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บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด // WIFI ON BUS 
 

วนัเดนิทาง ก าหนดการทอ่งเทีย่ว อาหาร และ โรงแรม 

วนัแรก จดุนดัหมาย 23.30 น. ( -- / -- / --) 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU  
อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น   

โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 102 
02:20-10.25 น.                                

( B/ L / D ) 

Hotel Alexander Royal Resort 
Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ลานสก ี- ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - 
วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่–หบุเขาโอวาคดุาน ิ– ชนิจกุ ุ 

(B / L / อสิระ) 

ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว  B / อสิระ / อสิระ) 

ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่า้ ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             

โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 101 
13.55-18.20 น. 

( B / -- / --) 

 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2562 23,876.- 8,000.-  

29 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 24,876.- 8,000.-  

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2562 24,876.- 8,000.-  

01-05 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

02-06 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

03-07 ธนัวาคม 2562 28,876.- 8,000.-  

04-08 ธนัวาคม 2562 29,876.- 8,000.-  

05-09 ธนัวาคม 2562 29,876.- 8,000.-  

06-10 ธนัวาคม 2562 29,876.- 8,000.-  

07-11 ธนัวาคม 2562 29,876.- 8,000.-  

08-12 ธนัวาคม 2562 29,876.- 8,000.-  

09-13 ธนัวาคม 2562 28,876.- 8,000.-  

10-14 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

11-15 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

12-16 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

13-17 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

14-18 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

15-19 ธนัวาคม 2562 26,876.- 8,000.-  

16-20 ธนัวาคม 2562 26,876.- 8,000.-  

17-21 ธนัวาคม 2562 26,876.- 8,000.-  

18-22 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

19-23 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

20-24 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

21-25 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

22-26 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

23-27 ธนัวาคม 2562 27,876.- 8,000.-  

24-28 ธนัวาคม 2562 30,876.- 8,000.-  

25-29 ธนัวาคม 2562 30,876.- 8,000.-  

26-30 ธนัวาคม 2562 30,876.- 8,000.-  

27-31 ธนัวาคม 2562 30,876.- 8,000.-  

28 ธนัวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 32,876.- 8,000.- วนัปีใหม ่

29 ธนัวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 36,876.- 10,000.- วนัปีใหม ่

30 ธนัวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563  36,876.- 10,000.- วนัปีใหม ่

31 ธนัวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563  32,876.- 8,000.- วนัปีใหม ่

01-05 มกราคม 2563 24,876.- 8,000.-  
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02-06 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

03-07 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

04-08 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

05-09 มกราคม 2563 21,876.- 8,000.-  

06-10 มกราคม 2563 21,876.- 8,000.-  

07-11 มกราคม 2563 22,876.- 8,000.-  

08-12 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

09-13 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

10-14 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

11-15 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

12-16 มกราคม 2563 21,876.- 8,000.-  

13-17 มกราคม 2563 21,876.- 8,000.-  

14-18 มกราคม 2563 22,876.- 8,000.-  

15-19 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

16-20 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

17-21 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

18-22 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

19-23 มกราคม 2563 21,876.- 8,000.-  

20-24 มกราคม 2563 21,876.- 8,000.-  

21-25 มกราคม 2563 22,876.- 8,000.-  

22-26 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

23-27 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

24-28 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

25-29 มกราคม 2563 23,876.- 8,000.-  

26-30 มกราคม 2563 22,876.- 8,000.-  

27-31 มกราคม 2563 22,876.- 8,000.-  

28 มกราคม 2563 -01 กุมภาพนัธ ์2563  24,876.- 8,000.-  

29 มกราคม 2563 -02 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

30 มกราคม 2563 -03 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

31 มกราคม 2563 -04 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

01-05 กุมภาพนัธ ์2563 25,876.- 8,000.-  

02-06 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

03-07 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

04-08 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

05-09 กุมภาพนัธ ์2563 26,876.- 8,000.-  

06-10 กุมภาพนัธ ์2563 25,876.- 8,000.-  

07-11 กุมภาพนัธ ์2563 25,876.- 8,000.-  

08-12 กุมภาพนัธ ์2563 25,876.- 8,000.-  

09-13 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

10-14 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

11-15 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

12-16 กุมภาพนัธ ์2563 25,876.- 8,000.-  

13-17 กุมภาพนัธ ์2563 25,876.- 8,000.-  

14-18 กุมภาพนัธ ์2563 25,876.- 8,000.-  

15-19 กุมภาพนัธ ์2563 25,876.- 8,000.-  

16-20 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

17-21 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

18-22 กุมภาพนัธ ์2562 24,876.- 8,000.-  

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 26,876.- 8,000.-  

20-24 กุมภาพนัธ ์2563 26,876.- 8,000.-  

21-25 กุมภาพนัธ ์2563 26,876.- 8,000.-  

22-26 กุมภาพนัธ ์2563 26,876.- 8,000.-  

23-27 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

24-28 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  

25 กุมภาพนัธ ์2562 -29 กุมภาพนัธ ์2563 24,876.- 8,000.-  
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จอยแลนด์ หกัค่าตั๋ว 7,000 บาท 
***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

23.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบนิ  
NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – ขาปยูกัษบ์ฟุเฟ่ต ์- อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น            (-/L/D) 

02.20 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 102 
10.25 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) ขา้วปั้น 

จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่USHIKU DAIBUTSU  (ถา่ยรปูดา้นนอก ไมร่วมคา่เขา้ชม)
ซึง่เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ท าจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปปั้น
พระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ที่ท าจากทองบรอนซ ์ถูกบันทกึอยู่ในกนิเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดใน
โลก ตอ้งใชเ้วลา ในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่า
อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในนวิยอรก์ (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพุทธเจา้ 
มดีอกไมบ้านตลอดทัง้สีฤ่ดกูาลนอก จากนี้ผูเ้ขา้ชมยงั สามารถเขา้ดูการตกแต่งภายในของพระพุทธเจา้ ภายใน

26 กุมภาพนัธ ์2562 -1 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

27 กุมภาพนัธ ์2562 -2 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

28 กุมภาพนัธ ์2562 -3 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

29 กุมภาพนัธ ์2562 -4 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

01-05 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

02-06 มนีาคม 2563 24,876.- 8,000.-  

03-07 มนีาคม 2563 24,876.- 8,000.-  

04-08 มนีาคม 2563 24,876.- 8,000.-  

05-09 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

06-10 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

07-11 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

08-12 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

09-13 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

10-14 มนีาคม 2563 26,876.- 8,000.-  

http://bit.ly/2NMk5YE
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แบ่งออกเป็น 5 ชัน้และแตล่ะชัน้แสดงใหเ้ห็นถงึโลกที ่ยอดเยีย่มของพระพุทธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึน้ลฟิท์
ไปไดถ้งึ 85 เมตรทีอ่กของพระพุทธเจา้ และเพลดิเพลนิ กับการมองเห็นทวิทัศน์เบื้องล่างแบบพาราโนมาจาก
หนา้ตา่งชมววิ ในวนัทีม่แีดดแมแ้ต ่Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหาร อิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ ีขาปูยกัษบ์ุฟเฟ่ต ์น าท่านได ้
ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ลานสก ี- ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE - วนอุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่–หบุเขาโอวาคดุาน ิ
ชนิจกุ–ุ นารติะ (B / L / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
น าทา่นสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลือ่น
ไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกี

ทีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจู ิทีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 
1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อรด์ราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด 
ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถุงมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดย
ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นส าคัญ) 
น าท่านเยีย่มชม ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟูจ ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรู ้
ตา่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นต่างๆ เช่นมดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑ์เครื่องปั้นดนิเผา เครื่องส าอาง 
และ ของฝากอกีมากมาย และยงัมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY 
FREE 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ แหล่งท่องเที่ยวดา้นธรรมชาตทิี่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก 

เป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีส่ามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุ์
หลากสสีนัทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ที่สวยงามหลากหลายรวมไปถงึววิของภูเขาไฟฟูจทิี่ประกอบเป็นฉาก
หลงัอยา่งสวยงาม จากนัน้ าท่านเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุานหิรอืหุบเขานรก ตัง้อยู่ที่เมอืงฮาโกเน่ในจังหวัด
คานากาวา่ นักท่องเทีย่วสว่นมากจะตอ้งมาลิม้รสไขด่ าแหง่หบุเขาโอวาคุดานิกันใหไ้ด ้ซึง่ไข่ด ามาจากน ้าพุรอ้น
ธรรมชาตลิว้นๆ โดยดา้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดี าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มคีวามเชือ่วา่เมือ่ทานไขด่ า 1 ลูก 
จะมอีายยุนืขึน้ 7 ปี น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ยา่นชนิจกุ ุใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนิด ไม่ว่า
จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครีม
กันแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ักเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดนิทางตรงกับช่วงที่ดอกซากุระบาน 
(ประมาณปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน ของทุกปี) น าคณะเดนิชมซากุระบานบรเิวณสวนอุเอโนะ ที่แข่ง
กนับานอวดโฉมรอตอ้นรับผูม้าเยือน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ หากเดนิทางไม่ตรงชว่ง ไม่สามารถหัก
คา่ใชจ้า่ยใดใดคนืไดท้ัง้ส ิน้***  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซือ้ทวัร ์โตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นฮาราจกู ุ                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเทีย่ว  ไกด ์แนะน าเสน้ทางการเดทิาง 

หรอื ซือ้ทวัรเ์พิม่ ไกดพ์าเทีย่วท ัง้วนั 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะน าการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจ านวนคน) 
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หลงัอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ผ่านชมแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ หอ
โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วดัที่
เกา่แกท่ีส่ดุ ในกรุงโตเกยีว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยงัจะไดพ้บ
เก็บภาพประทบัใจ กบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยงั
สามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงั ได ้ ภายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ี

ชือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั 
ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย
ขนมทีค่นญีปุ่่ น มายงัวดัแหง่นี้ตอ้งมาตอ่
ควิกนั เพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิดุแสน
อร่อย ชม ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยูใ่นเขตชบิุ
ยะ 
โตเกยีว 
ใกล ้ๆ  กบั

สถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็น
อนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระ
จกัรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 
ศาลเจา้แหง่นี้ไดถู้กท าลายไปหมดสิน้ จนกระทัง่สงครามจบลงจงึไดม้กีารบูรณะ
ขึน้ใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยูใ่น
แหลง่พลกุพลา่น แตก็่ร่มรืน่ไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ จนเหมอืนกบัคนละโลกกบั
ภายนอกศาลเจา้จากนัน้ ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุน้ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวยัรุ่นทีช่อบแตง่หนา้ แตง่ตวัมเีอกลกัษณ์
จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลกอยา่งทีเ่รารูจ้กัเท่านัน้แตฮ่าราจกูใุนอดตีนัน้เป็นเพยีงยา่นทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ เท่านัน้ 
แตปั่จจบุันฮาราจกูคุอืยา่นหนึง่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ีไ่มเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เท่านัน้ แตร่อบๆ 
บรเิวณยงัมศีาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตลต์ะวนัตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกนัได ้
อยา่งลงตวั และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจกูนัุน้คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูน่ัุนเอง 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบินนานาชาตนิาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้น
เสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ่ เป็นตน้  

  น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ 
13.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW 101 
18.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นข ึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณโีรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 
* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าดืม่วนัแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรบัเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วนัจนัทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกนัทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นข ึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาข ึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 

 

 
 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


