
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11883 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
11 – 15 เมษำยน 2562 

33,900.- (ปรับรำคำ) 12 – 16 เมษำยน 2562 / CLOSE 

13 – 17 เมษำยน 2562 
 

วนัที ่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ำ) ( 23.55 – 07.45 ) 
 

✈  

2 
นำโกย่ำ – ทะเลสำบฮำมำนะ – วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ – 
ล่องเรือโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ 
พรีเม่ียม เอำท์เล็ท 

- 


HOTEL

FUJISAN GARDEN HOTEL 
OR  SIMILAR 

3 
ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5  – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอำซะกซุ่ำ – 
หอคอยโตเกียวสกำยที (จุดถ่ำยรูป) – ช้อปป้ิง เอออน พลำซ่ำ 

  -
MARROAD 
INTERNATIONAL NARITA 
HOTEL OR  SIMILAR 

4 
นำริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียว
ดิสนีย์แลนด์”   *** เพียงท่ำนละ 2,600 บำท*** (ไม่มีบริกำรรส
บัส) 

 - - 

MARROAD 
INTERNATIONAL NARITA 
HOTEL OR  SIMILAR 

5 สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) ✈    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ำ) ( 23.55 – 07.45 ) 

2000 พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” พบกบัเจา้หนา้ที่ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ที่น่ัง ที่น่ังบนเคร่ือง 3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
(น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน และขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลือกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจำกต้องเป็นไปตำมระบบของ 

สำยกำรบิน หำกต้องกำรซ้ือเพิ่มต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเพิ่ม) 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรข้ึนเคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำที *** 

   

 

 

2355 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 638 
มีบริกำรอำหำรร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน ้ำอัดลม, น ้ำผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วันที่สอง นำโกย่ำ – ทะเลสำบฮำมำนะ – วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ 

พรีเม่ียม เอำท์เล็ท 

0745 ถึง สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ำ) ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอำทิตย์อุทัย... 

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่จังหวดั “ชิซึโอะกะ” ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่น จังหวดัท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง      
มีสถานที่พกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น ไดรั้บความนิยมจากบรรดากลุ่มนกัท่องเที่ยวต่างชาติ และ
นกัท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่ นเอง… เพื่อน าท่านสู่ “ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ” ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด ชาวญ่ีปุ่นนิยมทานเน้ือปลาไหลยา่งเป็นอย่างมาก นอกจากเป็น
จุดแวะของนักเดินทางไกล และยงัคงเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าที่มีความส าคญัในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น
แหล่งใหญ่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจที่มีช่ือเสียง
และไดรั้บความนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ นแลว้น าท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผสัความงาม
ราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 15 นำที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดำดฟ้ำ
เรือ” เพื่อบนัทึกภาพความงามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้โดยรถโคช้สู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮา
โกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น น ้าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยู่ดว้ย 
ให้ท่านไดช้มบ่อน ้ าแร่ก  ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุกได ้และไข่ท่ีตม้ จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท พร้อมชิม 
“ไข่ด ำ” โดยเช่ือกนัว่าเม่ือกินไข่ด  า 1 ฟอง จะท าใหมี้อายยุนืยาวข้ึน 7 ปี 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเม่ียม เอำท์เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ใหท่้านไดอ้ิสระกบัการเลือกซ้ือเลือก
ชมสินค้าที่ไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวด



สินคา้อื่นๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในหา้งสรรพสินคา้ ที่รวมไวใ้น
พื้นท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงกนัตาม
อธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ้ิ่มอร่อย      
“แบบไม่อ้ัน!!!” 

ที่พกั : FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนอยา่งเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 
 

วันที่สำม ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5  – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยที (จุดถ่ำยรูป) – ช้อปป้ิง เอออน พลำซ่ำ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

                    

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ งปี ... น าท่านข้ึนสัมผัส
บรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอ้ืออ ำนวย)                  

อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพ้ืนเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเลก็ ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ะหว่างทะเลสาบ 
Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ
และถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกว่า 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทาน 
ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่
ธาตุท าใหมี้สาหร่าย และหญา้น ้า เกิดในบ่อ ท าใหเ้วลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นน ้า ท่านสามารถ
ด่ืมน ้าสะอาดอนัศกัดิ์ สิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิทีค่นญ่ีปุ่ นเช่ือว่า หากใครไดด่ื้มกจ็ะมีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 



   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกซุ่ำคนันอน” วดัเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพร
จาก “องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟ
ขนำดยกัษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัดิ์ สิทธ์ิ
ของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินค้าของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้า
พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ 
เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่ นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี” 
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว  ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 
หอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่
บรรจุเทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมัย  
สไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น  อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้ำน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง 
เสียภาษี สินคา้ส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระใหท้่านได้
เพลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือค ำ่อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

ที่พกั : MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ส่ี นำริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (*** ไม่มีรถบัสบริกำร // ไม่รวมค่ำรถไฟ***) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตำมอัธยำศัยทั้ งวันให้ท่ำนเลือกช้อปป้ิงตำมย่ำนดังของกรุงโตเกียว โดยกำรน่ังรถไฟตะลุยมหำนครโตเกียว      
(ไม่รวมค่ำรถไฟ) โรงแรมที่พกัจะอยู่ใกลก้บั “สถำนีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น 

 

 



                    

“ตึกรัฐสภำ” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือที่ชาวญ่ีปุ่ นเรียกติดปากกนัว่า  “โทะโจ” ซ่ึงจัดว่าเป็นตึกที่
ส าคัญของเมืองโตเกียวและประเทศญ่ีปุ่น ... เป็นท่ีตั้ งท  าการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญ่ีปุ่ นที่ส าคัญ 
ลกัษณะของตึกก็เป็นท่ีสะดุดตาดว้ยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตวัอาคารสามารถเขา้
ชมวิวของเมืองโตเกียวไดอ้ีกดว้ย (ในกรณีที่อำกำศดี ท่ำนจะสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อย่ำงสวยงำม) 

“ตลำดปลำโทโยสุ” ตลาดปลาแห่งใหม่ของโตเกียว ซ่ึงไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2018 ท่ีผ่านมา น้ี 
ตลาดปลาโทโยสุสร้างข้ึนโดยค านึงถึงสุขอนามยั มีการควบคุมอุณหภูมิภายในตลาดให้พอเหมาะ ต่างกบัตลาดปลาซึกิจิ
ที่เป็นตลาดเปิดโล่ง ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุจึงสามารถคงความสดของปลาและสินคา้
อื่นๆไดต้ามที่ตอ้งการ 

“ชิบูย่ำ” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกว่า 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น ... พร้อมทั้งเลือก
ชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และที่ไม่ควรพลาดชม “ของเล่นส ำหรับผู้ใหญ่”           
... ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดที่ “ร้ำน 100 เยน” 

“อำกิฮำบำร่ำ” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมทั้ งร้านขายเกมส์ 
แผ่นเกมส์ และส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบ 
ของตวัเองได ้

“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนย์การค้าช่ือดังอีกย่านหน่ึงของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปป้ิงจุใจ  เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม  
มากมาย อาทิเช่น  เส้ือ  ผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม เป็นต้น ... อีกทั้ งท่านยงัสามารถข้ึนชมวิวของ
กรุงโตเกียวไดท่ี้ชั้นบนของรอปปองงิไดอ้ีกดว้ย (ไม่รวมค่ำเข้ำชม) 

“ย่ำนฮำรำจูกุ” ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ 

“สวนอุเอโนะ” (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 

“ตลำดอะเมโยโกะ” (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และ
สถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคา้หลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช ้เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้
ทั้งของญ่ีปุ่น และของน าเขา้ท่ีส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในหา้งบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มไดอ้ีก อาหารทะเล ผลไม ้ผกั
สด ร้านขนมและของกินเล่น 



 

ส าหรับท่านที่อยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยำว์” ***ส ำหรับท่ำนใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สำมำรถเลือกซ้ือทัวร์เสริมได้
เพียงท่ำนละ 2,600 บำท***  โดยทวัร์พิเศษจะน าท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ส าหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุน
สร้างกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผสักบั ความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย 
ต่ืนตากับดินแดนตะวนัตก “Western Land” ต่ืนเต้นกบัการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน 
“Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานา
ชนิด ... แลว้พกัผ่อนอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์ (ส ำหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มี
บริกำรรับกลับที่พัก โดยท่ำนสำมำรถ รับแผนที่และรำยละเอียดกำรเดินทำงกลับสู่ที่พักจำกทำงไกด์) 

 

 
 

  

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือเที่ยงและม้ือค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำก
ร้ำนค้ำต่ำง ๆ ในมหำนครโตเกียว *** 

ที่พกั : MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ สนำมบินนำริตะ – สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ” 

0915  เดินทางจากสนำมบินนำริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 601 

1400  ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 

 

 
 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ขอ้แนะน า !!!  หากท่านมีทีเ่ที่ยวทีอ่ยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อน

การเดินทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าทีฯ่ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ทา่นได้อย่างครบถ้วน  

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 33,900.- บาท 

เดก็ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                           ท่านละ 9,000.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างกอ่นช าระมดัจ าทุกครั้ง 

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

***ไม่มรีำคำเดก็*** 

 
อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 
 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 



 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000.- บำท    
          ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเกบ็เงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกบั

สายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วีซ่า
ไม่ผ่าน ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน  

3. ในกรณีที่เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน  และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ  ทั้ งส้ิน  หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนั่งบนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนั่งล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนั่งแยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  



7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่ นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเดก็ไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปลี่ยนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งว่าง ส าหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่ นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

 …โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง… 


