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 ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ- นาริตะ / นาริตะ-กรุงเทพฯ เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 767-300ER (261 ท่ีนัง่)  

พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป 23 กิโลกรัม และขากลบั 23 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น พร้อมอาหารเชา้ พกัฟูจิ 1คนื และนาริตะ 3 คนื 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  เล่นสกีท่ี YETI SKI RESORT  โกเทมบะ เอา้ทเ์ลต  วดัอาซากุสะ               
วดันาริตะซนั โอไดบะ ถ่ายรูปแลนดม์าร์คแห่งใหม่โตเกียว “โตเกียวสกายทรี” พร้อมชอ้ปป้ิงกนัยา่นชินจูกุ  

 อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์ป้ิงย่าง สไตล์ญีปุ่่น และวาไรตีเ้มนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยกัษ์แบบฉบับของญีปุ่่น 

 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีปุ่่น 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
28 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560  
(วนัหยุดเทศกาลปีใหม่) 

ราคา  46,999.- 



                             PAGE 2 

วนัแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– สนามบินนาริตะ 
  20.00 น. คณะ พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ  อาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ E                                      

สายการบิน  ASIA ATLANTIC (HB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความ
สะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่อง        นาริตะ – วนอทุยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั – โกเทมบะเอาท์เลท็     
   01.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น             (–/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 

โดย ASIA ATLANTIC  เทีย่วบินที ่HB…….   (บริการอาหารและนํา้ดื่มบนเคร่ือง) 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น                                                      

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น 
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีผูม้าเยอืนเป็น
จาํนวนมากเป็นแหล่งรวมบ่อนํ้าพุร้อนมากถึง17แห่ง จึงทาํใหเ้มืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการอาบนํ้าแร่  

   เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) เมนู YAKINNIKU BUFFET 
จากนั้นนาํท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ใช้เวลาล่องประมาณ 10–15 นาท)ี  ทะเลสาบอาชิ  1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีอยู่
ลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ พบและสัมผสัเรือแฟนตาซีโจรสลดัท่ีประดบัประดาและตกแต่งอยา่งอลงัการ  ใหท้่าน
ไดช่ื้นชมความงามทะเลสาบอนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น กบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาด “เสาโทราอิ”
สัญลกัษณ์อนัโด่งดงักลางทะเลสาบอาชิ  จากนั้น นาํท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี                     
โกเทมบะ แฟคทอร่ี   เอ้าท์เลต็    แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลกกวา่ 165 แบ
รนด ์บนพื้นท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุดอาทิ MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท่ี้ร้าน
COACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือเลือกดูเคร่ืองประดบัและ
นาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 

  คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   (2)      
SPECIAL: เมนูพเิศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต์ พร้อมปูยกัษ์  “มัตสึบะ” ปูนํา้เยน็แห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าว
ขานจากนักโภชนาการญีปุ่่นว่าเป็นปูนํา้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น 
เข้าสู่ทีพ่กั SUPER HOTEL GOTEMBA / SUN PLAZA YAMANAKAKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบนํ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบนํ้าแร่ : การอาบนํ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขนทาํ
ใหผ้วิหนงัสะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

หมายเหตุ :   
      1)  โรงแรมทีพ่กั จะเป็น ห้องพกั แบบเตียง DOUBLE เท่าน้ัน ซ่ึงทางบริษัทจะแจ้งช่ือโรงแรมทีท่่านจะเข้าพกั             

ก่อนล่วงหน้า 1–3 วนัทาํการ 
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      2)  ในกรณทีีโ่รงแรมทีพ่กัไม่มีห้องอาบนํา้แร่ (ออนเซ็น) ภายใน โรงแรม  ทางบริษัทจะจัดให้ท่านไปใช้บริการที ่                 
แช่ออนเซ็นบริเวณใกล้เคียง 

 

วนัทีส่าม       ลานสก ีYETI SKI RESORT – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ –  
                     ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกยีวสกายทรี (ด้านหน้า) – ช้อปป้ิงชินจูก ุ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (3)                            (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ –) 

จากนั้นนาํท่านสัมผสัความสนุกสนานกบัหิมะท่ี  ลานสกี YETI SKI RESORT ใหทุ้กท่านจะไดส้ัมผสักบั
การเล่นหิมะและสนุกสนานกบัการเล่น “สกี” หรือเลือกสนุกกบั “สโนวบ์อร์ด ” และเพลิดเพลินกบัการ 
“น่ังเลือ่นหิมะ ”  (รวมค่าน่ังเลือ่นหิมะแล้ว)   (** ไม่รวมอตัราค่าเช่าอุปกรณ์ , ชุดสําหรับเล่นสก ีและ                
เคร่ืองเล่นทุกชนิด **) 

  เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 
จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว”เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวนัออก"  
เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง  จึงทาํให ้กรุงโตเกียว เป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง  การเงิน
ระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลย ี จากนั้นเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคันนอน ”วดัท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในโตเกียว เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ ท่ีมีขนาดเล็กเพียง 5.5 ใหท้่าน
ไดน้มสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และถ่ายภาพประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์ ”และซ้ือสินคา้ของฝาก
ของท่ีระลึกท่ี  “ถนนนาคามิเซะ ”สินคา้ MADE IN JAPAN แท้ๆ  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า , เส้ือผา้ เป็นตน้  รวมทั้ง ขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั   จากนั้นนาํทุกท่านถ่ายรูปกบัแลนด์
มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ดา้นหนา้  หอคอยโตเกยีวสกายทรี  (TOKYO SKY TREE) บริเวณริมแม่นํ้า
สุมิดะหอคอยโตเกียวสกายทรี เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 634 เมตร 
(ทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ใน
นครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553เมตร     จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านกั  SHOPAHOLIC       
พาตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดิบ ท่ี “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางทีส่องแห่งนคร ” ยา่นความเจริญ
อนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนัใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของจากร้านคา้ต่างๆมากมาย
ในยา่นน้ีเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิกา, 
เส้ือผา้ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ ไม่วา่จะเป็น  H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA,                  
DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON  

คํ่า  อสิระอาหารมือ้เยน็ เพือ่ให้ท่านได้เลอืกซ้ือสินค้า และเลอืกชิมร้านอร่อยทีย่่านชินจูกุ เช่นร้าน  
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ขอ้สอบ 
 

เข้าสู่ทีพ่กั  MARROUND INN NARITA / NIKKO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่            อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (5)                               (อาหารเช้า/ – / –) 
                             ท่านสามารถน่ังรถไฟเพือ่ไปยงัสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น 
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ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่วยัรุ่นอินเทรนดอ์พัเดทของเมืองปลาดิบ ท่ีเช่ือมระหวา่งสถานี JR HARAJUKU 
STATIONกบัถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของยา่น
น้ีก็คือการแต่งตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตามการ์ตูนเร่ืองต่างๆ  
 ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI)เป็นถนนเล็กๆ อยู่หนา้สถานีฮาราจูกุ ถนนสายน้ีเป็นแหล่ง

รวมร้านคา้แฟชัน่วยัรุ่น เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอาง หา้มพลาดร้านเครปสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีโด่งดงัไป
ทัว่โลก ตั้งอยูต่รงกลางของถนนทาเคชิตะ ร้านท่ีมีช่ือ เสียงคือ MARION CREPES ท่ีถือวา่เป็นร้าน
เครปสไตลญ่ี์ปุ่นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

 ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ดงั  
- หา้งLAFORET HARAJUKUสูง 7 ชั้น ท่ีมีร้านเส้ือผา้มากกวา่ 150 ร้าน  
- OMOTOSANDO HILL ชอ้ปป้ิงมอลลแ์หล่งรวมของแบรนดด์งัเช่น LOUIS VUITTON, 

CHANNEL, GUCCI, DIOR  
- KIDDYLAND ร้านขายสินคา้ของเด็ก ท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ของเล่น ขนม  
- ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลึก 

ชิบุย่า ไดรั้บฉายาวา่เป็น SHOPPING DISTRICT แห่งโตเกียว และของญ่ีปุ่น ท่ี โด่งดงัไปทัว่โลกเป็น
แหล่งรวมความบนัเทิงหลากหลายชนิด ไม่วา่จะเป็นหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ SHIBUYA109,                       
TOKYO HANDท่ีถือวา่เป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุด , PARCO, LOFTสาขาชิบูยา่ท่ีเตม็ไปดว้ยของเก๋ๆ  และถนน
ท่ีจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดด์งัมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, 
BATTING APE, ABC MART ชิบุยา่ มีแยกท่ีเรียกไดว้า่วุน่วายท่ีสุดในโลกเป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยมท่ี
ใครๆ ก็ตอ้งแวะมา HACHIKO SQUARE ท่ีมีผูค้นพลุกพล่านขา้มถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว               
จุดไฮไลทอี์กจุดในยา่นน้ีไดแ้ก่รูปป้ันของ HACHIKOสุนขัผูซ่ื้อสัตยอ์นัโด่งดงัไปทัว่โลก 
SHISUI OUTLET  สามารถชอ้ปไดต้ั้งแต่ เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ี
แหล่ง รวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย  
เดินทางโดย  SHUTTLE BUS จากสนามบินนาริตะ  จะมีรถบสั OUTLET SHUTTLE ออกจาก 
(TERMINAL 1) NO.30 หรือ (TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลา
ประมาณ 15 นาทีหรือจะเลือก  
เดินทางโดยรถไฟ  JR จากสถานี JR NARITA STATION ไปลงท่ีสถานี JR SHISUI STATION แลว้ข้ึน
รถไปท่ี SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
โตเกยีว ดิสนีย์แลนด์  สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ท่ีตั้งอยูใ่นอาณาเขตของ TOKYO DISNEY 
RESORT เขต URAYASU จงัหวดั CHIBA ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัโตเกียว สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกอยู่
ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงท่ีสถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY 
STATION มีโซนต่างๆท่ีน่าสนใจ คือ เมืองลบัแลสามเหล่ียมปากแม่นํ้า (LOST RIVER DELTA) ชายทะเล
ฝ่ังอาหรับ ( ARABIAN COAST) ทะเลสาบนางเงือก ( MERMAID LAGOON) เกาะลึกลบั 
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริมนํ้าฝ่ังอเมริกา ( AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการคน้พบ 
(PORT DISCOVERY) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน ( MEDITERRANEAN HARBOR)  เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ีนิยม
ของนกัท่องเท่ียว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF 
THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนท่ีเหมาะสาํหรับเด็กหรือผูท่ี้ไม่รักความต่ืนเตน้
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มากนกั เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากน้ียงัมีส่วน
การแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนงั 3 มิติท่ีข้ึนช่ืออยา่ง THE 
MAGIC LAMP THEATER  
รายละเอยีดเพิม่เติมกรุณาสอบถามได้ทีหั่วหน้าทวัร์หรือไกด์ท้องถิ่น 
ค่าตั๋วโตเกยีว ดิสนีย์แลนด์   ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท และราคาเด็กตํ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,600 บาท                                  
(ไม่รวมค่ารถไฟ ไป –กลบั) (กรณทีีท่่านต้องการซ้ือบัตรเทีย่ว  TOKYO DISNEYLAND กรุณาแจ้งความ
ประสงค์ก่อนเดินทาง 10วนั พร้อมทั้งชําระเงิน) 
วธีิการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกยีว 
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถน่ังรถ  SHUTTLE BUS ของโรงแรมไปต่อรถทีส่นามบินนาริตะเข้าสู่
กลางเมืองโตเกยีว  โดยสามารถทาํไดห้ลายวธีิ อยา่งเช่น รถไฟ รถโดยสารประจาํทาง และ แทก็ซ่ี ใน
ปัจจุบนัวธีิท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมคือการนัง่รถไฟดงันั้น ขอแนะนาํการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการ
คาํนวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยูห่ลายสาย รถไฟฟ้าท่ีใหบ้ริการจาก
สนามบินนาริตะเขา้เมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1)  NARITA EXPRESS (N'EX) – เส้นสีแดง
ตามรูป เดินทางเขา้โตเกียวจากทางทิศใต ้ผา่น
จิบะเขา้สถานีโตเกียว ใชเ้วลา 53 นาที แลว้
ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก้ี 
ส่วนแรกวิง่ข้ึนไปทางเหนือผา่น SHINJUKU , 
OMIYA ส่วนหลงัวิง่ไปทาง YOKOHAMA, 
TOTSUKA, OFUNA ค่ารถอยูท่ี่ 2,940 เยน – 
4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS 
วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
ใหบ้ริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและ
ปริมณฑล ทุกขบวนจะวิง่ผา่นสถานีโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะเช่ือมต่อกนัหรือแยกจากกนั ปกติ
แลว้ขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเช่ือมต่อกบัขบวนท่ีมาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ 
กลายเป็นขบวนเดียวกนัวิง่ต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ(ผา่นทางSŌBU MAIN LINEและสายนะริตะ) 
2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา –เส้นสีเขียว ใชเ้วลา 80นาที เดินทางไปสถานี TOKYOราคาประมาณ                   
1,280 เยน 
3)  KEISEI SKYLINER – เส้นสีนํ้าเงิน รถด่วนของฝ่ัง KEISEI เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ 
ผา่นสถานีนิปโปริ สุดปลายทางท่ีอุเอโนะ ใชเ้วลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยนKEISEI 
SKYLINERวิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชัว่โมง SKYLINERมีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ใน
ระหวา่งช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิง่ 3 เท่ียวต่อชัว่โมง กรณีใชบ้ริการ KEISEI LINE จะตอ้งลงท่ีสถานีนิ
ปโปริ ( NIPPORI) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ ( UENO) ซ่ึงทั้ง 2 สถานีน้ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR                 
(JR YAMANOTE LINE) ไปยงัสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไม่วา่จะเป็ นAKIHABARA, 
TOKYO,SHINJUKU, SHIBUYA,IKEBUKURO 
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4)  ACCESS EXPRESS – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ี่สถานีอุเอโนะ                
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ 1,240 เยน 
5)  KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน ( RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบินไปสุด
ปลายทางท่ีอุเอโนะ ใชเ้วลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน 

เข้าสู่ทีพ่กั  MARROUND INN NARITA / NIKKO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า         วดันาริตะ – ช้อปป้ิงถนนโอโมเตะซังโดะ  – โอไดบะ – ออิอน พลาซ่า 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม    (6)                                                 (อาหารเช้า/ -/ –) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  วดันาริตะ  (NARITA SAN) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงมากของ
เมืองนาริตะ  สร้างข้ึนในปี 940 ภายในวดัมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถง
หลกั เจดีย ์3 ชั้นสไตล ์TAHOTO มีช่ือวา่ GREAT PAGODA OF PEACE นอกจากน้ียงัมีสวนญ่ีปุ่น และ
สวนยโุรปอีกดว้ย  ซ่ึงท่านจะได้นมสัการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วดันาริตะวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ซ่ึงมี
อายยุาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยงัเป็นวดัท่ีบูชาเทพเจา้แห่งไ ฟ จากนั้นเดินตามทาง  ท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัการเลือก ซ้ือสินคา้ของฝาก ท่ี ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซังโดะ  (OMOTESANDO STREET) 
ระยะทางประมาณ  1 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟ เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ เช่น ร้านจาํหน่ายสินคา้งานฝีมือ
ดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของท่ีระลึก ซ่ึงเปิดบริการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวมานานหลายศตวรรษ                    
จากนั้นนาํท่านสู่  “โอไดบะ”  แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว  สถานท่ีออกเดท
ของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคท่ีสุด” ของโตเกียว  สามารถมองเห็น  “สะพานเรนโบว”์  
ท่ีพาดผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว”  สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่  รวมทั้ง 
“เทพีสันติภาพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ออิอน พลาซ่า” 
ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา , กลอ้ง , กระเป๋า , รองเทา้ , เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง                   
“ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลอืกชมและซ้ือ ” สินคา้
ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค ่า เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาการช้อปป้ิงของท่าน  
เข้าสู่ทีพ่กั  MARROUND INN NARITA / NIKKO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก         สนามบินนาริตะ –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (7)                          (อาหารเช้า/ -/ –)  

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  
11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC  เทีย่วบินที่...........   (บริการอาหารและนํา้ดื่มบนเคร่ือง) 
   16.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ

การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย  ของประเทศญีปุ่่น 
สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดินทาง**** 
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โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบุในรายการทวัร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมทีพ่กั อาจมีการเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ใน

ระดับเดียวกนั ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1 –3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่น  ห้องพกัค่อนข้างเลก็  และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพกัสําหรับ  3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม ) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพกัเป็น ห้องทีน่อน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตียงคู่  อาจจะมีแค่
เพยีง  1 เตียง  (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สําหรับนอน  2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพกัแบบ  2 เตียงเต็ม  ทางบริษัทขอ
อนุญาตจัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

อตัราค่าบริการ 
วนัที ่  28 ธ.ค. 2559 – 2 มกราคม 2560 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 46,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  9,900.- 

 
ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป –กลบั  พร้อมคณะ ชั้นประหยดั
พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามเส้นทางท่ีระบุใน
รายการ  (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน  

 ASIA ATLANTIC ขาไป และกลบั ท่านละ 2 3 กก.  
(กระเป่าไม่เกิน 2 ใบ) 

8.  ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ     
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน  ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบั
ภาษี) 

4. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 23 กก.) 

5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)สาํเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการ
ยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือ
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–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 

เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง  30 วนั กรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของ

ผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง  และแนบสําเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง  

บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน
เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั
คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 
การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 



                             PAGE 9 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่
ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ)  
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี้  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ)  

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว)  

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา)  
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น  

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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