
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 
จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั งขาไปและขากลบั 

(นํ  าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื อนํ  าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญี
ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ600 บรกิารอาหาร และเครื�องดื�ม        บนเครื�อง 
 

วนัที�สอง นารติะ-วดัอาซากุสะ–ถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร–ีโอวาคุดาน–ิชอ้ปปิ งโกเทมบะเอา้ทเ์ล็ท                         อาบ
นํ าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผา่นขั ,นตอนศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําท่าน เก็บภาพประทับใจกบั
คูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่,าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณ
โทรคมนาคมที
สงูที
สดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื
อวันที
 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี,มีความสงู 634 เมตร สรา้งดว้ย
เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที
เกดิแผ่นดนิไหวครั ,งใหญ่หอคอยแห่งนี,ไดพ้ิสจูน์ใหเ้ห็นถงึ
โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที
แข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 

 
 

ชม วดัอาซากุสะ วัดที
เกา่แก่ที
สดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  นอกจากนั,น
ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที
มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึ
งแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด และ
ยังสามารถเลอืกซื,อเครื
องรางของขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ,งที
ม ีชื
อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที
ระลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครื
องราง
ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที
คนญี
ปุ่ น มายังวัดแหง่นี,ตอ้งมาตอ่ควิกันเพื
อลิ,มลองกับรสชาดสดุ
แสนอรอ่ย  
 

 
 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที
เก่าแก่ของญี
ปุ่ นแลว้ ถนนช ้
อปปิ,งนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปปิ,งที
มชีื
อเสยีงของวัดอกีดว้ยแลว้จะ
ไม่ใหม้ีขนมขึ,นชื
อของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองคจ์ักรพรรดิHยังรับสั
งคน
สนทิใหม้าซื,อที
นี
!!! เมนูนั ,นก็คอื “เมลอ่นปงั” เป็นขนมปังแบบดั ,งเดมิ
ของญี
ปุ่ น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่
จรงิๆแลว้คอืขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมลีายแตกๆ ซึ
งเหมอืนผวิเมลอ่น
ของญี
ปุ่ น เป็นที
มาของชื
อ “เมลอ่นปัง” นั
นเอง ซึ
งปกตกิจ็ะหาทานได ้
ทั
วไปแมก้ระทั
งในรา้นสะดวกซื,อต่างๆ แต่ที
ข ึ,นชื
อก็ตอ้งยกใหร้า้น 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Asakusa Kagetsu-do ที
ขายเมลอ่นปังรสดั ,งเดมิและซอฟครีมหลากรส ที
รา้นนี,จะทําใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเม
ลอ่นปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกาํลงัดซีึ
งเป็นเมนูแนะนําที
มาถงึวดัอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนั,นนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิที
ยังครุกรุ่นดว้ยควันจากบ่อกํามะถันเดอืดอยู่ตลอดเวลา ชมบอ่

นํ,าแรกํ่ามะถนัซึ
งสามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญี
ปุ่ นมคีวามเชื
อวา่หากไดท้านไขด่ําหนึ
งฟองจะสามารถทําใหอ้ายุยืนยาว
ขึ,นอกีประมาณ 7 ปี  
 

 
 
 หลงัจากนั,นใหท้่านไดช้อ้ปปิ,งสนิคา้แบรนดเ์นมชื
อดงัที
 โกเทมบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้

แบรนดญ์ี
ปุ่ นที
ดังไปทั
วโลก พบกับคอลเลคชั
นเสื,อผา้ใหม่ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เลอืกซื,อกระเป๋าแบรนดเ์นมยี
หอ้ดังไดท้ี
รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI 
ฯลฯ เลอืกดเูครื
องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้
แฟชั
น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

พกัที� FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิ�มอรอ่ยกบัมื อพเิศษที�มขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิ ม

ลองรสชาตปูิพรอ้มนํ  าจ ิ มสไตสญ์ี�ปุ่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ าแรธ่รรมชาต ิเชื�อวา่
ถา้ไดแ้ชน่ํ  าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึ น 

 

วนัที�สาม ภเูขาไฟฟจู ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่ดอกพงิคม์อส  -  ดวิตี ฟร ี - ชอ้ปปิ งชนิจกู ุ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิที
ตั ,งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี
ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดบันํ,าทะเล นําท่านขึ,นชม
ความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชั ,น 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึ,นอยูก่ับสภาพภูมอิากาศ) เพื
อชมทัศนียภาพโดยรอบของ
ภเูขาไฟที
 สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั ,งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิHบนยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพ
ที
ระลกึ กับภเูขาไฟที
ไดช้ื
อวา่มสีดัสว่นสวยงามที
สดุในโลก ซึ
งเป็นภเูขาไฟที
ยังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูที
สดุในประเทศ
ญี
ปุ่ น  
 

 
 

 
 
 
นอกจากนี,ดา้นหลังยังมี ศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที
สัการะบชูาและอธฐิานขอพร อกีทั,งยังเป็นที

สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื
อว่าที
บรเิวณโดยรอบของฟจูซิังชั ,น 5 นี, ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกโุดยมี
ความเชื
อวา่ที
นี
มที่านเทนกปุกครองอยูนั่
นเอง และยังวา่กนัว่า ศาลเจา้แหง่นี,มีสมบัตขิองท่านเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ี
มนํี,าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ี
พื,นในสวน ซึ
งในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี,
กันมากมาย เป็นตน้ 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 สําหรับท่านที
หลงใหลในกลิ
นหอมกรุ่นของกาแฟนั,น บรเิวณ
ดา้นหนา้ภเูขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทกุๆทา่นใหใ้ชบ้รกิารไวด้ื
ม
ดํ
ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรือจะ
เลอืกชอ้ปปิ,งของฝากผลติภัณฑข์องภเูขาไฟฟจูซิึ
งมบีรกิารอยูท่ี
ภูเขา
ไฟฟูจทิี
เดยีวหาไม่ไดจ้ากที
ไหนอกีแลว้ อาทเิช่น โคคา โคลา่ ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอนัลมิเิต็ด , นํ,าแรธ่รรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 
 

 
นําท่านเยี
ยมชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ที
จําลองเรื
องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการ
จําลองเรื
องราวเกี
ยวกับแผ่นดนิไหวที
เกดิขึ,นในประเทศญี
ปุ่ น จากนั,นอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื,อของที
ระลกึตามอัธยาศัย 
จากนั,นนําท่านชมดอกชบิะซากุระ หรอืที
รูจ้ักกันในนามนักท่องเที
ยวชาวไทยที
ชื
อ”ทุง่พงิคม์อส”ที
พรอ้มเพรียงกันเบ่ง
บานอวดสสีนัฉูดฉาดงดงาม (โดยปกต ิดอกชบิะซากรุะ หรอื พงิคม์อส จะบานชว่งปลายเดอืนเมษายน – ตน้เดอืนมถินุายน
ของทุกปี แตท่ั ,งนี,ทั ,งนั ,นขึ,นอยูก่บัสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที
เย็นสบาย พรอ้มกบัทัศนยีภาพที
โดดเดน่ เบื,องหลังเป็น
ฉากของภเูขาไฟฟูจทิี
งามสง่า ท่านจะไดช้มสสีนัที
เต็มทั
วทั ,งภเูขา และสง่กลิ
นหอมอบอวลของดอกไมนี้,จะทําใหท้ั ,งเมือง
หอมกรุ่นไปทั
วอาณาบรเิวณ ใหท้่านไดเ้ก็บบนัทกึภาพแหง่ความทรงจําแหง่ความสดงามไวรํ้าลกึ และทุกครั ,งที
นําภาพถา่ย
กลบัมาดอูกีครั ,งท่านจะรําลกึถงึบรรยากาศนี,ไปตราบนานแสนนาน 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

***ในกรณีที�ทุง่ดอกพงิคม์อสปิด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ินํ̂าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค นําท่าน
เจาะลกึตามหาแหลง่นํ,าบรสิทุธิHจากภเูขาไฟฟจู ิที
เป็นแหลง่นํ,าตามธรรมชาตติั ,งอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูด
ในทางกลบักันคอืกลุม่นํ,าผุดโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกที
ย่างเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิH และไอ
เย็นจากแหลง่นํ,าธรรมชาตทิี
มใีหเ้ห็นอยู่ทุกมมุ โดยในบอ่นํ,าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์  แตข่อ
บอกเลยว่านํ,าแตล่ะบ่อนั,นเย็นเจีo ยบถงึใจจนแอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอณุหภูมใินนํ,าเฉลี
ยอยู่
ที
 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมีนํ,าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดื
มตามอัธยาศัย และที
สําคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็น
แหลง่ชอ้ปปิ,งสนิคา้โอทอปชั ,นเยี
ยม 

 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั,นนําท่านชอ้ปปิ,งสนิคา้เครื
องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื
องประดับคณุภาพดทีี
รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระให ้
ท่านไดเ้ลอืกชอ้ปปิ,งย่านดงั ยา่นชนิจกุุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื,อสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากที
นี
 ไม่วา่จะเป็น 
ร้านซานรโิอะ ร้านขายเครื�องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื�องสําอาง ต่างๆ กนัที�รา้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหลา่บรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที�
ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที�คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อื�น ๆ  หรอืให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซื อรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ ี�รา้น ABC MART **อสิระอาหารเย็นเพื�อไมเ่ป็นการรบกวน
เวลาชอ้ปปิ ง** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
พกัท ี� MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�ส ี�  อสิระเลอืกชอ้ปปิ งเต็มวนั หรอืเลอืกซื อทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ,ง หรอืเดนิทางสูส่ถานที
ทอ่งเที
ยวอื
น ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้าํแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที
สรา้งขึ,นเพื
ออุทศิและเป็นที
สถติย์วญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิซึ
งเป็นจักรพรรดทิี
มคีวามสําคัญกับประเทศญี
ปุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ
ง และไดร้ับความเคารพจากชาว
ญี
ปุ่ นยคุปัจจบุนัมากที
สดุ   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื,อผา้ เครื
องประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญี
ปุ่ น หากคณุคอืคนที
กําลังมองหาซื,อเสื,อผา้แบบ
แปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื,อเสื,อผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากที
นี
อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี
ปุ่ น
แตง่ตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดไูดท้ี
นี
ได ้จะมวัียรุน่ญี
ปุ่ นน่ารักๆ เดนิกนัเตม็ถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโม
โตะซานโดะ นอกจากนั,นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปปิ, งส ินคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที�ต ้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN 
JAPAN ที� SHOP นี มแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีท ั งยงัมรีา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา 
LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีท ั งยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบุิยา่ ศนูยก์ลางแฟชั
นวัยรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นที
ระลกึกบั                “ฮาจโิกะ” รูปปั,นสนัุข
แสนรูท้ี
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั
นสไตลโ์ตเกียวที
ตกึ(109) อจิมิารุควิ ทั ,ง
เสื,อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื
องประดบัและแฟชั
นชั ,นนําของญี
ปุ่ นในฤดตูา่งๆอื
นๆมากมาย  

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซื,อดสินียแ์ลนดเ์พิ
มทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนดโ์ลก
แหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญี
ปุ่ นซึ
งเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกที
สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึ,นในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื
องเลน่นานาชนิด (ไม่จํากัดจํานวนการ
เล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเลน่เครื
องเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรื
องดัง Toy Story ชมฉากรบกลาง
ทะเลคาริเบียนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted 
Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention 
of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซื,อสนิคา้ที
ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทั ,งยังจะไดส้มัผัสกับ
ตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี,เมา้ส ์มนินี
เมา้ส ์พรอ้มผองเพื
อนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื,อของที

ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื
องดว้ยจะตอ้งเริ
มตั ,ง แต ่9.00 น.
เป็นตน้ไปเพราะเนื
องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที
มลีูกคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจํานวนมากซึ
ง
อาจจะทําใหข้ึ,นรถบัสไมค่รบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทั ,งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที
ว ิ
งจากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วใน
การวิ
ง 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัwวจะอยูท่ี
เที�ยวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาที
ใหบ้รกิาร 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั,น
กอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เที
ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนกี
โมง     
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟที
ราคาคอ่นขา้งสงูนดินึงแต่ตัwว
รถไฟจะเป็นแบบระบุที
นั
งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าข ึ,นไปแลว้เราจะไม่มีที
นั
งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ี
อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัwวรถไฟจะอยูท่ี
ราคาเที�ยวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาที
รถไฟใหบ้รกิารตั ,งแตเ่วลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะนั,นกอ่นเดนิทางกลบัควรเช็คเที
ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนกี
โมง    



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนี,จะจํากัดจํานวนผูโ้ดยสาร ตอ่รอบ
โดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เที
ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เที�ยว 
เวลาที
ใหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุาํกวา่ 12 จะเสยีครึ
งราคา    
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี
นี,คา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมที
พักย่านนารติะจะอยู่ที
ราคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานี จะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 
พกัที� MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�หา้  กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

09.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เที
ยวบนิที
 XJ601 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 
 

** หากทา่นที
ตอ้งออกตัwวภายใน (เครื
องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทุกครั ,งกอ่นทําการ 
ออกตัwวเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�ว 

เครื�องบนิ 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 27,999 8,000 20,999 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 25,999 8,000 16,999 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 24,999 8,000 15,999 

04 – 08 พฤษภาคม 2562 24,999 8,000 15,999 

07 – 11 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

09 – 13 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

11 – 15 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999 8,000 16,999 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 25,999 8,000 16,999 

18 – 22 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 14,999 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 23,999 8,000 14,999 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 23,999 8,000 14,999 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 21,999 8,000 12,999 

01 – 05 มถินุายน 2562 22,999 8,000 13,999 

05 – 09 มถินุายน 2562 22,999 8,000 13,999 

07 – 11 มถินุายน 2562 22,999 8,000 13,999 

12 – 16 มถินุายน 2562 22,999 8,000 13,999 

14 – 18 มถินุายน 2562 22,999 8,000 13,999 

19 – 23 มถินุายน 2562 22,999 8,000 13,999 

21 – 25 มถินุายน 2562 22,999 8,000 13,999 

26 – 30 มถินุายน 2562 22,999 8,000 13,999 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 22,999 8,000 13,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั น ไมเ่ช่นน ั นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั งส ิ น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจองทวัร ์
ทกุคร ั ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ̂น
การเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการคนืมดัจําท ั งหมด เนื�องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�วเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 
กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ั�วเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั&นใน

ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน () วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั&นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี&  

1. ตั 3วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ�งที�ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ& นในระหว่างที�พาํนกัใน
ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี รวม 
� คา่ตัwวเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี
� คา่นํ,าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 
� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื,อที
ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั ,นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที
ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซี่าเพิ
ม ท่านละ 
1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที
ระบ ุเช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื
องดื
มที
สั
งเพิ
มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั ,นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื
อสาํรองที
นั
ง  

2. นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั ,งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี

ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเที
ยว
สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์ ,นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี, วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปี
นั,นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื
อนการเดนิทาง นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
(ผูม้ีชื
อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
 (ผูม้ีชื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที
บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี, 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชาํระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชําระแลว้ทั ,งหมด 
ทั ,งนี, ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที
ชําระแลว้เนื
องในการเตรยีมการจัดการนําเที
ยวใหแ้ก่นักท่องเที
ยว เชน่ 
การสาํรองที
นั
งตัwวเครื
องบนิ การจองที
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื,อขาดแบบมเีงื
อนไข หรือเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั ,งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี, วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปี
นั,นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี,สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการท่องเที
ยวเทา่นั,น 
2. ทัวรน์ี,เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที
ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทั ,งหมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั ,งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิHในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
ไม่มีวซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศที
มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที
ยวทุกท่านยนิดทีี
จะชําระคา่บรกิารเพิ
มจากการที
มนัีกท่องเที
ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที
ทางบรษัิทกําหนดเพื
อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสอืเดนิทาง 
และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัwวเครื
องบนิ ในกรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั ,งนี, บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเที
ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHไมร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที
เพิ
มขึ,นของนักท่องเที
ยวที
มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี,คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั,น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ
มขึ,น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอตัราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัwวเครื
องบนิ คา่ภาษีเชื,อเพลงิ คา่
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั,น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตัวขึ,นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ,น และรวมกนัทุกชิ,นไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั ,น ถา้สิ
งของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที
โหลด
ใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั,น  
2. สิ
งของที
มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใต ้
ทอ้งเครื
องบนิเทา่นั,น  
3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื,อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื,อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื
อ
เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี, หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


