
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
14 – 18 เมษายน 2562 

 15 – 19 เมษายน 2562 

 

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 - 08.00 ) 
 

✈  
2 

นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นาท ี– 
หุบเขาโอวาคุดาน ิ– ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

- 


HOTEL

FUJISAN GARDEN HOTEL 
OR  SIMILAR 

3 
ภูเขาไฟฟูจ ิสถานีที ่5  – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – 
หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า 

  -
MARROAD 
INTERNATIONAL NARITA 
HOTEL  OR  SIMILAR 

4 
นาริตะ – โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีว
ดสินีย์แลนด์”   *** เพยีงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มบีริการรส
บัส) 

 - - 

MARROAD 
INTERNATIONAL NARITA 
HOTEL  OR  SIMILAR 

5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) ✈    
 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 - 08.00 ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3 
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกทีน่ั่งบนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของ 

สายการบิน หากต้องการซ้ือเพิม่ต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิม่) 

  *** หมายเหตุ  : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดงันั้น
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

   



2355 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 600 
มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ ฯลฯ) 
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

วนัทีส่อง นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นาท ี– หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

0800 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

นาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ” ซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั” สมัผสัความงามราวกบัภาพวาดของ
ทิวทศัน์ของ  “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบนัทึกภาพ
ความงามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านมุ่งหนา้ โดยรถโคช้ สู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ ” หรือ “หุบเขานรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ้ าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น นํ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของ
กาํมะถนัอยูด่ว้ย ใหท่้านไดช้มบ่อนํ้ าแร่กาํมะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไหสุ้กได ้และไข่ท่ีตม้  จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีดาํ
สนิท พร้อมชิม “ไข่ด า” โดยเช่ือกนัวา่เม่ือกินไข่ดาํ 1 ฟอง จะทาํใหมี้อายยุนืยาวข้ึน 7 ปี 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็” ท่ีรวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม  Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟจิู-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือก
ชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่  165 แบรนดด์งัไม่วา่จะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้  Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินคา้  Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวด
สินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า  เส้ือผา้เด็ก  ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้  ท่ีรวมไวใ้น



พ้ืนท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟตุ ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ  ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตาม
อธัยาศยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( 2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ใหท่้านไดล้ิ้มรสปูนํ้ าเยน็แห่ง  “เกาะฮอกไกโด ” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนกัโภชนาการญ่ีปุ่นวา่เป็นปูนํ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่นํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิสถานีที ่5  – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

                    

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านข้ึนสมัผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี “สถานีที ่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีทีอ่ากาศเอือ้อ านวย )                  

อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพืน้เมอืงและขนมอร่อย ” 

มากมายตามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเลก็ ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟจิู อยูร่ะหวา่งทะเลสา บ 
Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้นมีบ่อนํ้ าแปด บ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟจิู
และถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานาน มีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทาน  
ของประเทศญ่ีปุ่นวา่นํ้ าในแต่ละบ่อเป็นนํ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่
ธาตุทาํใหมี้สาหร่าย และหญา้นํ้ า เกิดในบ่อ ทาํใหเ้วลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นนํ้ า ท่านสามารถ
ด่ืมนํ้ าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟจิูท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 



   

หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพร
จาก “องค์เจ้าแม่กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟ
ขนาดยกัษ์” ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามเิซะ ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้
พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม , หมวก, รองเทา้ , กระเป๋า, เส้ือผา้ 
เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว  ณ  ริมแม่นํ้ าสุมิดะ  “หอคอยโตเกยีว  สกายทรี” 
(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว  ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ  
หอซีเอน็ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา  มีความสูง  553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” ท่ี
บรรจุเทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกซุ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า ” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั   
สไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน จาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน บา้น  อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง 
เสียภาษี สินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระใหท่้านได้
เพลิดเพลินกบัการ “เลอืกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ นาริตะ – โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดสินีย์แลนด์” (*** ไม่มรีถบัสบริการ // ไม่รวมค่ารถไฟ***) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 อสิระตามอธัยาศัยทั้งวนัให้ท่านเลอืกช้อปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกยีว  โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกยีว      
(ไม่รวมค่ารถไฟ ) โรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่วา่จะเป็น 

                    



“ตกึรัฐสภา” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือท่ีชาวญ่ีปุ่นเรียกติดปากกนัวา่  “โทะโจ” ซ่ึงจดัวา่เป็นตึกท่ี
สาํคญัของเมืองโตเกียวและประเทศญ่ีปุ่น ... เป็นท่ีตั้งทาํการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ  ของญ่ีปุ่นท่ีสาํคญั  
ลกัษณะของตึกก็เป็นท่ีสะดุดตาดว้ยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตวัอาคารสามารถเขา้
ชมววิของเมืองโตเกียวไดอี้กดว้ย (ในกรณีทีอ่ากาศด ีท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิด้อย่างสวยงาม) 

“ตลาดปลาโทโยสุ” ตลาดปลาแห่งใหม่ของโตเกียว ซ่ึงไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2018 ท่ีผา่นมา น้ี 
ตลาดปลาโทโยสุสร้างข้ึนโดยค านึงถึงสุขอนามยั มีการควบคุมอุณหภูมิภายในตลาดใหพ้อเหมาะ ต่างกบัตลาดปลาซึกิจิ
ท่ีเป็นตลาดเปิดโล่ง ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุจึงสามารถคงความสดของปลาและสินคา้
อ่ืนๆไดต้ามท่ีตอ้งการ 

“ชิบูย่า” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว  ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกวา่  100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนั้น  ... พร้อมทั้งเลือก
ชมและซ้ือสินคา้มากมาย  อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง , รองเทา้ , กระเป๋า  และท่ีไม่ควรพลาดชม  “ของเล่นส าหรับผู้ใหญ่ ”           
... สาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดท่ี “ร้าน 100 เยน” 

“อากฮิาบาร่า ” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์  
แผน่เกมส์ และสาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุก๊ตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็นตุก๊ตาในแบบ  
ของตวัเองได ้

“รอปปองงิ  ฮิวล์” ศูนยก์ารคา้ช่ือดงัอีกยา่นหน่ึงของกรุงโตเกียว ใหท่้านชอ้ปป้ิงจุใจ  เลือกซ้ือสินคา้แบรน ด์เนม  
มากมาย อาทิเช่น  เส้ือ ผา้ กระเป๋า  รองเทา้  เคร่ืองส าอาง  น ้าหอม  เป็นตน้ ... อีกทั้งท่านยงัสามารถข้ึนชมววิของ
กรุงโตเกียวไดท่ี้ชั้นบนของรอปปองงิไดอี้กดว้ย (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

“ย่านฮาราจูกุ ” ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญ่ีปุ่น การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ 

“สวนอุเอโนะ” (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากรุะยอดนิยมของกรุงโตเกียว 

“ตลาดอะเมโยโกะ” (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลาตั้งอยูร่ะหวา่งสถานีอุเอโนะ ( Ueno Station) และ
สถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคา้หลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช ้เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้
ทั้งของญ่ีปุ่น และของน าเขา้ท่ีส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกวา่ในหา้งบางร้านอาจจะต่อราคาเพ่ิมไดอี้ก อาหารทะเล ผลไม ้ผกั
สด ร้านขนมและของกินเล่น 

 

สาํหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวยัเยาว์” ***ส าหรับท่านใดจะไป “โตเกยีว ดสินีย์แลนด์” สามารถเลอืกซ้ือทวัร์เสริมได้
เพยีงท่านละ 2,600 บาท***  โดยทวัร์พิเศษจะนาํท่านสู่  “Disneyland” ดินแดนห ฤหรรษ์สาํหรับคนทุกเพศ ท่ีทุ่มทุน
สร้างกวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสมัผสักบั  ความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย 



ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผา่นเหล่า “โจรสลดั” ท่ีแสนน่ากลวัใน  
“Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนัง่เรือบุกป่าท่ี  “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสตัวป่์านานา
ชนิด ... แลว้พกัผอ่นอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์  (ส าหรับทวัร์เสริม ... จะไม่มี
บริการรับกลบัทีพ่กั โดยท่านสามารถ รับแผนทีแ่ละรายละเอียดการเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กัจากทางไกด์) 

 
 
 

  

*** เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ เทีย่งและมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่าง ๆ ในมหานครโตเกยีว *** 

ทีพ่กั : MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพือ่เตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

0915  เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 601 

1400  ถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 

 

 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ  35,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุม่เกิน 2 ปี (Infant)                                           ท่านละ 9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ  10,000.- บาท 

 

ขอ้แนะนาํ !!!  หากท่านมทีี่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรณุาแจ้งความประสงคก์บัทางบริษัทฯก่อนการ

เดนิทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเท่ียวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น  หากท่านถูก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

***ไม่มีราคาเดก็*** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000.- บาท    
          ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบั

สายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วซ่ีา
ไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 



หมายเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ , การเมือง , สายการบิน , อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน  และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ  จะไม่รับผิดชอบใดๆ  ทั้งส้ิน  หากเกิดส่ิงของสูญหาย  อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่
ปกติ ขอใหท่้านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะนาํวา่ใหจ้องหอ้งพกัสาํหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจอง
หอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตวัท่านเอง… 

 


