
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ ทา่นละ 

ราคาเด็ก 

อายตุ า่กวา่ 2 ปี 

พกัเดีย่ว เพิม่

ทา่นละ  

13-17 ม.ิย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

14-18 ม.ิย.62 20,999 18,999 7,000 8,900 

19-23 ม.ิย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

21-25 ม.ิย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

27 ม.ิย.-01 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

28 ม.ิย.-02 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

03-07 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

05-09 ก.ค.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

10-14 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 



 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนินก

สกู๊ต (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 เครือ่งใหญ ่ 

พเิศษ: น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น  

(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร-ีชงชาแบบญีปุ่่ น-อาบ

น า้แร ่แชอ่อนเซ็น 

 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW102 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)    

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

11-15 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 

12-16 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 

13-17 ก.ค.62  26,999 23,999 7,000 8,900 

17-21 ก.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900 

19-23 ก.ค.62 24,999 21,999 7,000 8,900 

25-29 ก.ค.62 29,999 26,999 7,000 8,900 

26-30 ก.ค.62 29,999 26,999 7,000 8,900 

08-12 ส.ค.62 วนัแม ่ 29,999 26,999 7,000 8,900 

09-13 ส.ค.62 วนัแม ่ 29,999 26,999 7,000 8,900 

23-27 ส.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900 

30ส.ค.-3 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900 

06-10 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

13-17 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

20-24 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

25-29 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900 



 

10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่

เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศ

ญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและ

จบั***  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบเบนโตะ บนรถ 

น าทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัด

ทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้

ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีช ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชี ือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 

มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่

ระลกึ และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิ

แมน่ ้าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree)  

(ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูแ้ละสัมผัส

วธิีการชงชาแบบคนญีปุ่่ น และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณ

ดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟูจิ

ทีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  

พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่

ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้5)-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไค    หา้งโอไดบะ ไดเวอรซ์ติตี ้ชม

กนัด ัม้ตวัใหญ ่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

น าท่านเดนิทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญี่ปุ่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรมชาตอิันงดงามทีล่งตัว 

ความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศญีปุ่่ น น าทา่นขึน้สู่ชัน้ที ่5 ของ

ภเูขาไฟฟจู ิเพือ่ชมทัศนียภาพของภเูขาไฟ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขา

ไฟฟจูซิ ึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนทิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย (ขอสงวนสทิธ ิ์

ไมข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืทางขึน้ปิด ทางบรษิทัจะน าทา่นเดนิทางสูโ่ออชิปิารค์ ซ ึง่เป็น

สวนดอกไมต้ามฤดกูาลตา่งๆ และใหท้่านถา่ยรปูกบัววิภเูขาไฟฟูจแิละชมความสวยงามของทะเลสาบคา

วากูจโิกะ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว ใหท้า่นไดช้มการสาธติและการแสดงขอ้มูลของ

การปะทขุองภเูขาไฟ รวมไปถงึการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวาง หลังจากเกดิแผ่นดนิไหว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่น

หมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาต ิโดยในบอ่น ้าใสแจว๋มปีลา

หลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผดุจาก

ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยที่

หมูบ่า้นนี้มขีองขึน้ชือ่อยา่ง    โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ช ้

อปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นที่

นยิมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แต่

ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ 

โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี้กค็อื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก 

ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกนัดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) 

และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) 

ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงในกรงุโตเกยีว หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

OPTION A: น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

** ราคาบตัรเขา้ดสินยี ์เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท / อาย ุ12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปีข ึน้ไป ราคา 

2,700 บาท[ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] **  

 

 

 

 

 

เชญิทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 

600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่

ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH 

MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูหต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ 

LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT 

DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกี

มากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศกเ์พื่อความ

สะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่ น การแต่งกาย

เลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  



 

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็ก

เล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ตา่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชม

เลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ยา่นวัยรุ่นชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดน

ปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของยา่นนัน้  

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno 

Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่

ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

 

จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสัใหบ้รกิาร) ไปตอ่รถ

ทีส่นามบนินารติะเขา้สู่กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิี อย่างเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ 

แท็กซี ่ในปัจจุบันวธิทีีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มี

อยูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่

แนะน าวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้ส่วนแรกวิง่ข ึน้ไปทางเหนือ

ผ่าน SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวิง่ไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ี ่2,940 เยน – 4,180 

เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กโิลเมตรต่อชั่วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆ



 

สถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผ่านสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กันหรือแยก

จากกัน ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟุนะหรือโยโกฮามา่จะเชือ่มตอ่กับขบวนทีม่าจากชนิจกุ ุอเิคะบคุุโระ หรือโอมิ

ยะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี TOKYO ราคาประมาณ 

1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนี า้เงนิ รถดว่นของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ ผ่านสถานีนปิโปร ิ

สดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิง่ดว้ย

ความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง SKYLINER มรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นาท ีในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-

16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วตอ่ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI LINE สามารถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยัง

สถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, 

HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ทีส่ถานีอุเอโนะ ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบนิไปสดุปลายทางที่

อเุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วัดนารติะซันเป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มปีระวัตวิา่กอ่ตัง้ใน

ปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไมใ่ชข่องดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะ

ถูกบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แตก่็สวยงามมากๆและไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

ญีปุ่่ น วัดแหง่นี้ศักด ิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่งการขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบัุตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้น

ความรัก การงาน และเรือ่งทั่วไป จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนชอ้ปป้ิง Naritasan Omotesando 

Street ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารและของฝากรา้นทีม่ากกวา่ 150 รา้นตลอดเสน้ทางไปยังศาลเจา้ เพลดิเพลนิตากับ

อาหารและของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากเชน่ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลเป็นผลผลติเฉพาะทอ้งถิน่ทีน่่าล ิม้

ลองรสชาดของฝากขึน้ชือ่จากนารติะ 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่สนามบนินารติะ  



 

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

6.50 ช ัว่โมง)  

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ัว่โมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

................................. 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี    ค่ามนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่

ความพงึพอใจของทา่น) 

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

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ย

กอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนั้นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

ก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน

ลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวน

สทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงินคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง 



 

สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถ

คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มกีระดาษหนา้ใด

หนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที่

ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของ

ทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพื่อท าหนังสอื

เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูล

หนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่ออกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มี

คา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 


