รายการท่ องเทีย่ วญี่ปนุ่ 6วัน 3 คืน

โดยสายการบินการบินไทย

.

วันที่ 1

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – โตเกียว

20.00 น.
23.15 น.

วันที่ 2

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก หรือ ชัน้ 4 ตรงประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์
D พร้อมต้อนรับด้วยความยินดี
มุ่งหน้าสูญ
่ ป่ี นุ่ โดยสายการบิ น การบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG682

วันทีส่ องของการเดินทาง
โตเกียว – MORI ART MUSEUM - Maxell Aqua Park Shinagawa

06.55 น.

เดินทางถึง สนามบิ นฮาเนดะ ประเทศญี่ปนุ่ ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เริ่ม ต้น ทริปกัน ที่ MORI ART MUSEUM พิพิธ ภัณฑ์งานศิลปะร่วมสมัย ที่ใหญ่ อนั ดับ ต้นๆใน
โตเกียว จุดเด่นของทีน่ ่คี อื งานศิลปะของศิลปิ นชื่อดังทัง้ ของญี่ปุนและต่างชาติทจ่ี ดั แสดงชัวคราว
่
วนเวียนกันไป ดังนัน้ ไม่ว่าจะแวะไปกีค่ รัง้ ก็ไม่มเี บื่อ อีกทัง้ ชัน้ บนของพิพธิ ภัณฑ์ยงั เป็ นจุดชมวิวที่
เป็ นทีน่ ิยมอีกจุดหนึ่ง เรียกได้ว่าได้รปู ถ่ายงามๆมุมอาร์ตๆเรียกยอดไลค์ได้แน่นอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

ดาดิง่ สู่โลกใต้ทอ้ งทะเลไปกับ Maxell Aqua Park Shinagawa อควาเรียมสุดเก๋ใจกลางโตเกียว
ที่จาลองโลกใต้ทะเลให้เราได้ชมกันอย่างใกล้ชิด มาพร้อมความตื่นตาตื่นใจกับการผสมผสาน
เทคโนโลยีล้าสมัยสุดตระกาลตาที่เราจะได้สมั ผัสตัง้ แต่ประตูทางเข้า ทุกคนจะได้ภาพถ่ายสุดเก๋
ภายในมุมต่างๆในอควาเรียมลงรูปกันทัง้ เดือนก็ไม่หมดสต๊อก และไฮไลท์ของที่น่ีคอื โชว์โลมาที่
จัดเต็มทัง้ แสง สี เสียง และการแสดงมีถึง 2 รูปแบบในช่วงเช้าและกลางคืน นอกจากนี้ยงั มีมุม
บาร์เก๋ๆ บาร์โลกใต้น้ าเป็ นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสุดฮิต ให้อสิ ระทุกคนได้ใช้เวลาเต็มที่ภายในอควา
เรียม

ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

วันทีส่ ามของการเดินทาง
ย่านไดคันยามะ - ย่านนาคะ เมกุโระ - ย่ านจียูงะโอกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
วันนี้จะเป็ นทีมการตามล่าย่านคนชิกแห่งโตเกียวเริม่ กันที่ ย่านไดคันยามะ เป็ นย่านสุดฮิปของ
โตเกียวทีเดียว ความโก้เก๋อยู่ท่ี บรรดาร้านต่าง ๆ ที่ดดั แปลงจากบ้านเรือนเดิม ๆ ออกมาเป็ น
ร้านแนวสุดฮิป หลากหลายแบบและมักซ่อนอยู่ตามซอกซอย บางซอยอาจจะดูเงียบ ๆ แต่แอบ
ซ่อนร้านแบรนด์ด ังอย่าง EVISU, PAUL SMITL, ONITSUKA TIGER, ADIDAS และร้านดีไซ
เนอร์ท้องถิ่น ที่มสี ไตล์ของตัวเองเป็ นแบบ LOCAL BRAND อย่าง PORTER ก็มีให้ดูและสิง่ ที่
อยากให้ลองมากที่สุดในย่านนี้ เห็นจะเป็ นร้านขายขนมมันเผาอย่าง CHEZ LUI เค้าดังเรื่องมัน
เผาแสนหอมและอร่อยระดับขัน้ แล้วเราจะนาท่านไปทานทาร์ตผลไม้รา้ นดัง QUIL FAIT BON ที่
มีหลากหลายเมนูน่าลอง อาทิเช่น ทาร์ตสตรอเบอร์ร่ี และทาร์ตผลไม้รวม

ไปต่อกันที่ ย่านนาคะ เมกุโระ ย่านทีเ่ งียบสงบกลางกรุงโตเกียวทีม่ รี า้ นค้าหรือข้าวของให้เลือก
มากมาย ทัง้ ร้านชีสเค้กอร่อยๆ ร้านอาหารฮาวาย หรือจะเป็ นร้านหนังสือขนาดกะทัดรัด เสน่ ห์
ของทีน่ ่คี อื เป็ นถนนเล็กๆเลียบคลอง ตลอดสองข้างทางเรียงรายไปด้วยอุโมงค์ต้นซากุระ เป็ นอีก
โลเคชันสุ
่ ดคูลสาหรับสายชิดมินิมอล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
ไปต่ อกันที่ ย่านจียูงะโอกะ Jiyugaoka เป็ นย่านเล็กๆที่สะอาดสะอ้าน น่ ารัก มีร้านรวงสวยๆ
มากมายตัง้ อยู่สลับกับบ้านคนเป็ นระยะๆจึงทาให้ย่านนี้ไม่คกึ คักหรือวุ่นวายจนเกินไป ส่วนใหญ่
คนทีม่ าพักผ่อนในย่านนี้มกั จะเป็ นชาวญีป่ นุ่ มากกว่านักท่องเทีย่ วต่างชาติ นอกจากนี้ยงั ถูกโหวต
ให้เป็ นย่านทีค่ นโตเกียวอยากจะมาอาศัยอยู่มากทีส่ ุดด้ว ย พูดถึงย่านนี้คงต้องนึกถึง ร้าน Fancy
shop ร้านสไตล์ Boutiques ร้านกาแฟ + อาหารสุดเก๋ ไม่เพียงแต่จะได้เพลิดเพลินกับร้านเสือ้ ผ้า
ข้าวของเครื่องใช้ทด่ี ูเป็ นญี่ปุ่นเอามาก ๆ แล้วแต่ทด่ี โู ดดเด่นมากในย่านนี้กค็ งหนีไม่พน้ ร้านขนม
เค้กทีเ่ รียงรายรอให้คุณ ๆ มาได้ชมิ แต่ละร้านจะมีขนมเค้กชิน้ เอกของร้านมาประชันกันจนเลือก

ไม่ถูกเพราะทุกร้านนัน้ อัดแน่ นไปด้วยครีม นม ช็อคโกแลตแบบเต็มคา พอได้ลองชิมสักคา แล้ว
คุณจะรูว้ ่าสวรรค์ของคนรักเค้กอยู่ทน่ี ่นี ่เี อง !!!!

ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
teamLab Borderless - Odaiba

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ไม่ ต กเทรนด์ ท่ี MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: EPSON teamLab Borderless
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ digital-only แห่งแรกของโลก มีพน้ื ทีก่ ว่า 10,000 ตารางเมตร งานของ teamLab
จะมี concept แตกต่างกันไปในแต่ละที่ ส่วน concept ของญี่ปุ่น คือ Borderless งานศิลปะบาง
จุดจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องเดียวแต่เคลื่อนทีไ่ ปห้องอื่นแบบเนียนๆ จนเราไม่ทนั สังเกตด้วยค่ะ บางที
เราเดินไปเดินมาก็ไปโผล่อยู่อกี ห้องโดยไม่รตู้ วั เช่นกัน ตัวผูช้ มและงานศิลปะจึงเหมือนได้รวมเป็ น
ส่วนเดียวกัน ปกติเวลาไปเที่ยวพิพธิ ภัณฑ์เราก็ได้แค่เดินดูงานที่จดั แสดงไว้ แต่ท่ี teamLab เจ๋
งมาก คือ ผลงานจะเปลีย่ นไปเรื่อยๆ เพราะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เซนเซอร์เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานขึน้ มา นอกจากนี้เราก็ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของงานศิลปะในนี้ด้วย เช่น พอเราขยับตัวก็ จะมี
ผีเสือ้ บินตามมา สวยยย เอาเป็ นว่าถ้าไปทีน่ ่ลี องเอามือไปแตะตามผนัง ตามรูปต่างๆ ดู รับรองว่า
สนุก เชื่อว่าทุกคนต้องอยู่ในนี้กนั จนลืมเวลาแน่นอน ทีส่ าคัญเตรียมกล้องให้พร้อม!

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

อิสระที่ย่าน โอไดบะ Odaiba เกาะกลางน้ าริมอ่าวโตเกียวที่เต็มไปด้วยความบันเทิง
และสวนสาธารณะ ผ่อนคลายได้ทงั ้ ชิลล์ๆ และมันส์ๆ แถมยังเป็ นจุดเดทและช้อปปิ้ ง
ยอดนิยมด้วย ขอแนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ งอย่าง
- DECKS Tokyo Beach ช้อ ปปิ้ งมอลล์ส ไตล์เมือ งในโอไดบะ เนื่ อ งจากภายใน
เด็คส์โตเกียวบีชเต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง อาหาร และความบันเทิงอย่างครบครัน
ไม่ว่าจะ ODAIBA TAKOYAKI MUSEUM พิพธิ ภัณฑ์ทาโกะยากิโอไดบะ, Daiba
Kaiki Yashiki บ้านผีสงิ ภายใต้คอนเส็ปต์โรงเรียนพิศวง และอีกมากมาย
- AQUA CiTY ODAIBA ทีม่ จี ุดเด่นเป็ นอาคารสีพาสเทลแห่งนี้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่สร้างขึน้ ภายใต้คอนเส็ปต์เมืองแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยเป็ นแหล่งรวม
ร้านค้ามากกว่า 120 ร้านไม่ว่าจะเป็ นร้านค้าแฟชัน,
่ เครื่องประดับ , ของตกแต่ง
ภายใน และสินค้าจิปาถะ
- Daikanransha ชิงช้าสวรรค์อนั ใหญ่แห่งนี้สามารถชมวิวแหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชื่อใน
โตเกีย วได้ห ลายแห่ ง มากไม่ ว่ า จะเป็ น โตเกีย วทาวเวอร์ , โตเกีย วสกายทรี,
โตเกี ย วเกตบริด จ์ และสะพานเรนโบว์ บ ริด จ์ นอกจากนี้ เรายัง สามารถ
เพลิดเพลินกับอิลลูมเิ นชันชวนฝ
่
นั ได้ตลอดทัง้ 4 ฤดูกาลเลยอีกด้วย
- Odaiba Seaside Park สวนสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ่ โดยมีเสน่ ห์อยู่ท่ปี ่าไม้
อันเขียวขจีและหาดทรายอันแสนงดงามยาวกว่า 800 เมตร เราจึงสามารถผ่อน
คลายพลางสัมผัสธรรมชาติได้อย่างชิลล์
ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

วันที่ห้าของการเดินทาง
โอโมเทะซันโด - AOYAMA FLOWER MARKET TEA - ย่ านชิ บุย่า – Narita Airport

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หากพูดถึงย่านคนชิคแห่งโตเกียวคงจะพลาดทีน่ ่ีไม่ได้ ย่านโอโมเทะซันโด เป็ นย่านทีอ่ ยู่ตดิ กับ
ย่านฮาราจูกุมขี องทีเ่ ป็ นแบรนด์ราคาแพงของวัยรุ่นทีใ่ ฝฝ่ นั มากมาย เช่น SHOP GUCCI, LOUIS
VUITTON, GAP, SHU AMURA,Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, MORGAN,
BLUEBERRY ใครที่ชอบ ของแพงก็จะเพลินมากกับแถวนี้ ยิง่ เดินเข้าไปใน OMOTESANDO
HILL คุณ จะกรี๊ดกับร้านรวงที่อยู่ด้านในเรียงรายกันมาเรียกเงินเยนในกระเป๋าคุณเป็ นแน่ ใคร
อยากเสียเงินก็ลุยได้เลย!!! และยังมีมุมถ่ายรูป TOKYO PLAZA OMOTESANDO

ไปจิบชาชมดอกไม้มงุ้ มิง้ ที่ AOYAMA FLOWER MARKET TEA แล้วร้านคืออบอวลไปด้วย
กลิน่ ดอกไม้ มีรบั บริการจัดช่อดอกไม้สวยๆด้วย โดยจะผ่านในโซนดอกไม้ก่อนแล้วจะถึงโซน
คาเฟ่ น่ารักมาก แชะภาพลงโซเชียลรับรองต้องมีคนอิจฉาตาร้อนแน่นอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

ไปช้อปกระจายกันที่ ย่านชิ บุย่า เป็ นย่านที่ทนั สมัยที่สุดแห่งอีกหนึ่งในโตเกียว เป็ นแหล่งที่
วัยรุ่นญี่ปุ่นมารวมตัวกันมากทีส่ ุดย่านหนึ่งเลยทีเดียว แค่เดินดูของ 3 ชัวโมงก็
่
คงจะไม่พอนะ!!!
ซึ่งคุ ณ ไม่ ค วรพลาดไปที่ห้าง TOKYU
HANDS เพราะเป็ นห้างที่มพี ร้อมทุกสิง่
ที่คุณต้องการ ห้าง LOFT มีทงั ้ หมด 7
ชัน้ รับรองไม่ชนั ้ ใดซักชัน้ ต้องได้ดูดเงิน
ออกจากกระเป๋ าคุ ณ เป็ น แน่ และยัง มี
ห้ า ง SEIBU, TOKYU และ MARUI,
PARCO, 109 ซึ่งเป็ น “อาคารแฟชัน”
่
และร้านขายเสื้อ ผ้า เล็ ก ๆ อีก นั บ ร้อ ย
คนไหนทีช่ อบรองเท้ารุ่นใหม่ ๆ แบบไม่
เหมือนใครต้องไปร้าน ASBEE เอาไปใส่ทเ่ี มืองไทยแล้วไม่มซี ้าใครสามารถหาดูได้ทน่ี ่ีเลย หรือ
คอหนังและคอเพลงสไตล์ญ่ปี ุ่นที่น่ีกม็ ใี ห้เลือกกันอย่างจุใจทัง้ เก่าใหม่มใี ห้หมดและถ้าใครทีช่ อบ
นังมองผู
่
ค้ นปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลายแนะนาให้นงั ่ ทีร่ า้ น สตาร์บคั อยู่หวั มุมห้าแยกของถนนชิบุ
ั ่ ครีม อร่อยจริงๆ แล้วนัง่ มองวิวทีค่ ุณ
ย่า สังกาแฟ
่
แต่ถ้าไม่ด่มื กาแฟก็ขอแนะนี่เลย ชาเขียวปนใส่
จะเห็นจากมุมนี้ก็คอื ห้าแยกมหัศจรรย์เป็ นแยกเดียวที่รวมเอาบรรดาวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็ นหนุ่ มตี๋
หรือสาวขาวๆ ขายาว ๆ เดินให้คุณมองอย่างเพลินตา ไม่แน่ นะคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่ติดมือ
กลับมาก็ได้ !!!!!!

00.20 น.

เมื่อได้เวลาพอสมควร นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ
ออกเดินทาง โดยสายการบิ นการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661

วันที่ 6

วันที่หกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ

05.25 น.

ถึงประเทศไทย ( ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ) โดยสวัสดิภาพ
******************

Thank you for selecting J-Plan Holiday Co.,Ltd.
for your travel plans.
อัตราค่าบริ การ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ราคาท่านละ

69,000.66,000.-

บาท
บาท

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
-

-

ค่าตั ๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั โรงแรมห้องละ 2 ท่าน (สาหรับท่านที่ประสงค์ที่จะพักห้องเดี่ยวต้องเพิ่ มเงิ นอีกตามที่ระบุไว้)
ค่าอาหารตามรายการ
รถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรม ตลอดจนนาทัศนาจรตามรายการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ 1 ท่านคอยอานวยความสะดวกตลอดรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง
-

ค่าเครื่องดื่ม ทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็ นต้น
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 % / ค่าภาษีเดินทาง (หากรัฐบาลจัดเก็บภาษี)

การสารองที่นัง่
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน พร้อมเงินมัดจา 50% ส่วนทีเ่ หลือชาระทัง้ หมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน

การยกเลิ ก
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
์
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ ถ้า
ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
-

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงราคาในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ จานวนทีร่ ะบุ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอ ทีจ่ ะต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน และ
ห้องพักโรงแรมต่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม
ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครื่องบินในปจั จุบนั ถ้าราคาตั ๋วขึน้ จะขึน้ ราคาตามส่วน
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้า-ออก เมือง หรือเหตุผลทางการเมือง หรือระหว่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทั ฯ

-

-

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิท ธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั
เช่น การจลาจล การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติต่าง ๆ และการสไตร์ค
ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดแล้ว ดังนัน้ หากท่านมิได้ท่องเที่ยว พร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ เช่นค่าอาหาร ค่าน าเที่ยว
สถานทีต่ ่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิท์ ่จี ะดัด แปลงรายการทัวร์ต ามความเหมาะสม แต่ จะค านึ งถึงความปลอดภัย รวมถึง ยึดถือ
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
บริษทั ฯ ได้ทาประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางไว้ให้ทุกท่าน โดยมีวงเงินทัวร์ต่างประเทศ 1,000,000 บาท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จนาเที่ยวเลขที่ 11/3817

