย่่านอเุอโนะใครทีช่อบ

สนิคา้มอืสองคณุภาพดทีีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย หา้มพลาดเลย และยังมตีลาดปลาอาเมโยโกะกับอาหารทะเล และ 

ผลไมส้ดที่มีมาใหเ้ลือกมากมาย รวมถึงตกึม่วงทาเคยะ ที่หลายคนคุน้เคยกับขนมของฝากที่มีมากมาย 

รา้นอาหารเดน่คอืรา้นซชู ิใครเป็นสายนีห้า้มพลาดเลยทเีดยีว 

 

ยำ่นอำสำคุสะ ย่านเก่าแก่และมชีือ่เสยีงของกรุงโตเกยีวทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งมาชมความสวยงามและ

ไหวพ้ระทีว่ดัอาสาคสุะ ชมความสวยงามของแมน่ ้าสมุดิะ แมน่ ้าขนาดใหญท่ีไ่หลพาดผ่านกรุงโตเกยีวเรือ่งชอ้ป

ป้ิงยา่นนีอ้าจจะไมเ่ดน่ แตร่า้นอาหารมากมาย ทัง้ของหวาน อาหารคาว ขนมปัง รา้นกาแฟ เป็นตน้ 

 

ยำ่นเรยีวโกค ุ ยา่นนีอ้าจจะไมคุ่น้หคูนไทยมากนัก แตน่ีค่อืยา่นเกา่แกท่ีค่รัง้หนึง่ในยคุเอโดะ ยา่นนี้คอื

ศนูยร์วมเลยทเีดยีว ทีย่่านเรยีวโกคุท่านจะไดเ้รยีนรูว้ัฒนธรรมทีส่นุกและน่าสนใจของญีปุ่่ นมากมาย เชน่การ

เลน่ซโูม ่เป็นตน้ รา้นของกนิถงึรา้นจะเล็กแตเ่ต็มไปดว้ยคณุภาพ และบางรา้นยังไดอ้อกรายการทวีญีปีุ่ น รวมถงึ

ไดรั้บรางวลัมามากมาย 

 



ยำ่นอเิคบคุโุระ ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่เีสน่หแ์ละส าคัญของกรุงโตเกยีว ยา่นอเิคบคุโุระเต็มไปดว้ยรา้นคา้ชัน้

น าและทอ้งถิน่มากมาย เช่น หา้ง Sunshine ที่มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้โดยเฉพาะเด็กๆ กับ Pokemon 

Center ขนาดใหญ ่Sunshine Aquarium กับ อควาเรยีมทีใ่หญแ่ละสวยงาม ตกึยนูโิคลข่นาดใหญท่ีเ่หลา่แฟน

ของยูนิโคล่ตอ้งหา้มพลาด รา้นขายเสือ้ผา้แนวกฬีา รา้นขายรองเทา้ รา้นขายของที่ระลกึสโมสรฟุตบอลใน

ญีปุ่่ น รา้น Kamo ทีย่่านนี้มใีหห้มด ทีส่ าคัญของเยอะ หมดชา้ รา้นของกนิไม่ต่างจากย่านชอ้ปป้ิงมใีหเ้ลอืก

มากมาย ทีเ่รยีกไดว้า่ละลานตาทเีดยีว 

 

**ในกรณีทีจ่องแพ็คเกจบรษิทั ทำงบรษิทัมบีรกิำรแนะน ำรำ้นอำหำรตวัละครลบัชือ่ดงัของกรงุโตเกยีว

ทีเ่รยีกไดว้ำ่ อรอ่ยแนน่อนไวค้อยแนะน ำลกูคำ้ทกุทำ่นทีเ่รยีกไดว้ำ่ ถำ้ไดไ้ปทำนรบัรองชอบแนน่อน 

ในกรณีทีต่อ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วไปยงั สวนสนุก Tokyo Disneyland หรอื Tokyo Disney Sea 

สำมำรถตดิตอ่ สอบถำมเพือ่ซือ้บตัรไดท้ีเ่จำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั  

   

 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ (ราคาแพ็คเกจไมร่วมค่าอาหารเชา้ ณ โรงแรม หากท่าน

ตอ้งการแพ็คเกจรวมอาหารเชา้ สามารถแจง้ทางบรษัิทเพือ่ท าการจองเพิม่ไดใ้นราคาทา่นละ 650 บาท) 

ใหท้่านพักผอ่นตามอัธยาศัย จนถงึเวลาเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมทีพั่ก จากนัน้เดนิทางจากโรงแรมสู่

สนามบนินานาชาตนิารติะ โดยรถรับสง่สว่นตัว  

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตนิารติะ หลังจากนัน้เช็คอนิทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิทีท่า่นเลอืก 

เดนิทางออกจากสนามบนินานาชาตนิารติะ และ เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสวสัดภิาพ และมคีวามสขุ 

 

************************************************************************** 

 

 

วนัที ่5  สนำมบนินำนำชำตนิำรติะ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 

 



รำคำแพ็คเกจเร ิม่ตน้ตอ่ทำ่น 

จ ำนวน รถสว่นตวั 
ผูใ้หญ ่และ เด็ก มเีตยีงเสรมิ  

(อำย ุ7 ปี ข ึน้ไป) 
เด็ก ไมม่เีตยีง  

(อำยไุมเ่กนิ 6 ปี) 

4 ทำ่น ALPHARD 24,690 บำท 14,900 บำท 

5 ทำ่น HIACE 22,750 บำท 12,950 บำท 

6 ทำ่น HIACE 20,780 บำท 12,950 บำท 

7 ทำ่น HIACE 19,590 บำท 12,950 บำท 

8 ทำ่น HIACE 18,390 บำท 12,950 บำท 

 รำคำนีเ้ป็นรำคำเร ิม่ตน้ซึง่รำคำอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมชว่งเทศกำลตำ่ง ๆ หรอื ชว่ง 

High Season โปรดเช็คอกีคร ัง้ขณะท ำกำรจอง 

 รำคำสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมอตัรำแลกเปลีย่นสกลุเงนิตำ่งประเทศ 

 

 

 

SHINJUKU PRINCE HOTEL 

กรณีเขำ้พกัตรงกบัวนัดงัตอ่ไปนี ้มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 

เดอืน วนัที ่ เพิม่ทำ่นละ/ตอ่คนื 

เดอืนตลุำคม 65 
20,21,27,28,29 500 บาท 

22 990 บาท 

เดอืนพฤศจกิำยน 65 5,12,19,26 500 บาท 

เดอืนธนัวำคม 65 
3,10,17,28,29,30 500 บาท 

24,31 990 บาท 

เดอืนมกรำคม 66 
29 500 บาท 

1,21,22,23,24,25 990 บาท 

 

 



 

 

Shinjuku Prince Hotel 

หอ้ง Standard Double หรอื Standard Twin ขนำดหอ้ง 15.3 ตำรำงเมตร 

 

 

 

**ขอเพยีงแคจ่องกบัเรำ รบับรกิำรสดุพเิศษกบักำรวำงแผนทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีว ทีม่บีรกิำรแนะน ำ

รำ้นอำหำรหรอืคำเฟ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของคนญีปุ่่ น ซึง่เป็นรำ้นทีเ่คยออกรำยกำรทวีขีองญีปุ่่ นมำแลว้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

- คา่ทีพั่ก 4 คนื ณ โรงแรม Shinjuku Prince Hotel 

- คา่บรกิารรถ รับ-สง่ สว่นตัวระหวา่งสนามบนิ – โรงแรม – สนามบนิ 

- บัตรรถไฟฟ้าใตด้นิ Tokyo Metro 1 Day (ใชเ้ดนิทางได ้1 วนั) 

- บรกิารรถทอ่งเทีย่ว และ คนขบัรถ 2 วนั 

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ และโหลดสมัภาระ 

- คา่อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

- คา่ใชจ้า่ยทีอ่ยูน่อกเหนอืทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขา้งตน้ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทฯ์ 

- ประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล 

- ทปิส าหรับคนขบัรถ ทา่นละ 500 เยน 

- คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่ 

 

 

 



 

 

1. สามารถสอบถาม เพือ่เช็คแพ็คเกจตามวนัทีท่า่นตอ้งการเดนิทาง โดยทา่นสามารถ แอดไลน์

sweetbeetravel2 หรอื @sweetbeetravel หรอื โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064  

e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com 

2. เมือ่ตกลงรายละเอยีดพรอ้มจองแลว้ ทางบรษัิทจะจองตั๋วเครือ่งบนิและทีพั่กให ้โดยทางบรษัิทจะท า

การจองตั๋วเครื่องบนิพรอ้มส่ง booking การจองตั๋วไปใหเ้พื่อตรวจเช็ค ค าน าหนา้นาม, ชือ่ และ 

นามสกุล ถูกตอ้งตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทางหรอืไม่ พรอ้มตรวจสอบวันเวลาเดนิทาง เสน้ทางบนิอกี

ครัง้ 

3. ทางบรษัิทจะขออนุญาตสง่ใบเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย โดยจะเรยีกเก็บคา่ตั๋วเครือ่งบนิ และ คา่มัดจ าทีพั่ก

บางสว่นกอ่น โดยทีห่ลังจากลกูคา้ไดช้ าระตามใบเรยีกเก็บมาแลว้ ทางบรษัิทจะท าการออกตั๋วเครือ่งบนิ

ใหทั้นทแีละสง่ตั๋วเครือ่งบนิใหท้างไลน์ หรอื อเีมล ์ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนัน้จะท าการสง่ใบ 

Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให ้

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทจะขออนุญาตเก็บอกีครัง้กอ่นเดนิทาง 20 วัน และ หลังจากนัน้กอ่น

เดนิทาง 10 วันทางบริษัทจะท าการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบนิ, ใบ Hotel 

Confirmation Voucher และ คูม่อืการทอ่งเทีย่วของเมอืงทีท่า่นจะไปใหท้างบรกิารขนสง่ตา่งๆ อกีครัง้   

กำรยกเลกิแพ็คเกจ 

ในกรณีทีต่อ้งการยกเลกิการจองแพ็คเกจโปรดแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 28 วัน โดยบรษัิทขอสงวน

สทิธิด์เูป็นกรณีไป วา่สามารถท าไดห้รอืไมเ่พราะตอ้งดเูงือ่นไขรายละเอยีดของตั๋วเครือ่งบนิและโรงแรม

ทีท่ าการจองวา่สามารถยกเลกิไดห้รอืไม่ หากสามารถยกเลกิหรอืเลือ่นไดท้างบรษัิทยนิดทีีจ่ะยกเลกิ

หรอืเลือ่นใหแ้บบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

************************************************************************** 

 

วธิกีำรจองแพ็คเกจ 


