
 

สดุยอดโตเกียว  
ถูก๊..ถกู งบไม่เกินสองหม่ืน กเ็ท่ียวได้ 

มีรถ มีไกดพ์าเท่ียว อิสระช้อปป้ิงลัน้ลาเตม็วนั 
เท่ียวคุ้ม คณุภาพครบ เร่ิมต้นเพียง 19,999.- เท่านัน้ 



วนัเดนิทาง ราคา 

17-21 JAN 18 20,999.- 

18-22 JAN 18 21,999.- 

19-23 JAN 18 21,999.- 

20-24 JAN 18 21,999.- 

21-25 JAN 18 20,999.- 

22-26 JAN 18 19,999.- 

23-27 JAN 18 19,999.- 

24-28 JAN 18 20,999.- 

25-29 JAN 18 21,999.- 

26-30 JAN 18 21,999.- 

27-31 JAN 18 21,999.- 

28 JAN-1 FEB 18 20,999.- 

29 JAN-2 FEB 18 21,999.- 

30 JAN-3 FEB 18 19,999.- 

31 JAN – 4 FEB 18 20,999.- 

1-5 FEB 18 21,999.- 

2-6 FEB 18 21,999.- 

3-7 FEB 18 21,999.- 

4-8 FEB 18 20,999.- 

5-9 FEB 18 19,999.- 

วนัเดนิทาง ราคา 

6-10 FEB 18 19,999.- 

7-11 FEB 18 20,999.- 

8-12 FEB 18 21,999.- 

9-13 FEB 18 21,999.- 

10-14 FEB 18 21,999.- 

11-15 FEB 18 20,999.- 

12-16 FEB 18 19,999.- 

13-17 FEB 18 19,999.- 

14-18 FEB 18 20,999.- 



15-19 FEB 18 21,999.- 

16-20 FEB 18 21,999.- 

17-21 FEB 18 21,999.- 

18-22 FEB 18 24,888.- 

19-23 FEB 18 19,999.- 

20-24 FEB 18 19,999.- 

21-25 FEB 18 20,999.- 

22-26 FEB 18 21,999.- 

23-27 FEB 18 21,999.- 

24-28 FEB 18 21,999.- 

25 FEB-1 MAR 18 20,999.- 

26-2 MAR 18 20,999.- 

27-3 MAR 18 20,999.- 

28-4 MAR 18 22,999.- 
 

** ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ  Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 
2 ปี ราคา 7,900.-** 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 8,900.- 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 2,000 บาท (ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ ดอนเมอืง-สนามบนินารติะ    NARITA GATEWAY 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 ชอ้ปป้ิงอสิระ หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์    NARITA GATEWAY 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน-่ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิศนูย์
จ าลองแผน่ดนิไหว-หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก ทะเลสาบ-    
ยามานากะโกะ 

   FUJISAN GARDEN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 เลน่สก ีณ ฟูจเิท็น-ชอ้ปป้ิงชนิจกู-ุวดัอาซากซุะ ผา่น

ชมโตเกยีวสกายทร-ีสนามบนินารติะ 

    

5 สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ     

  

 

    

บนเคร่ือง 

บนเคร่ือง 



วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

7.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์ เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

10.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 606  

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ย (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ

นดัหมายเวลา)  

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้         

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นพกัผอ่นอยา่งเต็มที ่  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3 – 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง         ทอ่งเทีย่วอสิระ ชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTION A: ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี

เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็กต า่กวา่ 12 ปี 2,000 บาท 

ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 

 

 



 

 

 

 เชญิทา่นพบกบัความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั 

ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้น

ผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุ

อวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่น

ชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายใน

วนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบั

เครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

แนะน าวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั

ใหบ้รกิาร) ไปต่อรถทีส่นามบนินารติะเขา้สู่กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ีอย่างเชน่ 

รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจุบันวธิีทีก่ าลังเป็นที่นิยมคือการน่ังรถไฟ รถไฟฟ้าที่

ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผา่นจบิะ
เขา้สถานโีตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่ขึน้ไป
ทางเหนอืผา่น SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวิง่ไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ี ่
2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่
ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีนโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผา่นสถานโีตเกยีว ซึง่เป็น
สถานทีีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยโกฮามา่จะ
เชือ่มตอ่กบัขบวนทีม่าจากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่
อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 
 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTOKYO ราคาประมาณ 1,280 

เยน 

 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนี า้เงนิ รถด่วนของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ ผ่าน

สถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทีอุ่เอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI 

SKYLINER วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง SKYLINER มรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นาท ี

ในระหว่างชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วต่อชั่วโมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI LINE สามารถต่อ

รถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น 

AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ีส่ถานอีเุอโนะ 

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบนิไปสดุ

ปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

 

 

***อาหารกลางวนัและอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่*** 

 

OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว 

 ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่

แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น 

การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ 

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิยูา่ ยา่นวัยรุ่นชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมยัของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่

เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากรุะยอดนยิม

ของกรงุโตเกยีว 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานอีุ

เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิ



ทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่่วน

ใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้น

ขนมและของกนิเลน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค 

                                           ชมิไขด่ า หบุเขาโอวาคดุาน ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านมุ่งหนา้สู่ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ สัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ล่อง

ทะเลสาบอาช ิจาก สถานฮีาโกเนม่าจ ิสู่ สถาน ีโมโตฮาโกเน่ สมญา ราชนิแีหง่ทะเลสาบ วันที่

อากาศแจ่มใสบนผืนน ้าท่านสามารถมองเห็นเงาสะทอ้นสวยงามของ  ภูเขาไฟฟูจ ิความงามของ

ทะเลสาบแหง่นี ้เกดิจากการกอ่ตัวของลาวาภเูขาไฟฟจูทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ และชมิไข่

ด าทีห่บุเขาโอวาคดุาน ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลอง

เรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกบัแผน่ดนิไหว

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น หรอืเลอืกทดสอบบา้นจ าลองสถานะการณ์แผน่ดนิไหว รับการสัน่สะเทอืนจาก

ขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่โอชโินะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิบัความเลือ่มใส

ศรัทธาความเชือ่ใน ภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยีามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบน

ภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึลกึลงพืน้พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขงัขยายวงกวา้ง

กลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 

สถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่น

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ไมว่า่จะ

เป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มนัญีปุ่่ น และอืน่ๆอกีมากมาย และทีส่ าคญั หมูบ่า้นโอชโินะยงั

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนีม้ขีองขึน้ชือ่อยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดง

ยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮคัไค  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร และ พกัที ่FUJISAN GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3 – 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง         ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์-ชอ้ปป้ิงชนิจกู-ุวดัอาซากสุะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ี 

สนามบนินารติะ  

เชา้                รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 



น าทา่นเดนิทางสู ่“ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์” เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลัง เป็นภเูขาไฟฟจูิ
ทีส่วยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่กระดานเลือ่นกบัลานหมิะขาวโพลนและยงัมกีจิกรรม
นอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย  

 

ทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ 

 

คา่บรกิารโดยประมาณ  

1. เชา่อปุกรณ์สก ีราคา 5,500 เยน  

2. เชา่อปุกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 5,500 เยน  

3. เชา่ชดุ ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน  

 

หมายเหต:ุ ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                    

                          

                         

 

 

น าท่าน “ช้อปป้ิงชินจุกุ” สินคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น  

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น  KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มที ่

 
สู ่“กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แม่กวนอมิ “วดัอาซากุสะ” วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละ

ไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค ามผีูค้นนยิมมา

กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหว ้

เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั ประตฟู้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 

4.5 เมตร เป็นโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธข์องวัดแหง่นี ้ 



จากนัน้เดนิตอ่ไปที ่“ถนนนากามเิซะ” (Nakamise dori) ถนนชอ๊ปป้ิง ขายขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึ 

ขนมทีซ่ ือ้กลบับา้นจะใสก่ลอ่ง หอ่สวยงาม สามารถซือ้เป็นของฝากไดอ้ยา่งสวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเชน่ Soft 

ice cream, มนัอดัแทง่, ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้เดนิทางผา่นชม “โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) เป็นหอทีเ่พิง่สรา้งขึน้มาใหม่และยังเป็น

เหมอืนแลนดม์ารค์ของโตเกยีวถา่ยรปูกับหอคอย ตัง้อยูใ่จกลางของ Sumida City Ward เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มี

ความสงูถงึ 634 เมตร บรเิวณโดยรอบๆเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงขนาดใหญ ่รวมทัง้มอีควอเรยีมอยูใ่นนัน้ดว้ย โตเกยีวสกายทรี

ถกูแบง่เป็นสองขัน้ โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้บนสงู 450 เมตร เป็นจดุชมววิเมอืงโตเกยีว ทีส่วยทีส่ดุอกีจดุหนึง่

เนื่องจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา เมือ่เดนิขึน้ไปเรือ่ยๆก็จะถงึจุดทีส่งูทีสุ่ดของหอคอย มคีวามสูง 451.2 

เมตร ทัง้ชัน้จะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นววิของทัง้เมอืงโตเกยีวไดร้อบดา้น ยิง่ในชว่งพระอาทติยต์กดนิ จะเป็นววิ

ทีส่วยงามมาก 

 

สมควรแกเ่วลาประมาณ 17.00 น. เดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

20.15 น.        ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 607 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            สนามบนินารติะ – กรงุเทพ ฯ 



01.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดด

กระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั 

  

1. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ 

2. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

4. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

5. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

6. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

7. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

8. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

9. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

10. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร



ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง   

    

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 34 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงนหลังจากการจอง 

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรแ์ละช าระเงนิคา่จองแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุ

ทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 
 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ



 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี.้.. 

 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะ

ซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่

อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจาก คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

น า้หนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิม่] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 350.- 550.- 1,490.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้ง

จา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  



- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 

(18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

 


