
  

 

 

 

 

-ทะเลสาบอาช ิลอ่งเรอืโจรสลดั -หบุเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ า-โกเทมบะเอา้ทเ์ลต็ 

-สมัผสัการแชน่  าแรแ่บบชาวญีปุ่น่แท ้** ONSEN!!!**-มื อค่ าบฟุเฟยข์าปทูีโ่รงแรม 

-ภเูขาไฟฟจู ิ-  เมนพูเิศษ หมยูา่งหนิภเูขาไฟ-โอชโินะฮกัไค หมูบ่า้นบอ่น  าศกัสทิธิ์ 

วดัอาซากซุะ ชมโคมไฟยกัษ ์เลอืกซื อของฝากทีถ่นนนากามเิซะ 

อสิระชอ๊ปปิง้ศนูยร์วมแฟชัน่วยัรุน่อนิเทรนดอ์พัเดทเทรนแหง่เมอืงปลาดบิ 

 
เดนิทางเดอืน  ตลุาคม 2560 
โดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่ ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ 



  

 

 
 
ก าหนดการเดนิทางทา้ยโปรแกรม 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
(พักหอ้งละ2ทำ่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 
(พักผูใ้หญ่2ทำ่น) 

พักเดีย่ว ทำรกอำย ุ 
(ไมเ่กนิ2ปี) 

JTP 57 05 - 09 ตลุำคม ปรับรำคำ 19,900 19,900 7,500. 7,000. 

JTP 58 10 - 14 ตลุำคม   24,900 24,900 7,500. 7,000. 

JTP 59 12 - 16 ตลุำคม  24,900 24,900 7,500. 7,000. 

JTP 60 17 - 21 ตลุำคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 61 19-23 ตลุำคม(วันปิยะ) 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 62 24 - 28 ตลุำคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 63 26 - 30 ตลุำคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 64 31 ตลุำคม 04 พฤศจกิำยน 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

 
โปรแกรมการเดนิทาง  

วนัแรก วนัแรก           สนามบนิดอนเมอืง   

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 ––  อทุยำนแหง่ชำติอทุยำนแหง่ชำตฮิำโกเน่ ฮำโกเน่ ––  ลอ่งเรอืทะเลสำบอำช ิลอ่งเรอืทะเลสำบอำช ิ  --  หบุเขำโอวำคดุำน ิ หบุเขำโอวำคดุำน ิ --  โกเทมบะ โกเทมบะ ––    ((--//LL//DD)) 

 

08.00 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้
เมอืงและศลุกำกร รับกระเป๋ำและท ำภำระกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้...   ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า 

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 

     (กรุณำปรับนำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

  น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสำบอะชเิป็นทะเลสำบทีส่ำมำรถมองเห็นภเูขำไฟฟจูไิดอ้ยำ่งสวยงำม อกีทัง้โดยรอบ
ทะเลสำบยังเรยีงรำยไปดว้ยรสีอรท์บอ่น ้ำพุร ้อิน เป็นสถำนทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วทัง้ชำวญีปุ่่ นและชำวตำ่งชำตนิยิมไปเยอืน 

มบีรกิำรเรอืขำ้มฝำก เรอืชมววิ จดุเดน่ทีส่ ำคญัของเรอืในทะเลสำบอะชคิอืเลยีนแบบลกัษณะเรอืมำจำกเรอืโจรสลัด
ของทำงตะวนัตก ลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบอะช ิ(Lake Ashi) ทะเลสำบทีส่วยงำม ชือ่ดงัของญีปุ่่ น หำกใคร

ลอ่งเรอืในวนัทีฟ้่ำใสสำมำรถมองเห็นภเูขำไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย เรอืทกุล ำจะมดีำดฟ้ำใหนั้กทอ่งเทีย่วสำมำรถขึน้มำเดนิ 

ยนืชมววิชนยอดเสำกระโดงเรอื หรอืถำ่ยรูปเลน่ได ้แตอ่ยำกจะบอกวำ่ขำ้งบนดำดฟ้ำเรอืลมแรงและหนำวมำก หำก
ใครเดนิทำงมำชว่งหนำ้หนำว หรอือำกำศเย็น อย่ำลมืเตรยีมถงุมอืมำใสน่ะครับ เดีย๋วมอืจะแข็งเอำได ้

  เรอืชมทะเลสำบมทีัง้หมด 4 ล ำ แตล่ะล ำจะมธีมีในกำรตกแตง่ทีต่ำ่งกนั The Royal สแีดง แตง่เป็นเรอืโจรสลดั, The 
Vasa สเีขยีว จ ำลองเป็นเรอืรบสวเีดน มรีูปปัน้สงิโตอยูท่ีห่นำ้เรอื, The Frontier สขีำว แตง่เป็นเรอืรบองักฤษ มี

กงัหันสแีดงฉูดฉำดแบบเรอืกลยคุโบรำณอยู่ทำ้ยเรอื และ The Victory สนี ้ำตำล ตกแตง่เป็นเรอืรบองักฤษโบรำณ 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั (1) JAPANESE SET 

   จำกนัน้ เดนิทำงสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิเกดิจำกกำรระเบดิของภเูขำไฟฮำโกเน่เมือ่ประมำณ 3000 ทีแ่ลว้ ปัจจบุนันัน้

ภเูขำไฟนีย้ังคงไมด่ับ จงึท ำใหม้บีอ่น ้ำรอ้นและถำ้ก ำมะถันหลงเหลอือยู ่และทีห่บุเขำนีย้ังมองเห็นภเูขำไฟฟจูอิกีดว้ย 

  แนะน ำซือ้ไขด่ ำจำกรำ้นคำ้ ไขต่ม้บอ่ก ำมะถัน (ไขด่ ำ) คนญีปุ่่ นมคีวำมเชือ่กนัวำ่เมือ่กนิไขด่ ำ 1 ฟอง จะท ำใหอ้ำยยุนื
ยำวขึน้ 7 ปี   

  จำกนัน้พำทำ่นเดนิทำงไปยัง GOTEMBA FACTORY OUTLET ภำยในแบง่
ออกเป็นรำ้นคำ้ตำ่งๆมำกมำย มสีนิคำ้หลำกหลำยประเภทผลัดเปลีย่นกนัลดรำคำ 

อำท ิ  เสือ้ผำ้ เครือ่งแตง่กำย รองเทำ้ กระเป๋ำ นำฬกิำ จำกหลำกหลำยแบรนด์

ดงั อำท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ 
เลอืกซือ้กระเป๋ำแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท้ีร่ำ้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนำฬกิำหรูอย่ำง TAG 
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทำ้แฟชัน่ 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 



  

 

 
 

 
 

  

 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม JIRAGONNO หรอืเทยีบเทา่             

ค ำ่    รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พเิศษ อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟต ์ขาปูยกัษ ์(2) 
 หลังอำหำรใหท้ำ่นได ้  แช่น า้แร ่(ออนเซ็น) เพือ่ผ่อนคลำยควำมเมือ่ยลำ้ จะท ำใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติ และ

ใหผ้วิพรรณสวยงำน (แชค่รัง้ละประมำณ 20 นำท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง)  
 

วนัทีส่ำม  วนัทีส่ำม    MMtt..  FFuujjii    --  โอชโินะฮักไคโอชโินะฮักไค  หมูบ่ำ้นบอ่น ้ำศกัสทิธิ์หมูบ่ำ้นบอ่น ้ำศกัสทิธิ ์ --  โตโตเกยีวเกยีว    --  วดัอำซำกซุำ่วดัอำซำกซุำ่  ––  ชนิจูกุชนิจูกุ                          ((BB//LL//--))  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3)  

   น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหงำ่นอยูเ่หนอืเกำะญีปุ่่ นดว้ย
ควำมสงู3,776เมตร จำกระดับน ้ำทะเล น ำทำ่นขึน้ชมควำมงำมกนัแบบ

ใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขำไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กบัสภำพภูมอิำกำศ) 

เพือ่ชมทศันียภำพโดยรอบของภเูขำไฟที ่สำมำรถมอง เห็นทะเลสำบทัง้
หำ้กระจำยอยูโ่ดยรอบ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสอำกำศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขำฟจู ิ

ถำ่ยภำพทีร่ะลกึ กบัภเูขำไฟทีไ่ดช้ ือ่วำ่มสีดัสว่นสวยงำมทีส่ดุในโลก ซึง่
เป็นภเูขำไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และมคีวำมสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  

   เดนิทำงสูห่มูบ่า้นน า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮกัไก Oshino Hakkai เป็น
จดุทอ่งเทีย่วทีส่รำ้งเป็นหมูบ่ำ้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้ำ 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหวำ่งทะเลสำบคำวำกจูโิกะ(Lake 

Kawaguchiko) กบัทะเลสำบยำมำนำคำโกะ(Lake Yamanakako) ซึง่เป็นพืน้ทีเ่กำ่ของทะเลสำบแหง่ที ่6 ทีแ่หง้

ขอดไปเมือ่ 200-300 ปีทีผ่่ำนมำ บอ่น ้ำทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้ำจำกหมิะทีล่ะลำยในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมำจำกทำงลำดใกล ้ๆ
ภเูขำไฟฟจูผิำ่นหนิลำวำทีม่รีูพรุนอำยุกวำ่ 80 ปี ท ำใหน้ ้ำใสสะอำดเป็นพเิศษ ในวนัฟ้ำใสทอ้งฟ้ำเปืด เรำจะสำมำรถ

มองเห็นภเูขำไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย   

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4) หมยูำ่งหนิภเูขำไฟ  
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่“มหำนครโตเกยีว” เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น โตเกยีว หมำยถงึ นครหลวงตะวันออก 

เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรมำกทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ จงึท ำให ้กรุงโตเกยีวเป็นหนึง่ในศนูยก์ลำง กำรเงนิระหวำ่งประเทศ 
เศรษฐกจิ กำรคมนำคม เทคโนโลย ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

   น ำทำ่นเดนิทำงไปนมัสกำร เจำ้แม่กวนอมิทองค ำ ณ วดัอำซำกซุะ วัดทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นวดัทีม่คีวำมศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บ
ควำมเคำรพนับถอืมำกทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภำยในประดษิฐำนองคเ์จำ้แม่กวนอมิทองค ำทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และมี

ผูค้นนยิมมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภำยในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของ โคมไฟยักษ์ ทีม่ี
ขนำดใหญ ่ณ ประตทูำงเขำ้ดำ้นหนำ้สดุของวัด ชือ่ ประตฟู้ำค ำรณ และถนนจำกประตเูขำ้สูต่ัววหิำรทีป่ระดษิฐำน  

เจำ้แมก่วนอมิทองค ำนัน้ มชี ือ่วำ่ถนน นำกำมเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตำ่ง ๆ มำกมำย จำก

ทีน่ีท่ำ่นจะสำมำรถเก็บภำพควำมประทบัใจคูก่ับหอคอย TOKYO SKY TREE 
   จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงยำ่นดงั ยา่นชนิจุก ุใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำรจับจ่ำยซือ้สนิคำ้นำนำชนดิ ไดจ้ำกทีน่ี ่ไม่วำ่

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 OR SML 
 

 
 

 

 
 

ภำพจ ำลองบรรยำกำศทีพั่กเทำ่นัน้ 

 



  

 

 
  
 

วนัทีส่ ี ่ วนัทีส่ ี ่   อสิอสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโตเกยีวระชอ้ปป้ิงในเมอืงโตเกยีว    ไมม่รีถโคช้บรกิำรตลอดวนัไมม่รีถโคช้บรกิำรตลอดวนั  / / เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนัเดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั    

  ((คำ่รถไฟไมร่วมในคำ่ทวัร์คำ่รถไฟไมร่วมในคำ่ทวัร์))                          ((BB//--//--))  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

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

 - ฮำรำจกูแุหลง่รวมแฟชัน่วยัรุ่นอนิเทรนดอ์พัเดทของเมอืงปลำดบิ ทีเ่ชือ่มระหวำ่งสถำนJีR HARAJUKU STATION 

 กับถนนสำยหลักMEIJI DORI ถนนคนเดนิทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของฮำรำจูกุ ส ิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของย่ำนนี้ก็คอืกำรแต่งตัว
แฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญีปุ่่ นแตง่ตำมกำรต์นูเรือ่งตำ่งๆ  

 - ถนนทำเคชติะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ อยู่หนำ้สถำนีฮำรำจูกุ ถนนสำยนี้เป็นแหลง่รวมรำ้นคำ้แฟชั่น

วัยรุ่น เสือ้ผำ้เครือ่งประดับ เครือ่งส ำอำง หำ้มพลำดรำ้นเครปสไตลญ์ีปุ่่ นทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก ตัง้อยู่ตรงกลำงของถนน

ทำเคชติะรำ้นทีม่ชี ือ่เสยีงคอื MARION CREPES ทีถ่อืวำ่เป็นรำ้นเครปสไตลญ์ีปุ่่ นอันเกำ่แกท่ีเ่ปิดบรกิำรมำนำนทีส่ดุใน
ญีปุ่่ น 

 - ถนนโอโมเตะซำนโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสนิคำ้

แบรนดเ์นมและหำ้งสรรพสนิคำ้ดงั  
  - หำ้งLAFORET HARAJUKU สูง 7 ชัน้ ที่มีรำ้นเสือ้ผำ้

มำกกวำ่ 150 รำ้น  
 - OMOTOSANDO HILL ชอ้ปป้ิงมอลลแ์หลง่รวมของแบรนด์

ดงัเชน่ LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR  
 - KIDDYLAND รำ้นขำยสนิคำ้ของเด็ก ทีม่ทีัง้เสือ้ผำ้ ของเลน่ 

ขนม ORIENTAL BAZZAR รำ้นขำยของทีร่ะลกึ 

 - ชบิุย่ำ ไดรั้บฉำยำวำ่เป็น Shopping District แห่งโตเกยีว 

และของญีปุ่่ น ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก เป็นแหลง่รวมควำมบันเทงิ

หลำกหลำยชนิดไม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ นห ำ้ งสร รพสินค ำ้ ต่ ำ ง ๆ 
SHIBUYA109,TOKYO HANDทีถ่อืว่ำเป็นสำขำทีใ่หญ่ทีส่ดุ, 

PARCO, LOFTสำขำชบิยูำ่ทีเ่ต็มไปดว้ยของเก๋ๆ  และถนนทีจ่ะ

เต็มไปดว้ยร ำ้นค ำ้แบรนด์ดังมำกมำย อำทิ UNIQLO, 
UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, 

ABC MART ชบิยุ่ำ มแียกทีเ่รยีกไดว้ำ่วุน่วำยทีส่ดุในโลกเป็น
อีกหนึ่งสถำนที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็ตอ้งแวะมำ HACHIKO 

SQUARE ทีม่ผีูค้นพลกุพลำ่นขำ้มถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลย
ทเีดยีว จดุไฮไลทอ์กีจุดในยำ่นนี้ไดแ้กรู่ปปัน้ของ HACHIKOสนัุขผูซ้ือ่สตัยอ์นัโดง่ดงัไปทั่วโลก 

 

     วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว  
 จำกโรงแรมย่ำนนำรติะ เรำสำมำรถน่ังรถShuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นำมบนินำรติะเขำ้สูก่ลำงเมอืงโตเกยีว 

โดยสำมำรถท ำไดห้ลำยวธิ ีอย่ำงเชน่ รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำง และ แท็กซี ่ในปัจจุบนัวธิทีีก่ ำลงัเป็นทีน่ยิมคอื
กำรน่ังรถไฟดงันัน้ ขอแนะน ำกำรเดนิทำงโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในกำรค ำนวณระยะเวลำและจัดสรรตำรำงเดนิทำง

ทำ่มกลำงรถไฟทีม่อียูห่ลำยสำย รถไฟฟ้ำทีใ่หบ้รกิำรจำกสนำมบนินำรติะเขำ้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สำยดว้ยกนั

ไดแ้ก ่ 
 

     1) Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตำมรูป เดนิทำงเขำ้โตเกยีวจำกทำงทศิใต ้ผำ่นจบิะเขำ้สถำนโีตเกยีว ใช ้
     เวลำ  53 นำท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตำมหมำยเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทำงเหนือผ่ำน Shinjuku ,   

      Omiya สว่น หลงัวิง่ไปทำงYokohama, Totsuka, Ofunaคำ่รถอยู่ที ่2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita  
     Express วิง่ดว้ย  

      ควำมเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหบ้รกิำรจำกหลำยๆสถำนใีนโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผำ่น 

     สถำนี โตเกยีว ซึง่เป็นสถำนทีีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กนัหรอืแยกจำกกัน ปกตแิลว้ขบวนทีม่ำจำกโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะ 
               มะจะ เชือ่มตอ่กบัขบวนทีม่ำจำกชนิจุก ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ กลำยเป็นขบวนเดยีวกนัวิง่ตอ่ไปจนถงึทำ่อำกำศยำน 

     นะรติะ (ผำ่นทำง Sōbu Main Line และ สำยนะรติะ)  
     

     2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดำ– เสน้สเีขยีว ใชเ้วลำ 80 นำท ีเดนิทำงไปสถำน ีTokyo รำคำประมำณ1,280เยน 

  

 3) Keisei Skyliner – เสน้สนี ้ำเงนิ รถดว่นของฝ่ัง Keisei เดนิทำงจำกสนำมบนินำนำชำตนิำรติะ ผ่ำนสถำนีนปิโปร ิสดุ
ปลำยทำงทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลำเพยีง 41 นำท ีคำ่โดยสำรประมำณ2,470 เยนKeisei Skylinerวิง่ดว้ยควำมเร็วสงูสดุ 160 

กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง Skylinerมรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นำท ีในระหวำ่งชว่งเวลำ 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วต่อ
ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิำร Keisei Line จะตอ้งลงทีส่ถำนีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไม่ก็สถำนีอเุอโน่ (Ueno) ซึง่ทัง้ 2 สถำนี

นี้จะสำมำรถสำมำรถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถำนีตำ่งๆในโตเกยีวไดอ้ย่ำงสะดวกสบำย ไม่วำ่จะ

เป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro 
  



  

 

 4) Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสำย Keisei ปลำยทำงอยู่ทีส่ถำนีอเุอโนะ ใชเ้วลำประมำณ 1 
ชัว่โมง คำ่โดยสำรประมำณ1,240เยน 

  
 5) Keisei main line – เสน้สฟ้ีำ เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิง่จำกสนำมบนิไปสดุปลำยทำงที ่อเุอโนะ ใช ้

เวลำตัง้แต ่60 – 90 นำท ีคำ่โดยสำรประมำณ1,030 เยน 

 
 ** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั**  

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

 

  
 

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

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

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

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

  

คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์ำ่นละ 3,000 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 3,000 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 และโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
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 ำพักอยู่ในประเทศไทย 

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

ภำพจ ำลองบรรยำกำศทีพั่กเทำ่นัน้ 

 



  

 

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

 
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 


