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มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  FREE WIFI ON BUS 

 

     โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนำมบนิดอนเมอืง     

2 สนำมบนินำรติะ-วดัอำซำกสุะ ถนนนำกำมเิซะ 
โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ล็ต 

   ALEXANDER ROYAL 
RESORT YAMANAKAKO 
หรอืเทยีบเทำ่ (ออนเซ็น) 

3 ภเูขำไฟฟูจ ิ(ช ัน้5)-หมูบ่ำ้นน ำ้ใส-ชงชำแบบญีปุ่่ นโอ
ไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้
 

   TOYOKO INN NARITA 
หรอืเทยีบเทำ่ 

4 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีว 
ดสินยีแ์ลนด ์(ไมม่บีสับรกิำร แตม่ไีกดแ์นะน ำเสน้ทำง) 

   TOYOKO INN NARITA 
หรอืเทยีบเทำ่ 

5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
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วนัที ่1 กรงุเทพ-สนำมบนิดอนเมอืง 

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำร1 ผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ สนำมบนิดอนเมอืงเคำนเ์ตอร ์
สำยกำรบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
วนัที ่2  สนำมบนินำรติะ- วดัอำซำกสุะ ถนนนำกำมเิซะ - โกเท็มบะ เอำ้ทเ์ล็ต 

*** อำบน ำ้แรเ่ชอ่อนเซ็น *** 
 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW102 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 6.15 ช ัว่โมง)    
** ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลำบนิโดยประมำณ 6 ช ัว่โมง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.25 น.   ถงึ เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนับนรถ แบบเบนโตะ (1) 
 น าท่านเดนิทางสู่ “มหำนครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอำซำกุสะ”    

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่
มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้
ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู
ทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนำกำมเิซะ” ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่
ระลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  
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จำกน ัน้น ำเดนิทำงสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ล็ต ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนด์
เนมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋ำไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดบั และ
นำฬกิำหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้
แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคำ้
ส ำหรบัคณุหน ูAIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน า
ทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค ำ่ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพือ่ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงอยำ่งเต็มที ่
พกัทีโ่รงแรม ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO 
หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร  
แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม 
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

วนัที ่3 ภเูขำไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-หมูบ่ำ้นน ำ้ใส-ชงชำแบบญีปุ่่ น-โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่“ภูเขำไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาทีสู่งที่สดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศ

ญีปุ่่ น น าท่านขึน้สู่ชัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟจู ิเพื่อชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจซิ ึง่เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และ

สัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่

ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ 

ในกรณีทีอ่ำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย หรอื ทำงขึน้ปิด) 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “หมู่บำ้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งน ้าตาม

ธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้า

ธรรมชาต ิโดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อุณหภมูใินน ้าเฉลีย่

อยูท่ี ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผดุจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ 

หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนี้มขีองขึน้ชือ่อยา่ง โม

จชิำเขยีวไสถ้ ัว่แดงยำ่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก  

จากนัน้น าทา่นสมัผัสประสบการณ์พธิชีงชำแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลอง

ชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูิ

โกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) 

น าท่านเดนิทางไป ย่ำนโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงให ้
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มชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมาย

แลว้ แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว 

พลำซำ่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของ

หา้งนี้ก็คือ หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้

ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คำเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ 

ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัที ่4 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิำร แตม่ไีกดแ์นะน ำกำรเดนิทำงใหท้ำ่น  

ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูกำรเดนิทำงจำกไกด ์ 

เพือ่ควำมสะดวกในกำรเดนิทำง 

แนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคำ่เดนิทำง หรอืคำ่ต ัว๋รถไฟ)  

  OPTION A: ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

 

 หำกซือ้บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(กรณุำแจง้กอ่นเดนิทำง 3-5 วนั)  

 เด็กอำย ุ4-11 ปี รำคำ 2,000 บำท // ผูใ้หญ ่รำคำ 2,700 บำท** 

(รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง) ** 

 

  โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ เป็นสวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซึง่มากทีส่ดุใน

ประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์ 

เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน 

เชญิทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใช ้

ทนุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลาย

รปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักับ 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ 

มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกี

มากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิ

อยา่งจใุจ  

   OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  
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 ยำ่นฮำรำจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่

ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยำ่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่

เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิม

ของกรุงโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มี

จ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอื

ทีเ่รียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิำกุระจะบำนช่วงประมำณปลำยเดอืนมนีำคมถงึตน้

เดอืนเมษำยน อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) 

 ตลำดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอุ

เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิ

ทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่

จะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและ

ของกนิเลน่  

 
จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั

ใหบ้รกิำร) ไปต่อรถที่สนามบนินาริตะเขา้สู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ี

อยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจุบันวธิทีีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ 

รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่

แนะน ำวธิกีำรเดนิทำงจำกนำรติะเขำ้สูโ่ตเกยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตำมรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้

ผา่นจบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้

ส่วนแรกวิง่ข ึน้ไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิง่ไปทาง YOKOHAMA, 

TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ี ่2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่

ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล 

ทกุขบวนจะวิง่ผา่นสถานโีตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้
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ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยโกฮามา่จะเชือ่มตอ่กับขบวนทีม่าจากชนิจุก ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ 

กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สาย

นารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดำ – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTOKYO 
ราคาประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนี ำ้เงนิ รถดว่นของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ 

ผา่นสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 2,470 เยน 

KEISEI SKYLINER วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง SKYLINER มรีถออกทุกๆ 

20 และ 40 นาท ีในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วต่อชั่วโมง กรณีใชบ้รกิาร 

KEISEI LINE สามารถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่ง

สะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ีส่ถานีอุ

เอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีำ เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบนิ

ไปสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

*อำหำรกลำงวนั-เย็น อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั TOYOKO INN NARITA  หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารเชา้ใหท้า่นพักผอ่นอยา่งเต็มที ่สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นำมบนินำรติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลำในกำร
เดนิทำงประมำณ 6.50 ช ัว่โมง)  
** ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลำบนิโดยประมำณ 7 ช ัว่โมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
โปรแกรมสำมำรถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ **  

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถำ้ม)ี

ทำ่นละ 2,000 บำท/ทรปิ (ช ำระทีส่นำมบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์

 
อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 

วนัเดนิทำง รำคำ เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

25-29 ก.ค.61 20,888 7,000 8,900 

28 ก.ค. – 1 ส.ค.61 20,888 7,000 8,900 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บำท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

  
กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
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หมำยเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งนอ้ย 
30 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยี หรอืไดร้บับำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบของหวัหนำ้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรจรำจร, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำต,ิ กำรจลำจลตำ่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่มว่ำ่เหตุผลใด  ๆก็
ตำมทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 
6 เดอืน  
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิง่ที่ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและ
ควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
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 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 


