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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบินนาริตะ-วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ 
ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีโอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้

   FUJIBOU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

(ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป)ู 
3 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้5)-โอชโินะฮกัไกหรอืถนนสายเม

เป้ิลแดง -ชงชาแบบญีปุ่่ น-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
 

   URAYASU SUN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
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มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 
วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร ์
สายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ- วดัอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ – ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี
 โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้*** อาบนํา้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์*** 

 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW102 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)    
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะ (1) 

4 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีว 
ดสินยีแ์ลนด ์(ไมม่บีสับรกิาร) 

   URAYASU SUN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

http://bit.ly/2NMk5YE
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 นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากสุะ”    วัด

ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที่ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์

ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุ

ของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทอง

คํา มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิ

ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่

ระลกึและท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ข ึน้

หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูที่สดุในโลก จากน ัน้นําเดนิทางสู ่นําท่านเดนิทางไป 

ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าว

โตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบูรณ์

ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง

หนึ่ง ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาด

ใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และ

ถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณ

หา้ง ไดเวอรซ์ติีไ้ดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 
พกัทีโ่รงแรม FUJIBOU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ํา้แร่
ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน้ํ่าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีน
โลหติดขี ึน้ 
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วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-โอชโินะฮกัไกหรอืถนนสายเมเป้ิลแดง -ชงชาแบบญีปุ่่ น  
  ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดนิทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศ

ญีปุ่่ น นําท่านขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย 

หรอื ทางขึน้ปิด)  

เพือ่ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจูซิ ึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจจิากนั้นพาท่านสู ่  

Momiji Fall Festival โดยเป็นสว่นหนึง่ของงานเทศกาล 

Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ทีจ่ะจัดขึน้

ระหวา่งวันที ่1 – 23 พฤศจกิายน Momiji Kairo หรอื ทาง

เดนิสายตน้เมเปิล หรอืม ีตัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังทางตอนเหนือ

ของทะเลสาบคาวากุจโิกะ เลยีบแม่น้ําสายเก่า Nashikawa 

เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยสดุโรแมนตกิแหง่หนึง่ในแถบ

ภเูขาฟจู ิโดยชว่งทีง่ดงามทีส่ดุจะเป็นปลายฤดใูบไมร้ว่งทีม่ใีบไมร้ว่งหลน่ลงมากองตามทางแมน้ํ่าปก

คลมุจนกลายเป็นสสีม้แดงไปท่ัวทัง้บรเิวณ และในชว่งกลางคนืจะมกีารประดับไฟใหไ้ดช้มกันอกีดว้ย 

กรณีคณะเดนิทางไมต่รงกบัชว่งฤดูกาล( 1-23 พ.ย.18) โปรแกรมจะเปลีย่นจากเทศกาล 

Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival เป็นหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกแทน 

“หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็น

แหล่งน้ําตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่าน

สัมผัสไดถ้ึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ํา

ธรรมชาติ โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์

แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมใินน้ําเฉลีย่อยู่ที่ 10-12 

องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมน้ํีาผุดจากธรรมชาตใิหต้ัก
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ดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ําคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยที่

หมูบ่า้นนีม้ขีองขึน้ชือ่อยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน้ําศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 

จากนัน้นําท่านสัมผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและ

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์

ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 จากนัน้นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สสําหรับวัยรุ่น เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่

จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั URAYASU SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง  

หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิง 

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

  OPTION A: ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ีเพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท  

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี 2,000 บาท ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋

รถไฟ) โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซึง่มากทีส่ดุใน

ประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติ

ภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์  เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวน

สนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบ

ดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน เชญิทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานาน

และจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดย

การถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้

ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญั

กับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, 

น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ 

LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ 

WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุก

อยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่ง

เลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

   OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  

   สาํหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจาก

มัคคเุทศก ์ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีว

ศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  
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 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูย่า ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว จุดชมซากรุะยอดนยิมของ

กรุงโตเกยีว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวน

มากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรอืทีเ่รยีก

กันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืน

เมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอ

โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมี

ราคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของ

กนิเลน่  

 
จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั

ใหบ้รกิาร) ไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ 

รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี ่ในปัจจุบันวธิทีีกํ่าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ รถไฟฟ้าที่

ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่

แนะนําวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้

สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่ข ึน้ไปทาง

เหนือผา่น SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวิง่ไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ี ่2,940 

เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง 

ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีนโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผา่นสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวน

รถจะเชือ่มตอ่กันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยโกฮามา่จะเชือ่มตอ่กับขบวนทีม่า

จากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่ตอ่ไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง 

Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 

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

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนีํา้เงนิ รถดว่นของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ ผา่นสถานีนิ

ปโปร ิสุดปลายทางที่อุเอโนะ ใชเ้วลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI 
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SKYLINER ว ิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง SKYLINER มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 นาท ี

ในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วตอ่ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI LINE สามารถตอ่รถไฟ 

JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, 

TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ีส่ถานีอุเอโนะ ใช ้

เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) ว ิง่จากสนามบนิไปสดุ

ปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั URAYASU SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ัว่โมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  
(ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ Infant พกัเดีย่ว 

26-30 ตลุาคม 2561 23,888 7,500 8,900 

27-31 ตลุาคม 2561 22,888 7,500 8,900 

28 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 2561 21,888 7,500 8,900 

29 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 21,888 7,500 8,900 

30 ตลุาคม – 3 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

31 ตลุาคม – 4 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

1-5 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

2-6 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

3-7 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

4-8 พฤศจกิายน 2561 21,888 7,500 8,900 
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05-09 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

06-10 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

07-11 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

08-12 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

09-13 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

10-14 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

11-15 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

12-16 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

13-17 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

14-18 พฤศจกิายน 2561 24,888 7,500 8,900 

15-19 พฤศจกิายน 2561 24,888 7,500 8,900 

16-20 พฤศจกิายน 2561 24,888 7,500 8,900 

17-21 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

18-22 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

19-23 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

20-24 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

21-25 พฤศจกิายน 2561 24,888 7,500 8,900 

22-26 พฤศจกิายน 2561 24,888 7,500 8,900 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ Infant พกัเดีย่ว 

23-27 พฤศจกิายน 2561 24,888 7,500 8,900 

24-28 พฤศจกิายน 2561 23,888 7,500 8,900 

25-29 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

26-30 พฤศจกิายน 2561 22,888 7,500 8,900 

27 พฤศจกิายน -1 ธนัวาคม 2561 24,888 7,500 8,900 

28 พฤศจกิายน -2 ธนัวาคม 2561 24,888 7,500 8,900 

29 พฤศจกิายน -3 ธนัวาคม 2561 24,888 7,500 8,900 

30 พฤศจกิายน -4 ธนัวาคม 2561 24,888 7,500 8,900 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
สําหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบทุีน่ ัง่ 

- ผูโ้ดยสารสามารถ upgrade ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วัน
ทําการ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 

 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีมในการเพิม่นํา้หนกักระเป๋า (กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้เพิม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบนิจะจํากดันํา้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 

 
** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆก็ตาม
ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ํ่ากว่า 6 
เดอืน  
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วัน ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
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 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดสอบถาม
ขอ้มลูจากเซลล)์ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


