
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

นมสัการ เจา้แม ่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุซะ ชมโคมไฟยกัษ ์ 
เลอืกซือ้ของฝากทีถ่นนนากามเิซะ 

ศาลเจา้เมจ ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจุก ุ 
ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)   

 หมูบ่า้นบอ่น า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์ –   พาชมวดันารติะซนั   
อสิระชอ๊ปป้ิงศูนยร์วมแฟช ัน่วยัรุน่อนิเทรนด ์
พกัโรงแรม 4 ดาว 3 คนื ไมย่า้ยโรงแรม  

*** พเิศษ *** 1 เซทอาหารญีปุ่่ น, 2 ปุบเฟ่ยป้ิ์งยา่ง 
เดนิทางเดอืน กรกฎาคม 2560 เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่ 

ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ   
 
 
 



  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
กรกฏำคม 2560  

ผูใ้หญ่ 
(พักหอ้งละ2ทำ่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 
(พักผูใ้หญ่2ทำ่น) 

พักเดีย่ว ทำรกอำย ุ 
(ไมเ่กนิ2ปี) 

JTP 46 03-07 สงิหำคม 2560 19,900 18,900 4,000. 4,000. 

JTP 47 08-12 สงิหำคม 2560 (วนัแม)่ 19,900 18,900 4,000. 4,000. 

JTP 49 17-21 สงิหำคม 2560 21,900 21,900 7,500. 7,000. 

JTP 50 24-28 สงิหำคม 2560 21,900 21,900 7,500. 7,000. 

JTP 51 31 สงิหำคม - 4 กนัยำยน 2560 21,900 21,900 7,500. 7,000. 

 
 

 

 

 

 

 

คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์ำ่นละ 4,000 เยน ตลอดกำรเดนิทำง  

  

วนัแรก วนัแรก           สนามบนิดอนเมอืง ––  สนำมบนิสนำมบนินำรติะนำรติะ  

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมอืง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 3 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ AIR ASIA X                   

เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึน้เครือ่ง (ไกดท์วัรแ์นะน ำกำรเดนิทำง) 
23.45 น.    ออกเดนิทำงสู ่สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ600 

      

วนัทีส่องวนัทีส่อง  สนำมบนินำรติะ สนำมบนินำรติะ ––  โตเกยีวโตเกยีว    --  วัดอำซำกซุำ่วัดอำซำกซุำ่  ––  ศำจเจำ้เมจ ิศำจเจำ้เมจ ิ--  ยำ่นชนิจุกุยำ่นชนิจุกุ                                                                                        ((--//LL//--)) 

08.00 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้
เมอืงและศลุกำกร รับกระเป๋ำและท ำภำระกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้...        

ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 

   (กรุณำปรับนำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่“มหำนครโตเกยีว” เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น โตเกยีว หมำยถงึ นครหลวงตะวันออก 

เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรมำกทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ จงึท ำให ้กรุงโตเกยีวเป็นหนึง่ในศนูยก์ลำง กำรเงนิระหวำ่งประเทศ 

เศรษฐกจิ กำรคมนำคม เทคโนโลย ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  
 น ำทำ่นเดนิทำงไปนมัสกำร เจำ้แม่กวนอมิทองค ำ ณ วัดอำซำกซุะ วัดทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นวัดทีม่คีวำมศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บ

ควำมเคำรพนับถอืมำกทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภำยในประดษิฐำนองคเ์จำ้แม่กวนอมิทองค ำทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และมี
ผูค้นนยิมมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภำยในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของ โคมไฟยักษ์ ทีม่ี

ขนำดใหญ่ ณ ประตูทำงเขำ้ดำ้นหนำ้สดุของวัด ชือ่ ประตูฟ้ำค ำรณ และถนนจำกประตูเขำ้สูต่ัววหิำรทีป่ระดษิฐำน  

เจำ้แมก่วนอมิทองค ำนัน้ มชี ือ่วำ่ถนน นำกำมเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตำ่ง ๆ มำกมำย จำก
ทีน่ีท่ำ่นจะสำมำรถเก็บภำพควำมประทับใจคูก่ับหอคอย TOKYO SKY TREE   

เทีย่ง รบัประทาน อาหาร ณ ภตัตราคาร (1) บุฟเฟ่ย ์ป้ิงยา่ง 
  จำกนัน้น ำทำ่นสูศ่ำลเจำ้เมจ ิ(Meiji Jingu / Meiji Shrine) นัน้สรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์อทุศิถวำยแดส่มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิ(Emperor Meiji) และพระจักรพรรดนิโีซเค (Empress Shoken) ภำยหลงัจำกทีท่ัง้สองพระองคนั์น้

สวรรคต ศำลเจำ้แหง่นีส้รำ้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ.1920 โดยกำรร่วมมอืของประชำชนทั่วญีปุ่่ นทีช่ว่ยกนับรจิำคตน้ไมก้วำ่ 
100,000 ตน้ เพือ่สรำ้งป่ำแหง่นีข้ ึน้ ศำลเจำ้เมจนัิน้เป็นศำสนสถำนในศำสนำชนิโตอนัเป็นศำสนำเกำ่แกแ่ละดัง้เดมิ

ของญีปุ่่ น ในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 นัน้ศำลเจำ้แหง่นีถ้กูท ำลำยอย่ำงหนัก ศำลเจำ้ปัจจบุันนัน้ไดรั้บกำรบรูณะขึน้
ใหมร่ำวปี ค.ศ.1958 ดว้ยงบประมำณทีเ่กดิจำกกำรระดมทนุสำธำรณะอกีครัง้น่ันเอง 

  จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงยำ่นดงั ยา่นชนิจุก ุใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำรจับจ่ำยซือ้สนิคำ้นำนำชนดิ ไดจ้ำกทีน่ี ่ไมว่ำ่
จะเป็น รำ้นซำนรโิอะ รำ้นขำยเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ำยรูปดจิติอล นำฬกิำ เครือ่งส ำอำง ตำ่งๆ กนัทีร่ำ้น 

MATSUMOTO แหลง่รวมเหลำ่บรรดำเครือ่งส ำอำงมำกมำย อำท ิมำรค์เตำ้หู,้ โฟมลำ้งหนำ้ WHIP FOAM ทีร่ำคำถกู

กวำ่บำ้นเรำ 3 เทำ่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซำ่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยำ่งด ี และสนิคำ้อืน่ ๆ  หรอืใหท้ำ่นไดส้นุกกับ
กำรเลอืกซือ้สนิคำ้ แบรนดด์งัอำท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ำสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 

COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทำ้หลำกหลำย 
แบรนดด์งั อำท ิNIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่ำ้น ABC MART 

 

 
 

 
 

 
 



  

 

 
** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม NARITA EXCEL ระดบั 4 ดาว OR SML  

  
  

วนัทีส่ำม  วนัทีส่ำม    ภเูขำไฟฟจู ิชัน้ 5 (ขึน้อยู่ภเูขำไฟฟจู ิชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) กบัสภำพอำกำศ)   --    หมูบ่ำ้นบอ่น ้ำศกัดิส์ทิธิ ์หมูบ่ำ้นบอ่น ้ำศกัดิส์ทิธิ ์––      หำกมเีวลำ หำกมเีวลำ พำชมวดันำรติะซนั พำชมวดันำรติะซนั ((BB//LL//--))  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2)  

   น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่ำนอยูเ่หนอืเกำะญีปุ่่ นดว้ยควำมสงู3,776เมตร จำกระดบัน ้ำทะเล น ำทำ่น
ขึน้ชมควำมงำมกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขำไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่ับสภำพภมูอิำกำศ) เพือ่ชมทัศนยีภำพ

โดยรอบของภเูขำไฟที ่สำมำรถมอง เห็นทะเลสำบทัง้หำ้กระจำยอยูโ่ดยรอบ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสอำกำศอนับรสิทุธิบ์น
ยอดเขำฟจู ิถำ่ยภำพทีร่ะลกึ กับภเูขำไฟทีไ่ดช้ ือ่วำ่มสีดัสว่นสวยงำมทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขำไฟทียั่งดับไมส่นทิ และ

มคีวำมสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง รบัประทาน อาหาร ณ ภตัตราคาร (3) เซทอาหารญีปุ่่ น   
บำ่ย  เดนิทำงสูห่มูบ่า้นน า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮกัไก Oshino Hakkai เป็นจดุทอ่งเทีย่วทีส่รำ้งเป็นหมูบ่ำ้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบอ่น ้ำ 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหวำ่งทะเลสำบคำวำกจูโิกะ(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสำบยำมำ
นำคำโกะ(Lake Yamanakako) ซึง่เป็นพืน้ทีเ่กำ่ของทะเลสำบแหง่ที ่6 ทีแ่หง้ขอดไปเมือ่ 200-300 ปีทีผ่ำ่นมำ บอ่

น ้ำทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้ำจำกหมิะทีล่ะลำยในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมำจำกทำงลำดใกล ้ๆ ภเูขำไฟฟจูผิำ่นหนิลำวำทีม่รีูพรุนอำยุ
กวำ่ 80 ปี ท ำใหน้ ้ำใสสะอำดเป็นพเิศษ ในวนัฟ้ำใสทอ้งฟ้ำเปืด เรำจะสำมำรถมองเห็นภเูขำไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย  

 

  เดนิทำงสู ่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ เป็นวดัขนำดใหญแ่ละมคีวำมเกำ่แกก่วำ่หนึง่พันปีซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงนำรติะ จังหวัด
จบิะ วดันำรติะซนัเป็นวดัพุทธนกิำยชนิงอน (Shingon) ทีม่ชี ือ่เสยีงอย่ำงมำกในแถบคนัโตและเป็นอกีหนึง่สถำนที่

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บควำมนยิมส ำหรับนักทอ่งเทีย่ว นอกจำกนัน้แลว้ยังใชเ้ป็นโลเกชัน่ละครไทยเรือ่ง “The Rising 
Sun” (2014) ทีท่ ำแสดงโดยมำรโิอ ้กับ แตว้ ณฐพร และภำพยนตรไ์ทยเรือ่ง “ฟัดจังโตะ” (2013) ทีน่ ำแสดงโดย 

บอย ปกรณ์ กับ ยปิโซ รมติำ ดว้ย 

 
 

 
 

 
 

 

 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม NARITA EXCEL ระดบั 4 ดาว OR SML 

 

  
 

วนัทีส่ ี ่ วนัทีส่ ี ่   อสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโตเกยีวอสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโตเกยีว  หรอื หรอื เลอืกเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิ โตเกยีวดสีนยีร์สีอรท์ซือ้ทัวรเ์สรมิ โตเกยีวดสีนยีร์สีอรท์  สำมำรถเลอืกได ้สำมำรถเลอืกได ้ ระหวำ่งระหวำ่ง  ดสินีแ่ลนด์ดสินีแ่ลนด ์ 

หรอืหรอื  ดสินีย่ซ์ ีดสินีย่ซ์ ี      ไมม่รีถโคช้บรกิำรตลอดวนัไมม่รีถโคช้บรกิำรตลอดวนั  / / เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนัเดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั    ((คำ่รถไฟไคำ่รถไฟไมร่วมในคำ่ทวัร์มร่วมในคำ่ทวัร์))      ((BB//--//--))  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 ***ไกดแ์นะน ำเทีย่วโดยรถไฟตะลยุโตเกยีว / เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั (คำ่รถไฟไมร่วมในคำ่ทวัร)์ *** 

  

 ทัวรเ์สรมิ เพิม่ทำ่นละ 2,500 บำท โตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland) 
หรอืเลอืกโตเกยีว ดสินยีซ์ ี(Tokyo DisneySea) 

 

 สวนสนุกขนำดใหญ่ในกรุงโตเกยีว เปิดใหบ้รกิำรทกุวัน ภำยในแบ่งเป็นโซนต่ำงๆ ประกอบดว้ย โซนเครื่องเล่น กำร
แสดง โรงละคร รำ้นอำหำรและรำ้นของฝำก กำรเดนิทำงสะดวกสบำย อยู่ห่ำงจำกสถำนีโตเกยีวประมำณ 15 นำทโีดย

รถไฟ JR นอกจำกนีย้ังมทีีพั่กคอื โตเกยีวดสินยีร์สีอรท์ ทีอ่ยูต่ดิกบัตวัสวนสนุกอกีดว้ย 
 สวนสนุกและเครือ่งเลน่ 

ภำพจ ำลองบรรยำกำศทีพั่กเทำ่นัน้ 

 

ภำพจ ำลองบรรยำกำศทีพั่กเทำ่นัน้ 

 



  

 

             พืน้ทีต่ำ่งๆในโตเกยีวดสินียแ์ลนดม์ลีักษณะเหมอืนกันกับของ Disneyland และ Walt Disney โดยสวนสนุกแบ่ง
ออกเป็นเจ็ดสวนสนุกยอ่ย เชน่ 

World Bazaar: เวริล์ บำรซ์ำ่ เป็นสว่นหลกัของสวนสนุกแหง่นี ้และมรีำ้นของทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุอยู่ทีน่ี่ 
  Adventure land: แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ประดอบดว้ยสองสว่นคอื นวิออลนีส ์และ ป่ำ (Jungle themed area) ซึง่มี

ลักษณะเลยีนแบบมำจำกดสินียแ์ลนดใ์นอเมรกิำ โซนน่ำสนใจเชน่ Pirate of the Caribbean, Jungle Cruise, The 

Enchanted Tiki Room 
  Westernland: เวสเทริน์แลนดเ์ป็นพืน้ทีล่ักษณะชำวตะวันตกรุ่นกอ่น เหมอืนกันกับโซน Frontierland ทั่วๆไปตำม

แบบฉบับของดสินียแ์ลนด ์มรีูปแบบคอืมแีม่น ้ำหลักใหลผ่ำนซึง่มนุษยเ์ป็นผูท้ ำทำงน ้ำไหลผ่ำน เพือ่ไปยังโซน Big 
Thunder Mountain และ Counter Bear Theater 

  Critter Country: คริทเตอร์ คันทรี่ เป็นพื้นทีส่่วนเล็กของสวนสนุกแต่มีจุดทีน่่ำสนใจคอื Splash Mountain 
นอกจำกนีย้ังมพีวกรำ้นอำหำรและรำ้นขำยของทีร่ะลกึ 

  Fantasyland: แฟนตำซแีลนด ์ทำงเขำ้เป็นปรำสำทซนิเดอรเ์รลลำ่ทีเ่ป็นทีรู่จั้กและถอืไดว้ำ่เป็นสญัลักษณ์ของสวน

สนุกแหง่นี ้ซึง่มลีกัษณะลอกเลยีนมำจำกของทีฟ่ลอรดิำทัง้หมด มโีซนทีน่่ำสนใจเชน่ Dark rides ทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่ว
ไดช้มภำพยนตพ์วก สโนวไ์วท ์ปีเตอรแ์พน พนิอคคโิอ โซนนอกเหนือจำกนี้เชน่ The Haunted Mansion, It's 

small world, Pooh's Hunny Hunt ซึง่ทีโ่ซนหมพีูหน์ี้ถอืไดว้ำ่เป็นโซนทีไ่ดรั้บควำมนยิมสงูสดุของสวนสนุกแห่งนี ้
เนือ่งจำกไมต่อ้งเขำ้ควิ 

  Toontown: ทูนทำวน์ เป็นโซนทเีหมือนกับสวนสนุกดสินีย์แลนดอ์ืน่ๆทั่วไป เนื่องจำกนักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัส

พระเอกของสถำนทีแ่หง่นีค้อื มคิกีเ้มำสแ์ละบำ้นของมคิกีเ้มำส ์จดุเดน่ของทีน่ีค่อื เนือ่งจำกโซนนี้มขีนำดไม่ใหญ่มำก 
ท ำใหก้ำรตอ่ควิตอ้งใชเ้วลำนำนทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัมมุอืน่ๆในสวนสนุกแหง่นี ้

  Tomorrowland: ทมูอรโ์รวแลนด ์เป็นลักษณะของเทคโนโลยใีนอนำคต ประกอบดว้ย Space Mountain และ Star 
Tours: The Adventures Continue 

 

  
 ** เพือ่สะดวกในการเทีย่วสวนสนุกของทา่นอสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

 หรอืเลอืก  โตเกยีว ดสินยีซ์ ี(Tokyo DisneySea) 

       เริม่แรกของดสินียซ์ ี โตเกยีวดสินียซ์ ี(Tokyo Disney Sea) เป็นโครงกำรทีเ่กดิขึน้ครัง้แรกในสว่นต่อขยำยของ

โตเกยีวดสินยีแ์ลนดร์สีอรต์ ตัง้อยูใ่นเขตชบิะ ประเทศญีปุ่่ น เปิดเมือ่วนัที ่4 กันยำยน พ.ศ. 2544 ในพืน้ทีร่วมทีเ่รยีกวำ่
โตเกยีวดสินียร์ีสอร์ท มแีนวคดิหลักของพื้นทีเ่กีย่วกับน ้ำ เชน่ เมอืงเวนีส ล ำธำรน ้ำ ทะเล เรือไททำนิก ถ ้ำใตน้ ้ำใน

ปลอ่งภเูขำไฟ เมอืงในป่ำดบิชืน้แถบอเมรกิำกลำง เงอืกและเมอืงบำดำล เป็นตน้ 
 โดยไดรั้บแรงบันดำลใจในกำรออกแบบกำรกอ่สรำ้งจำกเทพนยิำยและต ำนำนแห่งทอ้งทะเล ประกอบดว้ยธมีหลักๆ 7 

ธมี ไดแ้ก ่ทำ่เรอืเกำะเมดเิตอรเ์รเนียน(Mediterranean Harbor) เกำะลกึลับ(Mystery Island) ทะเลสำบนำงเงอืก

(Mermaid Lagoon) ชำยฝ่ังอำรำเบยีน(Arabian Coast) แมน่ ้ำเดลตำ้ทีส่ำบสญู(Lost River Delta) พอรท์ดสิคัฟเวอรี่
(Port Discovery) และอเมรกินัวอเตอรฟ์รอ้นท(์American Waterfront) 

  ธมีตำ่งๆภำยในโตเกยีวดสินยีซ์ ี
 1.ทำ่เรอืเกำะเมดเิตอรเ์รเนยีน(Mediterranean Harbor) 

 ตัง้อยูท่ำงเขำ้ของพำรค์ สรำ้งเป็นสไตลอ์ติำเลยีน ตัง้อยูร่มิคลองเวนสิ มเีรอืกอนโดลำ่ อำคำรสรำ้งเป็นโรงแรม Tokyo 
DisneySea Hotel MiraCosta และมกีำรแสดงน ำพุเป็นประจ ำทกุวนั 

 2.เกำะลกึลบั (Mystery Island) 

 เกำะลกึลบัแหง่นีต้ัง้อยูภ่ำยในภเูขำไฟใจกลำงพำรค์ คณุจะไดผ้จญภัยไปกับกำรน่ังเรอืด ำน ้ำของกปัตนันโีม่ 
 3.ทะเลสำบนำงเงอืก (Mermaid Lagoon) 

 เป็นโลกใตท้อ้งทะเลของนำงเงอืกนอ้ยแอเรียลและผองเพื่อนจำกกำร์ตูนเรื่องลติเติล้เมอรเ์มดทีโ่ดง่ดัง พืน้ทีแ่ห่งนี้
เหมำะสมส ำหรับเด็กเล็ก 

 4.ชำยฝ่ังอำรำเบยีน(Arabian Coast) 

 ชำยฝ่ังอำรำเบยีนเป็นโลกของอะลำดนิ และ 1001 อำหรับรำตรี ซึง่จะสำมำรถชมกำรแสดงมำยำกลทีจั่ดโดยยักษ์
วเิศษจนินี ่และเดนิทำงส ำรวจไปกบัซนิแบด 

 5.แมน่ ้ำเดลตำ้ทีส่ำบสญู(Lost River Delta) 
 แม่น ้ำสรำ้งขึน้ทำ่มกลำงซำกปรักหักพังของปิรำมดิโบรำณในป่ำกลำงอเมรกิำ ประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ผจญภัยส ำรวจ

บำดำลสไตลอ์นิเดยีนำโจนส ์ถัดไปเป็นรถไฟเหำะตลีังกำทีน่่ำตืน่เตน้ นอกจำกนัน้ยังเป็นสถำนีรถรำงทีส่ำมำรถน่ังไป

ยังสว่นตำ่งๆของพำรค์ได ้
 6.พอรท์ดสิคฟัเวอรี(่Port Discovery) 

 พืน้ทีแ่หง่นีม้รีถไฟเหำะหลำกหลำยรูปแบบ มนี ้ำพุ และน ้ำวน Aquatopia ก็เป็นจดุทีน่่ำสนใจอกีแหง่หนึง่ 
 7.อเมรกินัวอเตอรฟ์รอ้นท(์American Waterfront) 

 สรำ้งเป็นทำ่เรอืรูปแบบอเมรกินัชว่งศตวรรษที ่20 เปิดใหบ้รกิำรรำ้นอำหำร รำ้นคำ้ โรงละคร และเครือ่งเลน่  Tower of 
Terror 

 

 



  

 

 
 

 
 ** เพือ่สะดวกในการเทีย่วสวนสนุกของทา่นอสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

  

 ** คา่รถไฟไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการทวัร ์** 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML  

 

  
 

วนัที่วนัทีห่ำ้หำ้              สนำมบนิสนำมบนินำรติะนำรติะ  ––  ประเทศไทยประเทศไทย            ((BB//--//--))  

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

09::1155  น.น.  ออกเดนิทำงจำกออกเดนิทำงจำกสนำมบนินำรติะสนำมบนินำรติะ  โดยสำยกำรบนิ โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่เทีย่วบนิที ่XJ601  

1133::5500  น.น.  ถงึทำ่อำกำศยำนถงึทำ่อำกำศยำนดอนเมอืงดอนเมอืง... โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ... โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ  

  

คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์ำ่นละ 4,000 เยน ตลอดกำรเดนิทำง  

หมำยเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลีย่น และสำยกำรบนิ (โดยเฉพำะภำษีน ้ำมัน ซึง่มีกำรผันผวนอยู่ตลอดเวลำ) สภำพทำงกำรเมืองภัยทำง

ธรรมชำตแิต่ยังคงจะรักษำมำตรฐำนกำรบรกิำรและค ำนงึถงึควำมตอ้งกำร ,ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของลกูคำ้

เป็นส ำคญั..... 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลับ เสน้ทำงทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันำจร (ไป–กลับทัง้คณะ)  
 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร ์

 โรงแรมทีพั่กตำมระบ ุหรอืเทยีบเทำ่ในรำคำเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทำ่น)  
 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร  

 คำ่รถ-รับสง่ น ำเทีย่วตำมรำยกำรพรอ้มคนขบัทีช่ ำนำญเสน้ทำง 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงวงเงนิทำ่นละ 2,000,000.- (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 หัวหนำ้ทัวร ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม         
 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์า่นละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำท ิคำ่โทรศพัท,์ คำ่ซักรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรำ้นอำหำร นอกเหนอืจำกทีบ่รษัิทจัดให ้ในรำยกำรทัวร ์
 ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ทำ่น ซึง่ในกรณีนี ้ทำงบรษัิทฯ 

หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัย จนไมอ่ำจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆในกรณีทีส่ญูหำยสญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำม รับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุ
งำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 

3. เนือ่งจำกรำยกำรทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กใน
ตำ่งประเทศ เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และ บรษัิทฯ จะ 

5. ไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำงเนือ่งจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอื เอกสำรเดนิทำง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิท ฯไม่อำจ
คนืเงนิใหท้่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน  ทัง้บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้
เมอืงใหก้ับชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 

6. มัคคเุทศก ์พนักงำน  และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ
ของบรษัิทฯ ก ำกับเทำ่นัน้ 

7. เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอ
ถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 

ภำพจ ำลองบรรยำกำศทีพั่กเทำ่นัน้ 

 



  

 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช าระงวดแรกทา่นละ 10,000  บาท  
 สว่นทีเ่หลอืช ำระทันทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัต ิ

 
กรณี ยกเลกิกำรเดนิทำง 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 45 วันกอ่นเดนิทำง คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 
 แจง้ลว่งหนำ้ 31 – 44 วันกอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำตั๋วทำ่นละ 10,000 บำท  
 แจง้ลว่งหนำ้ 16 - 30 วันกอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรต่ำงๆ รวมทำ่นละ 20,000 บำท 
 แจง้ลว่งหนำ้ 1- 15 วันกอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรต่ำงๆ รวม 100 %  
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทำง ,ถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำง

ของทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื  
 คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำตั๋วและอืน่ๆทำ่นละ 10,000 บำท  

 

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จำกกำรทีรั่ฐบำลญีปุ่่ น ประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศ ซึง่มผีลใชบั้งคับตัง้แต่วันที ่1กรกฎำคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขำ้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่ำนกำร
พจิำรณำจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงกอ่นจงึจะสำมำรถเขำ้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีำ่กับทำงสถำนทตูฯ)  
ทำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงจะสอบถำมถงึวัตถุประสงคใ์นกำรเขำ้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสำรทีน่ ำมำ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขำกลับ หรอือืน่ๆ 
สำหรับรำยละเอยีดของเอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำไดแ้ก ่

(1) ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น  
(2) สิง่ทีย่นืยันวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ำนักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) (3) ชือ่ 
ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหว่ำงทีพ่ำนักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ)  
(4) ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น  
คณุสมบัตกิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น   (ส ำหรับกรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 
1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูอ่ยำ่งนอ้ย 6  เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมำย แลเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่เขำ้ข่ำยคุณสมบัตทิีจ่ะ

ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 


