
#9028 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ลานสกีฟูจิเท็น หุบเขา
โอวาคุดานิ บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นาริตะ พระใหญ USHIKU DAIBUTSU อาบนํ้าแร แชออน
เซ็น บุฟเฟหขาปู ลานสกี ศูนยจําลองแผนดินไหว JTC DUTY FREE สาธิตการ
ชงชา วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน หุบเขาโอวาคุดานิ โตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ
ศาลเจาเมจิ ยานฮาราจูกุ ยานชินจูกุ โอไดบะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - อุชิคุ ไดบุทสึ - ขาปูยักษ - ออนเซน   

Hotel
Alexander
Royal Resort
Yamanakako

3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - ดิวตีฟ้รีประเทศญ่ีป ุน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - หุบเขา
ไขดําโอวาคุดานิ   

ASIA
NARITA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 มหานครโตเกียว - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ หรือ
ถนนนากามิเซะ - ศาลเจาเมจิ - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - ยานชินจูกุ
- อิออนนาริตะ

  

ASIA
NARITA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - อุชิคุ ไดบุทสึ - ขาปูยักษ - ออ
นเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางตางประเทศ เคานเตอร สายการบิน
NOKSCOOT มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.20 น. ออกเดินทางสูโตเกียว ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW 102

10.25 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลว

บาย

บริการอาหารกลางวัน (SET BOX)

นําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสู USHIKU DAIBUTSU (ถายรูปดานนอก ไมรวมคาเขาชม) ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระพุทธ
รูปท่ีใหญท่ีสุดในโลก ท่ีทําจากทองบรอนซ มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปป้ันพระพุทธรูปท่ีใหญท่ีสุดในโลก ท่ีทําจาก
ทองบรอนซ ถูกบันทึกอยูในกินเนสบุกวา ป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตองใชเวลา ในการสรางถึง 10 ปี สรางเสร็จสมบูรณ
ในปี 1993

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําณ หองอาหาร (อ่ิมอรอยกับเมนูมื้อพิเศษท่ีมีขาปู) ใหทานไดลิม้ลองรสชาติปูพรอมน้ําจิม้สไตสญ่ีป ุน
อยางจุใจ

อิสระทานผอนคลายกับการ แชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึน้

่



วันท่ี 3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - ดิวตี้ฟรีประเทศญี่ปุน
- พิธีชงชาญี่ปุน - หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชัว่โมง

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางเขาสู ท่ีพัก

พักท่ี Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ เชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร SET BOX

อุชิคุ ไดบุทสึ บาย

พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวยความสูง
120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึน้ลิฟทท่ีมีความสูง 85
เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมท่ี
บานตามแตละฤดูกาลทัง้สี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ีเลีย้ง
กระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

ขาปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูมื้อพิเศษท่ีมีขาปู

 Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

่



นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนได
ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อ
เสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ท่ีสวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน (คาบริการโดยประมาณ 1. เชาอุปกรณสกี
ราคา 5,500 เยน // 2. เชาอุปกรณสโนวบอรดราคา 5,500 เยน // 3. เชาชุด ประกอบดวยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแวนตา
ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกีจะเปิดใหบริการโดยขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะเป็นสําคัญ)

นําทานเย่ียมชม ศูนยจําลองแผนดินไหว ตัง้อยูบริเวณใกลๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของ
ภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหว หองแสดงเหตุการณหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย
หองเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียังมีโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูตางๆ และ โซนช็อปป้ิงสินคางานฝีมือญ่ีป ุนตางๆ

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE ตามอัธยาศัย

นําทานสัมผัสวิถีชีวิตชาวญ่ีป ุนดวยการ สาธิตการชงชา แบบญ่ีป ุน และใหทานไดลองชงชา และเลือกซ้ือสินคานานาชนิด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานเดินทางสู หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบอน้ําแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขไหสุก ดวยอุณหภูมิ 97 องศา
เซลเซียส ชิมไขดํา ท่ีเชื่อกันวา เมื่อกินไขดํา1ฟอง จะทําใหมีอายุยืนยาวขึน้7ปี

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู ท่ีพัก

พักท่ี ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

ลานสกีฟูจิเท็น

พิพิธภัณฑแผนดินไหว

ดิวต้ีฟรีประเทศญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตัง้อยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทัง้ลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีทัง้ลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ทัง้สกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

ตัง้อยูท่ีเมืองโกเบ(Kobe) เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว มี
สาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ และตัวตึกน้ันออกแบบมาใหรับมือกับแผนดินไหวไดแม
จะดูเปราะบาง

ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE SHOP) ทุกทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมชัน้นําของ
โลกโดยปลอดภาษี ท่ีน่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญ่ีป ุนท่ีรัฐบาลอนุมัติใหผูท่ี
เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดโอกินาวาซ้ือโดยไมตองเสียภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยัง
ตางประเทศ มีสินคาประมาณ 4,000-5000 รายการใหเลือกสรร อาทิ เครื่องสําอางค
น้ําหอม นาฬิกา กระเปา ไวน และสปิริต และยังมี DFS แกลอเรีย โอกินาวา (DFS
Galleria Okinawa) ท่ีเปิดในปี 2005 ใหเขาชมดวย ตัง้อยูท่ียานชินโตชิน เมืองนาฮา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 มหานครโตเกียว - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ -
ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - ศาลเจาเมจิ - ฮาราจูกุ -
โอไดบะ - กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว - ยานชินจูกุ - อิออนนาริตะ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : ลานสกีจะเปิดใหบริการโดยขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะเป็นสําคัญ

ลานสกี ฟูจิเท็น (คาบริการโดยประมาณ 1. เชาอุปกรณสกี ราคา 5,500 เยน // 2. เชาอุปกรณสโนวบอรดราคา 5,500 เยน
// 3. เชาชุด ประกอบดวยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแวนตา ในราคา 5,500 เยน)

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ บาย

เป็นภูเขาไฟในญ่ีป ุนท่ียังคุกรุนอยู มีบอน้ําแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขใหสุกได มีจุดเดนท่ี
ไขท่ีตมจะกลายเป็นสีดํา เชื่อวากินไข 1 ฟองจะอายุยืน 7 ปี การเดินทางใชกระเชาของฮา
โกเน

 คํ่า  ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองโตเกียว

ผานชมแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน มี
ความสูงถึง 634 เมตร

นําทานเท่ียวชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุด ในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา
นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลัง ไดภายในวัด ฯลฯ

อิสระทานเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีม ีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมาย

นําทานชม ศาลเจาเมจิ ตัง้อยูในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกลๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึน้ในปี ค.ศ.
1920 เพ่ือเป็นอนุสรณสถานแดดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชื่อของ
ศาสนาชินโต แตในชวงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ศาลเจาแหงน้ีไดถูกทําลายไปหมดสิน้ จนกระท่ังสงครามจบลงจึงไดมีการบูรณะขึน้
ใหมจนแลวเสร็จในปี 1958

นําทานสู ยานฮาราจูกุ ยานหน่ึงท่ีตัง้อยูใจกลางโตเกียว ซ่ึงท่ีน่ีไมเพียงแคเป็นแหลงรวมรานคาเทาน้ัน แตรอบๆ บริเวณยังมี
ศาลเจา สวนสาธารณะ และถนนเสนใหญสไตลตะวันตกแบบ Champs-Elysees เขาไวดวยกันไดอยางลงตัว และถนนท่ีขึน้
ชื่อท่ีสุดในยานฮาราจูกุน้ันคือถนนทาเคะชิตะท่ีอยูตรงขามสถานีฮาราจูกุน่ันเอง

บาย



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่ึงสรางขึน้จากการถมทะเลบริเวณอาวโตเกียว เติบโตขึน้อยาง
รวดเร็วในฐานะเขตทาเรือ จนถึงชวงทศวรรษท่ี 1990 โอะไดบะไดกลายเป็นยานการคา ยานพักอาศัย และนันทนาการท่ีใหญโต
แหงหน่ึง

นําทานชม Unicorn Gundam หุนกันดัม้ตัวใหมเป็นรุน RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุนสีขาว-
แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกวาหุนตัวเดิมถึง 6 เมตร

นําทานเดินทางสู ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไมวาจะเป็น รานซานริโอะ รานขาย
เครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันท่ีราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่อง
สําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจักเป็นอยางดี

นําทานเดินทางสู อิออน ทาวน หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่
อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน น

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

มหานครโตเกียว

โตเกียวสกายทรี

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย



อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

ศาลเจาเมจิ

ฮาราจูกุ

ศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิ ์และเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สรางขึน้โดยจักพรรดิเมจิ และ
มเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจาแหงน้ี ซ่ึงตัง้อยู
ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตนไมนานาพรรณถึง 1 แสนตน ทําใหดูเหมือนกับวาศาล
เจาแหงน้ีตัง้อยูภายในปา

นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนท่ีแตงหนา แตงตัว กัน
แบบท่ีเรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิตย เด็กเหลาน้ีจะมารวมตัวกัน
มีทัง้แนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะ เป็นสีสันใหกับถนนสายน้ี

โอไดบะ

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

ยานชินจูกุ

อิออนนาริตะ

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึน้มาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตัง้อยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดัม้แลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดัม้โดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตัง้แต 10.00-20.00 น

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร

นําทานเดินทางสู อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้
อยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชัน่มากมาย

นําทานเดินทางสูสนามบิน

13.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW 101

18.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ บาย

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1.    ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.    ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิ
อากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็น
สําคัญ

6.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.    อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อ
เพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8.     ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกเท่ียวบิน, การประทวง, การนัด
หยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
9.     ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกคาท่ีมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวเทาน้ัน 
10.    ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 

การชําระเงิน
ชําระเต็มจํานวน

อัตรานี้รวม:
1.    คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ            

2.    คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3.    คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

4.    คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ

5.    คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ          

6.    คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7.    คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.        

8.    หัวหนาทัวรนําเท่ียวตลอดรายการ

9.    คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

10.  น้ําด่ืมวันแรก 1 ขวด

อัตรานี้ไมรวม:
1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)

2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม

3.    คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)



4.    คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ

5.    ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตอทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

6.    ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ 
 

วีซา
ขอควรทราบ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วันไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

-    ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

-    สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

-    ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

-    กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

หมายเหตุ
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิรม 100% ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยทางบริษัททัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบ

นัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน

2. โรงแรมในประเทศญ่ีป ุน หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ัน
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็น 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน)

3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีป ุน ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีท่ีหองพักแบบเตียงคูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN)
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน

4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพัก ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียง
แทน (เฉพาะรายการทัวรท่ีระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทาน้ัน)

5.* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร *

6.* ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุท่ีน่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง  
ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน

7.หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญ่ีป ุนจากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออก
นอกประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้
ทุ กรณี ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศญ่ีป ุนเรียกเก็บ ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง
หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทัง้น้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 



การยกเลิก
1.    กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.    กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

3.    การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4.    การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 30 คน  
 


