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 อิม่อร่อยไมอ่ัน้ กบัเมนูขาปูยักษ์      ผ่อนคลายไปกบัการไดแ้ชอ่อนเซ็น  

   Japan (ญ่ีปุ่ น) แดนอาทิตยอ์ทุยั... ท าไมประเทศญีปุ่่นถูกเรียกว่า "แดนอาทติย์อุทยั" เคา้ให้

เหตุผลว่า "ประเทศญีปุ่่นตัง้อยู่ละติจูดที ่ 20 ซึง่เป็นประเทศทีต่ัง้อยู่ทางตะวนัออกสุดของโลก (ละติจูดที ่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวนัใหม่ พระอาทติย์จะส่องแสงในดนิแดนของชาวญีปุ่่นเป็นแห่งแรกของโลก ฝรัง่จงึเรียกว่าเป็น ‘Land of the Rising Sun’ 
(แดนอาทติย์อุทยั) 
  

ก าหนดการเดินทาง    

    กันยายน  20-24 / 27 ก.ย - 01 ต.ค. 
    ตุลาคม    11-15   
    พฤศจิกายน    11-15 / 18-22 / 22-26  



 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N DEC17-XJ-W15 

    ธนัวาคม   2-6 / 20-24  
รายละเอียดการเดินทาง 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                            ( - / - / - ) 
21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 4 สายการบนิไทยแอร์เอเชยี เอก็ซ์ (XJ) เจา้หน้าที่

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ  
23.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงโตเกยีว (นาริตะ) ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 600 

*** น ้ าหนักกระเป๋า 20 กโิล บริการเสร์ิฟอาหารบนเครื่องบนิระหว่างเดนิทาง *** 
 

วันท่ี 2 โตเกียว (นาริตะ) ล่องเรือโจรสลัด – GOTEMBA OUTLET 
 แช่ออนเซน็ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์                                                                         ( - / L / D ) 

08.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญีปุ่่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตัง้อยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหล่งรวมบ่อน ้ าพุร้อนมากถึง 
17 แห่ง พร้อมน าท่านล่องเรือทะเลสาบอาช ิ (ใชเ้วลาในการล่องประมาณ 
10 นาท)ี กบัเรือแฟนตาซโีจรสลดัชมความงดงามของทะเลสาบอนัดบัหนึ่ง
ในญีปุ่่น ซึง่ไดก่้อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้มัผัสกบัทศันียภาพที่
สวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ 
จากนัน้ พาท่านชมความงามของ งานเทศกาลชมใบไมเ้ปลยีนสทีี ่ทะเลสาบ
คาวากูจโิกะ จะไดช้มใบไมแ้ดง (ใบเมเป้ิล) บวกกบัทศันียภาพทีเ่ป็นเอก
ลกัษ์ของ ญีปุ่่น ท าใหฤ้ดูกาลใบไมเ้ปล ีย่นสนีี้  จะท าใหคุ้ณหลงรักเพราะบรรยากาศช่างโรแมนติด สวยจบัใจทีสุ่ด 
(หมายเหตุ งานเทศกาลชมดอกไมเ้ปล ีย่นส ีมช่ีวงเดอืนพฤศจิกายน) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ โกเทมบะ เอา้ท์เลท เป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงทีร่วบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม 
Tomei Expressway ทีเ่ชือ่มระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท่้านไดอ้สิระกบัการ
เลอืกซื้อเลอืกชมสนิคา้แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint 
Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสนิคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมหีมวด
สนิคา้อ ืน่ๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส ื้อผ้าเดก็ ซ ึง่ของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ 
 พกัที ่ROUTE INN KAWAKUCHIKO หรือเทยีบเท่า 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมพร้อมเสร์ิฟท่านดว้ยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ใหท่้านไดล้ ิ้มรสปู
น ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึง่ไดร้ับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ทีเ่นื้อมรีสชาติอร่อย
ทีสุ่ดและมเีนื้อทีนุ่่มน่ารับประทานใหท่้านไดอ้ ิม่อร่อย “แบบไม่อ ัน้!!!” 

หลงัอาหารค ่าไม่ควรพลาดประสบการณ์ “ การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ เพือ่สุขภาพ / ออนเซน็” น ้ าแร่ในสไตล์ญีปุ่่นใหท่้านไดพ้กัผ่อน
อย่างเต็มอ ิม่ ซ ึง่ชาวญีปุ่่นเชือ่ว่าน ้ าแร่ธรรมชาตินี้มสี่วนช่วยเรื่อง โรคภยัไขเ้จบ็และผิวพรรณเปล่งปล ัง่  

 

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5) –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โตเกียว - วัดอาซากุสะ  
ชมโตเกียว สกายทรี                                                                                          ( B / L / D ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคนืกุญแจหอ้งพกั  และช าระค่าใชจ่้ายส่วนตัว (ถ้าม)ี 
จากนัน้น าท่านขิ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจบิริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมอิากาศว่าสามารถขึ้นไดถ้ึงชัน้ไหน) โดยรถโคช้ 
ใหท่้านสมัผัสอากาศอนับริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัภูเขาไฟ ทีไ่ดช้ือ่ว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก 
ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่น จากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 
3,776 เมตร อสิระใหท่้านไดบ้นัทกึภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้  พร้อมทัง้เลอืกชมและซื้อสนิคา้พื้นเมอืง และ
ขนมอร่อยมากมายตามอธัยาศยั 
(หมายเหตุ กรุ๊ปช่วงเดอืนธนัวาคม-มนีาคม จะพาท่าน ฟูจเิทนสกรีีสอร์ท (Fujiten Snow Resort) เป็นสกรีีสอร์ท
เลก็ๆตัง้อยู่บนฐานทศิเหนือของภูเขาไฟฟูจ ิ บริเวณทะเลสาบฟูจทิัง้หา้ มสี ิง่อ านวยความสะดวกครบครัน และม ี
มุมมองทีด่ใีนการชมภูเขา และบนฐานทางตอนใต้ บริเวณรีสอร์ทมพี ื้นทีท่ ัง้ส าหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกใีนระยะ 500 
เมตรแรกจะมคีวามลาดชนัต ่า และไต่ระดบัขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่ส าหรับเดก็เลก็ สามารถเล่นรถ
เล ือ่น หรือเรียนรู้การเล่นสกขีัน้ต้น หรือเล่นหมิะ) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค จุดท่องเทีย่วทีส่ร้างเป็น
หมู่บา้นเลก็ๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้ า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ
คาวากูจโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึง่เป็นพื้นทีเ่ก่าของทะเลสาบแห่ง
ที ่ 6 ทีแ่หง้ขอดไปเม ือ่ 200-300 ปีทีผ่่านมา บ่อน ้ าทัง้ 8 นี้ เป็นน ้ าจากหมิะที่
ละลายในช่วงฤดูร้อน ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ  ภูเขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาที่
มรูีพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้ าใสสะอาดเป็นพเิศษ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่นทีค่ลาคล ่าไปดว้ยผู้คนจากทัว่ทุกมุมโลก 
ท่านจะไดเ้หน็วฒันธรรม วถิีชวีติของชาวญีปุ่่นทีผ่สมผสานเข ้ 
ากนักบัเทคโนโลยอีนัทนัสมยัไดอ้ย่างกลมกลนืจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ วดัอาซากุสะคนันอน วดัเก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว...เชญิท่าน
กราบนมสัการขอพรองค์เจา้แม่กวนอมิทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์ มขีนาดเลก็
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เพยีง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์  ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก สูง 4.5 เมตร  
จากนัน้น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจที ่ โตเกยีว สกายทรี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว ส ิง่ก่อสร้างทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร สูงเป็นอนัดบั
สองของโลกรองจากเบร์ิจคาลฟิาในดูไบซึง่มคีวามสูงถึง 828 เมตร โตเกยีวสกายทรี
สร้างขึ้นเพือ่เป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล ซึง่ทีห่อคอยแห่งใหม่นี้
ม ี จุดชุมววิส าหรับนักท่องเทีย่วแบ่งได ้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิทีค่วามสูง 350 
เมตรและ 450 เมตร และมสี ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาท ิ หอ้งส่งสญัญาณ

กระจายเสยีง ร้านคา้ ร้านอาหาร และอืน่ๆ อกีมากมาย  (ไม่รวมค่าขึ้นลฟิท์) 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พกัที ่THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า 
 

วันท่ี 4  อิสระช้อปป้ิงเต็มวัน  หรือเลือกซ้ือทัวรโ์ตเกียว ดิสนีย์แลนด ์                           ( B / - / - ) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านสามารถนัง่รถไฟเพือ่ไปยงัสถานทีต่่างๆไดอ้ย่างสะดวก เช่น  
ชนิจูกุ แหล่งบนัเทงิและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของ
เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสต้า มสีถานีรถไฟชนิจูกุทีเ่ป็นเหมอืนศูนย์กลางของของย่านนี้  ซ ึง่เป็นหนึ่งในสถานีทีค่กึคกั
ทีสุ่ดในญีปุ่่น ในแต่ละวนัมผูี้คนจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนทีใ่ชบ้ริการสถานีแห่งนี้  ทางดา้นตะวนัตกย่านนี้ทีเ่ต็มไป
ดว้ยตึกระฟ้าหลายอาคาร มทีัง้โรงแรมชัน้ ตึกแฝดทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลซึง่ดา้นบนของตึกนี้ เปิดใหป้ระชาชมเขา้
ชมฟรี ส่วนทางดา้นตะวนัออกนัน้คอื คาบูกโิชะ เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, ร้านเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาด
ใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบนัเทงิยามราตรีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น 
ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่วยัรุ่นอนิเทรนด์อพัเดทของเมอืงปลาดบิทีเ่ชือ่มระหว่างสถานี  JR HARAJUKU 
STATION กบัถนนสายหลกั MEIJIDORI ถนนคนเดนิทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของฮาราจูกุส ิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของย่านนี้กค็อื
การแต่งตัวแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญีปุ่่นแต่งตามการ์ตูนเรื่องต่างๆ 

• ถนนทาเคชติะ ถนนสายเลก็ๆ ทีอ่ยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมร้านคา้แฟชัน่วยัรุ่น เส ื้อผ้า 
เครื่องส าอาง เครื่องประดบั หา้มพลาดร้านเครปสไตล์ญีปุ่่นทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก ทีต่ัง้อยู่ตรงกลางของถนนทาเค
ชติะร้านทีม่ชี ือ่เสยีงคอื MARION CREPES ทีถ่ือว่าเป็นร้านเครปสไตล์ญีปุ่่นอนัเก่าแก่ทีเ่ปิดบริการมานาน
ทีสุ่ดในญีปุ่่น 

• ถนนโอโมเตะซานโดะ แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนม และหา้งสรรพสนิคา้ดงั 
- หา้ง LAFORET HARAJUKU สูง 7 ชัน้ ทีม่รี้านเส ื้อผ้ามากกว่า 150 ร้าน 
- OMOTOSANDO HILL ชอ้ปป้ิงมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดงัเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, 

GUCCI, DIOR เป็นต้น 
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- KIDDYLAND ร้านขายสนิคา้ของเดก็ ทีม่ที ัง้เส ื้อผ้า ของเล่น ขนมมากมาย 
- ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของทีร่ะลกึ 

ชบิุย่า ไดร้ับฉายาว่าเป็น SHOPPING DISTRICT แห่งโตเกยีว และของญีปุ่่น ทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก เป็นแหล่งรวม
ความบนัเทงิหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ SHIBUYA109, TOKYO HAND ทีถ่ือว่าเป็นสาขา
ทีใ่หญ่ทีสุ่ด, PARCO, LOFT สาขาชบิูย่าทีเ่ต็มไปดว้ยของเก๋ๆ และถนนทีจ่ะเต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนด์ดงัมากมาย 
อาท ิUNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชบิุย่า มแียกทีเ่รียกไดว่้า
วุ่นวายทีสุ่ดในโลกเป็นอกีหนึ่งสถานทีย่อดนิยมทีใ่ครๆ กต็้องแวะมา HACHIKO SQUAREทีม่ผูี้คนพลุกพล่านขา้ม
ถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลยทเีดยีวจุดไฮไลท์อกีจุดในย่านนี้ไดแ้ก่รูปป้ันของ HACHIKO สุนัขผู้ซ ือ่สตัย์อนัโด่งดงัไป
ทัว่โลก 
SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนด์เนมทีแ่หล่ง รวม
สนิคา้น าเขา้ และสนิคา้แบรนด์ญีปุ่่นโกอนิเตอร์มากมาย 

เดนิทางโดย SHUTTLE BUS จากสนามบนินาริตะ จะมรีถบสั OUTLET SHUTTLE ออกจาก (TERMINAL 1) 
NO.30 หรือ (TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี 
หรือจะเลอืก เดนิทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR NARITA STATION ไปลงทีส่ถานี JR SHISUI STATION 
แลว้ขึ้นรถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

โตเกยีว ดสินีย์แลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกยีว ทีต่ัง้อยู่ใน
อาณาเขตของ TOKYO DISNEY RESORT เขต URAYASU จงัหวดั 
CHIBA ซึง่มพี ื้นทีต่ิดกบัโตเกยีว สามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกอยู่
ห่างจากสถานีโตเกยีวประมาณ 15 นาท ี โดยรถไฟ JR มาลงทีส่ถานี 
MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มโีซนต่างๆ มากมายที่
น่าสนใจคอื 

- แอดแวนเจอร์แลนด์ รวมเครื่องเล่นแบบผจญภยั ตื่นเต้นหวาดเสยีว อาท ิล่องเรือโจรสลดั, ล่องเรือในป่าซาฟารี, 
ผาดโผนกบัรถไฟเหาะรางไม ้  เป็นต้น 

- เวสเทอร์น แลนด์  เครื่องเล่นจะมคีวามใกลเ้คยีงกนั อาท ิรถไฟเหาะสะทา้นโลกา บิก๊ฮนัเตอร์ ,ล่องแก่งมรณะ 
เป็นต้น 

- แฟนตาซแีลนด์ และ การ์ตูน ทาวน์ ทีร่วมเครื่องเล่น สบายๆ น่ารักๆ สวยงาม อาท ิสมอล เวร์ิด, ปีเตอร์ แพน, 
ปราสาทสโนว์ ไวท์, บา้นหมพีูหรรษา, บา้นปีศาจผีสงิ, ชา้งน้อยจมัโบ เหนิลม, บา้นมกิกี้ เมา้ส์, เรือโดนัลดกั 
มหาสนุก, เยีย่มบา้นกุ๊ฟฟ่ื, ผจญภยักบัพน๊ีอคคโีอ เป็นต้น 

- เวลาประมาณ 19.00 น.พลาดไม่ไดก้บัการชม ขบวนอเิลคทริคพาเหรด การเดนิขบวนของเหล่าบรรดาตัว
การ์ตูนทีทุ่กคนชืน่ชอบมากบัแสง ส ีเสยีง ทีท่่านจะประทบัใจ 
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รายละเอยีดเพิม่เติมกรุณาสอบถามไดท้ีไ่กด์ ค่าตัว๋โตเกยีว ดสินีย์แลนด์ ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท และราคาเดก็
ต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟไป–กลบั) (กรณีทีท่่านต้องการซื้อบตัรเทีย่ว TOKYO DISNEYLAND 
กรุณาแจง้ความประสงค์ก่อนเดนิทาง 10 วนั พร้อมทัง้ช าระเงนิ) 
วธิกีารเดนิทางจากนาริตะเขา้สู่โตเกยีว 
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนัง่รถ SHUTTLE BUS ของโรงแรมไปต่อรถทีส่นามบนินาริตะเขา้สู่กลางเมอืง
โตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิอีย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และแทก็ซี ่ในปัจจุบนัวธิที ีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมคอื
การนัง่รถไฟดงันัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในการค านวณระยะเวลา และจดัสรรตารางเดนิทาง 
ท่ามกลางรถไฟทีม่อียู่หลายสาย รถไฟฟ้าทีใ่หบ้ริการจากสนามบนินาริตะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียู่หลกัๆ 5 สายดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ 

1)  NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต้ ผ่านจบิะเขา้สถานีโตเกยีว 
ใชเ้วลา 53 นาท ี แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิง่ขึ้นไปทางเหนือผ่าน 
SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลงัวิง่ไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA ค่ารถอยู่ที ่2,940 เยน – 4,180 
เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กโิลเมตร / ชัว่โมง ใหบ้ริการจากหลายๆ
สถานีในโตเกยีว และปริมณฑล ทุกขบวนจะวิง่ผ่านสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชือ่มต่อกนั  หรือ
แยกจากกนั ปกติแลว้ขบวนทีม่าจากโอฟุนะ หรือโยะโกะฮะมะจะเชือ่มต่อกบัขบวนทีม่าจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ 
หรือโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิง่ต่อไป
จนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง SOBU 
MAIN LINE และ สายนาริตะ) 

2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา–เสน้สเีขยีว ใช้
เวลา 80 นาท ี เดนิทางไปสถานี TOKYO 
ราคาประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนี ้ าเงนิ รถด่วน
ของฝั่ง KEISEI เดนิทางจากสนามบนิ
นานาชาตินาริตะ ผ่านสถานีนิปโปริ สุด
ปลายทางทีอุ่เอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ี
ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI 
SKYLINER วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 160 กโิลเมตร / ชัว่โมง SKYLINER มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 นาท ีใน
ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่ว / ชัว่โมง กรณีใชบ้ริการ KEISEI LINE จะต้องลงทีส่ถานีนิปโปริ 
(NIPPORI) หรือไม่กส็ถานีอุเอโน่ (UENO) ซึง่ทัง้ 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR YAMANOTE 
LINE) ไปยงัสถานีต่างๆ ในโตเกยีวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, 
SHIBUYA, IKEBUKURO 
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4) ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ทีส่ถานีอุเอโนะ ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ 1,240 เยน  

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบนิไปสุดปลายทางที ่  
อุเอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต่ 60 – 90 นาท ีค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน 

กลางวนั / ค ่า   อสิระในการรับประทานอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 
 พกัที ่THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า 
 

วันท่ี 5 นาริตะ – กรุงเทพฯ                                                                                               ( B / - / - ) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคนืกุญแจหอ้งพกั  และช าระค่าใชจ่้ายส่วนตัว (ถ้าม)ี 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ 
09.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ 601 

*** บริการเสร์ิฟอาหารบนเครื่องบนิระหว่างเดนิทาง *** 
13.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

-------- 
 

หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

 
 

 

ในกรณีทีผู่้โดยสาร มไีฟลท์้เดนิทางภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการ
จองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่น ส่วนใหญ่หอ้งพกั จะมขีนาดค่อนขา้งเลก็กว่าประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ และจะไม่มนี ้ า
ดืม่ในหอ้ง  
2)  เมนูอาหารอาจมกีารเปล ีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือ
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่ม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคดัสรรค์ในสิง่ทีใ่หก้บัลูกคา้เสมอ โดยสมเหตุสมผล  
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกีย่วกบัยานพาหนะของประเทศญีปุ่่น มผีลบงัคบัก าหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส าหรับบริการนักท่องเทีย่ว จะสามารถใหบ้ริการได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวนัเท่านัน้ (ประมาณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รายการท่องเทีย่วทุกๆวนั บริษัทจะต้องน าคณะเขา้สู่ท ีพ่กัในแต่ละวนัไม่เกนิ 20.00 น.  เพือ่ไม่เป็นการผิดกฎหมายเกีย่วกบั
ยานพาหนะของญีปุ่่น 
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อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เด็ก **  *** INFANT ราคา 8,500 บาท *** 
 

ก าหนดการเดินทาง 
เดือนธนัวาคม 

ผู้ใหญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผู้ใหญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายุต า่กว่า 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายุต า่กว่า 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

20 - 24 กันยายน 2560 27,900 27,900 27,900 6,000 

27 – 01 ตุลาคม 2560 27,900 27,900 27,900 6,000 
11 – 15 ตุลาคม 2560 34,900 34,900 34,900 6,000 

11 – 15 พฤศจิกายน 2560 34,900 34,900 34,900 6,000 
18 – 22 พฤศจิกายน 2560 34,900 34,900 34,900 6,000 
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 34,900 34,900 34,900 6,000 

02 – 06 ธนัวาคม 2560 35,900 35,900 35,900 8,000 
20 – 24 ธนัวาคม 2560 35,900 35,900 35,900 8,000 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท  
  แฟกซ์หรืออเีมล์ หน้าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป) 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื บริษัทฯขอเกบ็ค่าทวัร์ทัง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่าน ้ าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใต้เคร่ืองบิน (ไม่เกิน 20 กิโลกรมั)  
 ค่าธรรมเนียม น ้ ามนัเชื้อเพลงิของสายการบนิ และภาษีสนามบนิทุกแห่ง   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน / หอ้ง)   ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 ค่าพาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบุในรายการ    ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
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(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบติิเหตุส าหรับเดก็ทีม่อีายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70  ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้า
สนิไหมทดแทนเพยีงครึ่งหนึ่งของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดืม่, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์, ค่ามนิิบาร์ และทวีช่ีอง

พเิศษ ฯลฯ  
 ค่าทปิบริการ ส าหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทปิคนขบัรถ , ค่าทปิไกด์ทอ้งถิ่น, ค่าทปิพนักงานเสร์ิฟ, พนักงานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น ้ ามนัเชื้อเพลงิ และภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรียกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปล ีย่น  
 ค่าภาษีต่าง ๆ หกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีทีลู่กคา้ต้องการใบก ากบัภาษี)  
 ค่าปรับส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด      
 ค่าทิปไกด์ และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคญั จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิตัิตาม

เงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเนื่อง  ต้องแจง้ยกเลกิก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั ท าการหรือก่อนหน้านัน้  
 การยกเลกิจะ ต้องแจง้ทางบริษัท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ท าการหรือก่อนหน้านัน้คนืค่าทวัร์ทัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วนั  คดิค่าใชจ่้าย 50 เปอร์เซน็ต์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง  

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิไดร้วมถึงเทีย่วบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัร์สามารถปรับเปล ีย่นการเดนิทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยงัคง

รักษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสิง่ส าคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีต่้องใชร้ถเขน็ หรือ มโีรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก 

หรือ มเีดก็อายุ 1-2 ปี หรือ คนพกิาร หรือ พระภกิษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทวัร์ จะต้องแจง้ เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกนั 
เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพือ่สร้างความสุขแก่คณะผู้เดนิทาง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับท่านผู้เดนิทางทีม่คีวามประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีต้เพ ือ่ไปท างาน หรือเพือ่การอืน่ใดอนัมใิช่การ
ท่องเทีย่ว  
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- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรับผิดชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุ บตัิเหตุต่างๆ  
สูญหายในทรัพย์สนิหรืออย่างอืน่ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏวิตัิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

- กรณียกเลกิหรือเปล ีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เม ือ่ท่านตก
ลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เม ือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิ้น 

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิ้นแทนผู้จดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้ม ี
อ านาจของผู้จดัก ากบั 

- อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปล ีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปล ีย่น
ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่องบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมกีารประกาศลด
ค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปล ีย่นไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- ถ้ากรุ๊ปทีท่่านจองทวัร์ไว ้ ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้ หรือสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบริษัทจะคนืเงนิค่าทวัร์ใหท่้าน แต่ทางบริษัทจะขอหกัเงนิค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซี่าของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถ้าโปรแกรมทีท่่านเดนิทางจะต้องยืน่ขอวซี่า) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทัง้ส ิ้น  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น การยกเลกิหรือการล่าชา้
ของสายการบนิ, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส ิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึ้น
เหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจา้หน้าทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะส่งผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทวัร์ ผู้เดนิทาง
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ส ิ้น ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรู้สกึ และค่าใชจ่้ายทีบ่ริษัท
จ่ายไปแลว้ เป็นต้น  

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามถือเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้าน
ไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืน่ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการติดต่อและช่วยเหลอืท่ านเป็นระยะๆ 

- เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิชุดนี้ เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ต้องเดนิทางตามวนัทีท่ ีร่ะบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเล ิก
หรือเปล ีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิ้น และถ้าทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรือเปล ีย่นแปลง
รายชือ่ผู้เดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปล ีย่นแปลงรายชือ่ผู้เดนิทางได ้เม ือ่ท่านต้องการเปล ีย่นแปลงรายชือ่ผู้
เดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ จะต้องเสยีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทัง้นี้จะขึ้นอยู่กบัสายการบนิเท่านัน้)  
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- บริษัทฯท าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม ือ่เกดิการสูญหายของ
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่วนี้  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ 
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรียกร้องขอคนืค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดนิทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ 
ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิไดค่้าบริการที ่ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท่้าน
ไม่ไดท่้องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปล ีย่นแปลงรายการ
ทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบริษัทฯจะยดึถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 


