
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�ก่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภทที�
สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง 
ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินารติะ 

(XW102: 02.20-10.25+1) 
    

2 สนามบนินารติะ-หบุเขาโอวาคดุาน-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกั
ไก-ชอ้ปปิ#งเอา้ทเ์ลตโกเทมบะ (อาบนํ�าแรธ่รรมชาต)ิ 

   FUJIBO HOTEL  
หรอืระดบัเดยีวกนั 

3 ลานสกฟีจูเิท็น-พธิชีงชาแบบคนญี-ปุ่ น-วดัอาซากสุะ 
ถนนนากามเิซะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีชอ้ปปิ#งชนิจกู ุ

   TOYOKO INN HOTEL 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

4 ทอ่งเที-ยวอสิระ หรอืเลอืกซื#อทัวรเ์สรมิโตเกยีวดสินยี์
แลนด ์

   TOYOKO INN HOTEL 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

(XW101: 13.55-18.25) 

    



 
 
 
 

 

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตผุลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิRท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที� 1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

นกสกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที-ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกตลอดขั #นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื-อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 2 สนามบนินารติะ-หบุเขาโอวาคดุาน-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-ชอ้ปปิ� งเอา้ทเ์ลต    โก
เทมบะ (อาบนํ �าแรธ่รรมชาต)ิ 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT เที-ยวบนิ
ที- XW102 

 
ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ (แตม่จีําหนา่ยบนเครื�อง) 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ั�วโมง)  
 

** สาํคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
10.25 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ช ั�วโมง) หลงัจากผา่นข ั�นตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนับนรถแบบเบนโตะ (1) 

จากนั#นนําท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบ่อนํ#าแร่กํามะถันที-สามารถตม้ไขใ่ห ้
สกุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขดํ่า ที-เชื-อกันวา่ เมื-อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว 
ขึ#น 7 ปี จากนั#นนําท่านเดนิทางสู่ “หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ#าตาม
ธรรมชาตติั #งอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ< และไอเย็นจากแหลง่นํ#าธรรมชาต ิ
โดยในบ่อนํ#าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมใินนํ#าเฉลี-ยอยู่ที- 10-12 
องศาฯ และยังมนํี#าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดื-มตาม
อัธยาศัย และที-สําคัญ หมู่บา้นโอชิโนะยังเป็น
แหล่งชอ้ปปิ# งส ินคา้โอท็อปชั #นเยี-ยมอีกดว้ยที-
หมู่บา้นนี#มีของขึ#นชื-ออย่าง โมจชิาเขยีวไสถ้ ั�ว
แดงยา่ง ขนมฮติที-หมูบ่า้นนํ#าศักดิ<สทิธิ<โอชโินะฮัก
ไกและนําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี� 
เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปปิ#งอย่างจุใจกับสนิคา้แบ
รนด์เนม รวมไปถงึสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญี-ปุ่ นมากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลือกซื#อกระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูคร ื�องประดบั และนาฬกิา



 
 
 
 

 

หรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั-น HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื#อสนิคา้สําหรบัคุณหนู AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื-นๆ อกีมากมาย  

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื�อใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปปิ� ง 
พกัที�โรงแรม FUJI BOU หรอืระดบัเดยีวกนั  
ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ �าแร่ธรรมชาต ิเชื-อว่าถา้ไดแ้ช่นํ#าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ#น 

 

วนัที� 3 ลานสกฟีจูเิท็น-พธิชีงชาแบบคนญี�ปุ่ น-วดัอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ ผา่นชม 
               โตเกยีวสกายทร-ีชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 
จากนั#นเดนิทางไปที- ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีี-มชี ื-อเสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิี-
สวยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่กระดานเลื-อนกับลานหมิะขาวโพลนและยังมกีจิกรรม
นอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่ชุดอปุกรณ์และชุดสาํหรบัเลน่กจิกรรม
ตา่งๆ) (สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  
(อัตราคา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณ์สก ีราคาประมาณ 6,000 เยน // 2. เชา่อปุกรณ์ สโนว์
บอรด์ราคาประมาณ 6,000 เยน // 3. เชา่ชดุ ประกอบดว้ยเสื#อ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ใน
ราคา 5,500 เยน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนั#นนําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผัสวธิกีารชงชาแบบคน
ญี-ปุ่ น และอสิระใหท้่านเลอืกซื#อสนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิ
ทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิี-สวยงามอยูเ่บื#องหลัง  

เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนปิู� งยา่งยากนิกิ ุ(3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพื-อนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากสุะ” วัดที-ได ้
ชื-อวา่เป็นวัดที-มคีวามศักดิ<สทิธิ< และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที-สดุแห่งหนึ-งในกรุงโตเกยีว ภายใน



 
 
 
 

 

ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที-ศักดิ<สทิธิ< ขนาด 5.5 เซนตเิมตร มักมผีูค้นมากราบไหวข้อพร
เพื-อความเป็นสริมิงคลตลอดทั#งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที-ตั #งของโคมไฟยักษ์ที-มขีนาดใหญท่ี-สดุ
ในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ-งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที-อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที-มชี ื-อว่า 
“ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที-ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีื-อวา่ “ถนนนา
กามเิซะ” ซึ-งเป็นที-ตั #งของรา้นคา้ขายของที-ระลกึพื#นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ 
รองเทา้ พวงกญุแจที-ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื#อเป็นของฝากของ 

ที-ระลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที-สูงที-สุดในโลก“หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี
(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่นํ# าสุมดิะ (ไม่รวมค่าข ึ�น
หอคอย) 

 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั#นนําท่านสู ่ยา่นชอ้ปปิ� งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ#งสนิคา้มากมายและ 
เครื-องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื-องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที-จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เสื#อผา้ แบรนดเ์นม เสื#อผา้แฟชั-นสสําหรับวยัรุน่ เครื-องสําอางยี-หอ้ดังของญี-ปุ่ นไมว่า่จะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื-นๆ อกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปปิ� ง 
พกัที�โรงแรม TOYOKO INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัที� 4 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น  
ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์ 
เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 
แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ั�วรถไฟ)  

  OPTION A: ซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

 

 หากซื�อบตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(กรณุาแจง้กอ่นเดนิทาง 3-5 วนั)  
 เด็กอาย ุ4-11 ปี ราคา 2,000 บาท // ผูใ้หญ ่ราคา 2,700 บาท** 

(ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง) ** 

 

  โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ เป็นสวนสนุกที-มนัีกทอ่งเที-ยวตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้น

คนตอ่ ซึ-งมากที-สดุในประเทศญี-ปุ่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 

สรา้งขึ#นโดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์ เปิดใหบ้รกิารใน

ปี 1983 ซึ-งเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกที-สรา้งขึ#นนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบ

ดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที-สนุกสนาน เชญิทา่น

พบกับความอลังการซึ-งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุใน



 
 
 
 

 

การกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครื-องเลน่ในหลายรปูแบบ 

เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักับ HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตื-นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นั-งเรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE 

CRUISE, เที-ยวบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้

ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูที-ทา่นชื-นชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกี#เมา้ส,์ มนินิ

เมา้ส,์ โดนัลดัjก ฯลฯ หรอืชอ้ปปิ#งซื#อของที-ระลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายที-รอ

ทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที- ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครื-องเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

  OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  
• ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวที-เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญี-ปุ่ น การแตง่

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  
• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี#  คติตี# คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที-
หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื#อหาอยา่งจใุจ  

• ชบิยูา่ ยา่นวัยรุ่นชื-อดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื-นตาตื-นใจกับแฟชั-นทันสมัยของหนุ่ม
สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื-อดังที-เป็น
สญัลักษณ์ของยา่นนั#น  

• สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิมของ
กรุงโตเกียว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั #งสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มีจํานวน
มากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยี-ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที-เรยีกกัน
วา่ งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน 
อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดข้ ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที-คกึคักเกอืบตลอดเวลาตั #งอยู่ระหวา่งสถานีอุเอ
โนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทั#ง ของ
สด ของใช ้เครื-องสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื#อผา้ทั#งของญี-ปุ่ น และของนําเขา้ที-สว่นใหญจ่ะมรีาคาถูก
กวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิ-มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนั-งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั
ใหบ้รกิาร) ไปตอ่รถที-สนามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ 
รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี- ในปัจจุบันวธิทีี-กําลังเป็นที-นยิมคอืการนั-งรถไฟ รถไฟฟ้าที-
ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่

แนะนําวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้
สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี# สว่นแรกวิ-งขึ#นไป
ทางเหนือผา่น SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวิ-งไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ี- 



 
 
 
 

 

2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ-งดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรต่อ
ชั-วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิ-งผา่นสถานีโตเกยีว ซึ-งเป็น
สถานีที-ขบวนรถจะเชื-อมต่อกันหรือแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนที-มาจากโอฟุนะหรือโยโกฮาม่าจะ
เชื-อมต่อกับขบวนที-มาจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิ-งต่อไปจนถงึท่า
อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTOKYO ราคา
ประมาณ 1,280 เยน 
3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนีํ �าเงนิ รถด่วนของฝั-ง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ ผ่าน
สถานีนปิโปร ิสดุปลายทางที-อเุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI 
SKYLINER ว ิ-งดว้ยความเร็วสูงสุด 160 กโิลเมตรต่อชั-วโมง SKYLINER มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 
นาท ีในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ-ง 3 เที-ยวตอ่ชั-วโมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI LINE สามารถ
ต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น 
AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 
4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ี-สถานีอเุอโนะ 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั-วโมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 
5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิ-งจากสนามบนิไปสดุ
ปลายทางที-อเุอโนะ ใชเ้วลาตั #งแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง* 
ที�พกั TOYOKO INN NARITA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที� 5 สนามบนินารติะ-กรงุเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

  สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เที-ยวบนิที- XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 6.50 ช ั�วโมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ  
(แตม่จีําหนา่ยบนเครื�อง) 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

........................................ 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ ** 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 
01-05 ธ.ค.61 29,888 8,900 
02-06 ธ.ค.61 29,888 8,900 
03-07 ธ.ค.61 28,888 8,900 
04-08 ธ.ค.61 29,888 8,900 

05-09 ธ.ค.61 30,888 8,900 

06-10 ธ.ค.61 30,888 8,900 

07-11 ธ.ค.61 30,888 8,900 

08-12 ธ.ค.61 29,888 8,900 

09-13 ธ.ค.61  28,888 8,900 

10-14 ธ.ค.61 28,888 8,900 

11-15 ธ.ค.61 27,888 8,900 

12-16 ธ.ค.61 28,888 8,900 

13-17 ธ.ค.61 28,888 8,900 



 
 
 
 

 

14-18 ธ.ค.61 27,888 8,900 

15-19 ธ.ค.61 27,888 8,900 

16-20 ธ.ค.61 26,888 8,900 

17-21 ธ.ค.61 26,888 8,900 

18-22 ธ.ค.61 27,888 8,900 

19-23 ธ.ค.61 28,888 8,900 

20-24 ธ.ค.61 28,888 8,900 

21-25 ธ.ค.61 28,888 8,900 

22-26 ธ.ค.61 28,888 8,900 

23-27 ธ.ค.61 28,888 8,900 

24-28 ธ.ค.61 29,888 8,900 

25-29 ธ.ค.61 29,888 8,900 

26-30 ธ.ค.61 31,888 8,900 

27-31 ธ.ค.61 31,888 8,900 

01-05 ม.ค.62 26,888 8,900 

02-06 ม.ค.62 26,888 8,900 

03-07 ม.ค.62 25,888 8,900 

04-08 ม.ค.62 25,888 8,900 

05-09 ม.ค.62 24,888 8,900 

06-10 ม.ค.62 20,888 8,900 

07-11 ม.ค.62 22,888 8,900 

08-12 ม.ค.62 24,888 8,900 

09-13 ม.ค.62 25,888 8,900 

10-14 ม.ค.62 25,888 8,900 

**เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) ราคา 7,000 บาท** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื-องบนิไป-กลับตามรายการที-ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ#ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที-พักตามที-ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที-ตา่งๆ ตามรายการที-ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที-ระบ ุ  
� คา่เบี#ยประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางท่องเที-ยว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื-อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื-องดื-ม คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที-มไิดร้ะบใุนรายการ 
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี-ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื-นรอ้งขอวซีา่อกีครั#ง (เนื-องจากทางญี-ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื-นวซีา่เขา้ประเทศญี-ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี-ประสงคพํ์านักระยะสั #นในประเทศ
ญี-ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

� หากในภายหลังทางรัฐบาลญี-ปุ่ นประกาศใหย้ื-นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ-ม 2,000 บาท 
สําหรับการยื-นรอ้งขอวซีา่ 

� คา่ธรรมเนยีมในกรณีที-กระเป๋าสมัภาระที-มนํี#าหนักเกนิกวา่ที-สายการบนินั#นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 



 
 
 
 

 

� คา่ภาษีนํ#ามัน ที-สายการบนิเรยีกเก็บเพิ-ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื-องบนิไปแลว้ 
� คา่นํ#าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที-หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

� คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ-น(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระที-สนามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

� ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7 % และภาษีหัก ณ ที-จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที-เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีม
ค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนด เนื-องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที-พักและตั�ว
เครื-องบนิ มฉิะนั#นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

� หากท่านที-ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที- ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั#ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ<ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที-
เกดิขึ#น รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

� หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั-งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเที-ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั-วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื-องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ #งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื-องจากเป็นราคาโปรโมชั-น และขอเก็บเงนิทั#งหมด (แตส่ามารถเปลี-ยนชื-อผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบทุ ี�น ั�ง 

- ผูโ้ดยสารสามารถ upgrade ที-นั-งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้่ายเพิ-มเตมิ (โปรดแจง้ล่วงหนา้ก่อน 
7 วันทําการ) และไม่อนุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้ ิการ นั- งที- นั- งแถวที- 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีมในการเพิ�มนํ �าหนกักระเป๋า (กรณีลกูคา้ตอ้งการซื�อเพิ�ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิจะจํากดันํ �าหนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิ�น 
** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที� 20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

หมายเหต ุ



 
 
 
 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิRยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิRท ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี� เม ื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆ
เป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใด  ๆก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิRในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�า
กวา่ 6 เดอืน  
 

� จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี-ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี-ประสงคจ์ะพํานักระยะสั #นในประเทศญี-ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์เพื-อการท่องเที-ยว เยี-ยมญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยื-นเอกสารใน
ขั #นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื-อยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี-ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี# 

� ตั�วเครื-องบนิขาออกจากประเทศญี-ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
� สิ-งที-ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที-อาจเกดิขึ#นในระหวา่งที-พํานักในประเทศญี-ปุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
� ชื-อ ที-อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที-พํานักในประเทศญี-ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
� กําหนดการเดนิทางระหวา่งที-พํานักในประเทศญี-ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
� คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี-ปุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญี-ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
� หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่-ากวา่ 6 เดอืน  
� กจิกรรมใดๆ ที-จะกระทําในประเทศญี-ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ-งที-ขัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร

พํานักระยะสั #น 
� ในขั #นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
� เป็นผูท้ี-ไมม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี-ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี-จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ<ที-จะเลื-อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ#นในกรณีที-มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
� ขอสงวนสทิธิ<การเก็บคา่นํ#ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ-ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ#นกอ่นวนัเดนิทาง  
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ<ในการเปลี-ยนเที-ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื-องจากสาเหตตุา่งๆ  
� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั#งส ิ#น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ-งของผดิกฎหมาย ซึ-งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั#งส ิ#น หากเกดิสิ-งของสญูหาย อันเนื-องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที-ยวเอง  

� เมื-อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ #งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงื-อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั#งหมด  

� รายการนี#เป็นเพยีงขอ้เสนอที-ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั#งหนึ-ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที-พัก
ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ-งอาจจะปรับเปลี-ยนตามที-ระบุใน
โปรแกรม  

� การจัดการเรื-องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที-เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู
บหุรี- / ปลอดบหุรี-ได ้โดยอาจจะขอเปลี-ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี-พัก ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

� กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนั#นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ โปรด
สอบถามขอ้มลูจากเซลล)์ 

� มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั#งส ิ#นแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นั#น 



 
 
 
 

 

� ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื-องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีที-ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที-ยว อันเนื-องมาจากการกระทําที-สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื-น ๆ  

� กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี-ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ-ม  

� สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี-ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการท่องเที-ยวและ ชอ้ปปิ#งแตล่ะสถานที-นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึ-งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั#งที-ตอ้งเร่งรบี เพื-อใหไ้ดท้่องเที-ยว
ตามโปรแกรม 

� บรกิารนํ#าดื-มท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ-มในวันที- 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที- 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเที-ยวญี-ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี-ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั-วโมง ในวัน
นั#นๆ มอิาจเพิ-มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั#งนี#ข ึ#นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั#นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ<ในการปรับเปลี-ยนเวลาท่องเที-ยวตามสถานที-
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
บรกิารเพิ�มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


