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สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ทุยั!! 
สนุกสนานไปกบัการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟจิูเทน็ 

นั �งกระเช้าคาจิคาจิ ช้อปกระหนํ �าชินจกู ุขอพร ณ วดัอาซะกซุ่า 

พิเศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์และแช่ออนสไตลญี์ �ปุ่ นแท้ๆ   

 อิ�มอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

  ธนัวาคม ����  

ราคาเริ�มตน้ ��,900.- 
XJ 600 DMK – NRT  23.45 – 08.00 

XJ 601 NRT – DMK  09.15 – 13.45 

วันที� รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

� กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ     

� 
สนามบินนาริตะ – สวนชินจูกเุกียวเอน (ชมใบไมเ้ปลี�ยนสี)              

นั�งกระเชา้คาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮคัไค – ทะเลสาบยามานากะ 
 

  

SUN PLAZA HOTEL  

YAMANAKA หรือเทียบเท่า 

� 

ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ หรอื ลานสกีฟูจเิท็น          

พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – วดัอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป)  

ชอ้ปปิ� งชินจูกุ – นาริตะ 
  

- 
THE HEDISTAR NARITA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
นาริตะ – อิสระฟรีชอ้ปปิ� งตลอดทั�งวนั หรือ ซื� อทวัรเ์สริมโตเกียว 

ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าเดนิทาง)  

- - 
THE HEDISTAR NARITA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
   

 

 

 

 บุฟเฟ่ตปิ์� งยา่ง

สไตลญ์ี�ปุ่น 
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20.30  คณะพร้อมกันที�สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้ โดยสารขาออก ชั �น 3 ประตูทางเข้าที�  3 

เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์ROW 4 เจา้หน้าที�บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวกใหท้่านกอ่นขึ�นเครื�อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทําการบินด้วยเครื�องบิน AIRBUS A330-300 ที� นั �งแบบ 3-3-3 

(377ที�นั �ง) นํ�าหนักกระเป๋าเดินทางทั �งขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื�องดื�มทั �งขาไปและขากลบั ** 

23.45  ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 600 

 

 

 

08.00 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น

เพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

นําท่านสู่ สวนชินจูกเุกียวเอน ซึ�งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�สุดและเป็นที�นิยมมากที�สุดของ

กรุงโตเกยีว เป็นสถานที�ที�ใหบ้รรยากาศเงยีบสงบ ดงึดูดใหผู้ค้นออกมาผ่อนคลายจากความวุ่นวาย

ของเมอืงใหญ่ และที�สาํคญัสถานที�แห่งนี�เป็นจุดที�ชมดอกซากุระในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิส่วนช่วงใบไม้

ร่วงกลางเดอืนพฤศจกิายนจนถึงกลางเดอืนธนัวาคมกจ็ะได้ชมใบไมเ้ปลี�ยนสดี้วย (การเปลี�ยนสี

ของใบไม้ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต์ปิ� งย่างสไตลญี์�ปุ่ น) 

นําทา่น นั �งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจุดชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภเูขา

ไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื�อมต่อระหว่างชายฝั �งตะวันออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบันํ�าทะเล ทําใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ 

และเหนือจุดชมววิขึ�นไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นที�ตั �งของศาลเจ้าเลก็ๆ อกีทั �ง

ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภเูขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพื�อไปชมววิภเูขาไฟฟูจทิี�สวยงาม ที�จุดชมววิ

บนยอดเขาแห่งนี� นอกจากจะมทีศันียภาพที�สวยงามแลว้ยงัม ีตวัการต์ูนที�น่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที�

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ไดก้บักระดิ�งรปูหวัใจ ซึ�งเป็นจุดขายอกีอย่างหนึ�งของยอดเขา

แห่งนี� มคีวามเชื�อกนัว่าถา้เราเคาะกระดิ�งพรอ้มกบัอธษิฐานแล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิผ่าน

กรอบรปูหวัใจไดจ้ะทาํใหส้มหวงั (ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศเอื�ออาํนวย) 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

DAY 2 
สนามบินนาริตะ – สวนชินจกูเุกียวเอน (ชมใบไม้เปลี�ยนสี) – นั �งกระเช้าคาจิคาจิ  

โอชิโนะ ฮคัไค – ทะเลสาบยามานากะ 
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จากนั �นนําท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ�าธรรมชาติกบัความเลื�อมใสศรทัธา

ความเชื�อใน ภูเขาไฟศกัดิ �สทิธิ �ฟูจยีาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขา

ไฟฟูจีที�ไหลซึมลึกลงพื�นพิภพปฎิบัติการซึมซับบริเวณที�ลุ่มทําให้เกิดนํ� าซึมขังขยายวงกว้าง

กลายเป็นบ่อขนาดย่อมนํ�าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นที�สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. ���� 

สถานที�แห่งนี�ได้รบัการคดัเลอืกเป็น �ใน��� อนัดบัแหล่งนํ�าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สุดของญี�ปุ่ น ท่าน

สามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรมที�ชาวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้ไม่

ว่าจะเป็นผกัภเูขาที�สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั �ว มนัญี�ปุ่ น และอื�นๆอกีมากมาย 

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที�พักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ ณ SUN PLAZA HOTEL  

YAMANAKAKO หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น นํ�าแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื�อผ่อนคลายความเมื�อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํี�ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรย์แห่งการอาบนํ�าแร่แบบญี�ปุ่ นนี�เองทําให้มผีู้กล่าวว่า => 

หากมาที�ญี�ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ�าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญี�ปุ่ น ! 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผสัภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที�บริเวณขั �นที� � ซึ�งเป็นจุดที�รถ

โดยสารสามารถขึ�นไปจอดได ้ฟูจิเป็นภูเขาไฟที�สงูที�สุดในญี�ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญี�ปุ่ นอกีด้วย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟูจไิดต้ลอดทั �งปี เพราะในแต่ละฤดภููเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามที�แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที�สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึ�น

ชมภูเขาไฟฟูจิชั �น 5 นั�นขึ�นอยู่กับสภาพอากาศอํานวย) **กรณีที�ลานสกีมีปริมาณหิมะ

เพียงพอต่อการเล่นสกีและกิจกรรมบนพื�นหิมะ โปรแกรมจะเปลี�ยนจาก ภเูขาไฟฟูจิ เป็นนํา

คณะสู่ ลานสกีฟจิูเทน็ แทน**  

หรือ นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ใหท่้านตื�นตาตื�นใจกบัลานสกหีมิะขนาดใหญ่ ซึ�งเป็นลาน

สกอีนัดบัหนึ�งของจงัหวดัยามานาช ิอสิระท่านสนุกสนานกบัการเล่นหมิะหรอืถ่ายรปูท่ามกลางหมิะ

DAY 3 
ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู หรือ ลานสกีฟจิูเทน็ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว  

วดัอาซะกซุ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรปู) – ช้อปปิ� งชินจกู ุ– นาริตะ 
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อันขาวโพลนสุดแสนคลาสสิค) ราคาทัวร์ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด (ค่าบริการ

โดยประมาณ เช่าสกีเซต็ 4,000 เยน, เช่าสโนวบ์อรด์เซต็ 4,000 เยน, สโนวส์เลต็ 1,200 เยน) 

จากนั �นนําท่านชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที�จําลองเรื�องราวของ

ภเูขาไฟฟูจ ิและใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเรื�องราวเกี�ยวกบัแผน่ดนิไหวที�เกดิขึ�น

ในประเทศญี�ปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสั �นสะเทอืนจากขั �น

ตํ�าสดุสูข่ ั �นสงูสดุ และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจาํลองตา่งๆ จากนั �นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ

ของฝากที�ระลกึตามอธัยาศยั 

 เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั �นนําท่านสู่ โตเกียว ศูนย์กลางที�สองแห่งนคร …เดินทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่

กวนอมิอนัศกัดิ �สทิธิ �ที�มคีวามสงูเพยีง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ�งประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที�

เคารพสกัการะของชาวญี�ปุ่ น  รวมถงึนักท่องเที�ยวที�มาเยอืนประเทศญี�ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวัด

เก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้า ประตูคามินาริมง  ม ีโคมไฟยกัษ์สีแดงที�มขีนาดใหญ่

ที�สุดในโลก มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร มนํี�าหนักถึง 130 กโิลกรมั ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที�

ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซื�อของที�ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟ

น้อยใหญ่ พวงกญุแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึ�นชื�อของย่านนี� เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปา

ทอดรอ้น ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็น อสิระท่าน ถ่ายรูปกับโตเกียว สกาย ทรี   

(จากภายในวดัอาซะกซุ่า) เริ�มก่อสรา้งขึ�นเมื�อปี 2008 เป็นหอคอยที�ใชง้บประมาณในการสรา้ง 

65,000 ล้านเยน และผูเ้กี�ยวขอ้งถงึ 580,000 คน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื�อให้เป็นหอคอยที�สงูที�สุดใน

โลก ดว้ยความสงูถงึ 634 เมตร ทาํใหน้อกจากจะเป็นหอคอยที�สงูที�สดุในโลกแลว้ ยงัเป็นสิ�งก่อสรา้ง

ที�สงูอนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์ คาลฟิา ของประเทศดไูบอกีดว้ยตั �งอยูใ่นแหล่งชมววิทวิทศัน์ 

จากนั �นนําท่าน ช้อปปิ� งชินจูก ุตื�นตาตื�นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวที�คราครํ�าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปปิ� งชื�อดงั

ของญี�ปุ่ น ที�ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ที�ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านช้

อปปิ� งที�มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ�งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศนูยก์ลางที�สองแห่งนคร ศนูย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอยา่งหรหูราน่ารกัหลาก สไตล์ รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื�อดงัเป็นที�นิยมทั �งชาวญี�ปุ่น 

และนักท่องเที�ยวที�มาเยอืน ร้าน ��� เยน เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี �%) มทีั �งเครื�องสําอางค ์

กิ�ฟช๊อป ขนม และสนิคา้อื�นๆ  อกีมากมายที�ท่านสามารถเลอืกซื�อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื�อสนิคา้ถกูใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสื�อผา้แฟชั �นวยัรุ่น กระเป๋า 
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รองเท้า เครื�องสําอางค์ยี�ห้อดังของญี�ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถกูกว่าเมอืงไทย 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั �นนําท่านเขา้ที�พกั นาริตะ ณ THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํ�าย่านชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบูย่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไกดแ์นะนําการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

หรือเลือกซื�อทวัรพิ์เศษเที�ยว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท เดก็ตํ�า

กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําทา่นเดนิทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท่้านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแหง่ความ

หฤหรรษ์อนัยิ�งใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยเนื�อที�ได้จากการถมทะเลในอ่าว

โตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดิสนีย์แลนด์ มกิกี�เมา้ส ์ที�พูดได้คล่องทั �งภาษาญี�ปุ่ น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพื�อนการ์ตนูมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตื�นตา

กบั WESTERNLAND ตื�นเต้นกบัการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกบัการนั �งเรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกบัเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการ นั �งรถไฟชมความหลากหลายในดิสนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพิ�มกบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมอืงแร่

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที�จะนําเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต ์

ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื�อง TOY STORY และเครื�องเล่นนานาชนิดอันตื�นเต้นมากมายให้ท่านได้

สนุกสนานอยา่งเตม็ที� พรอ้มเลอืกซื�อหาสนิคา้ที�ระลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบั

ความงามของ ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการต์ูนดงั

ของวอล์ทดิสนีย์ที�ท่านชื�นชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

ต้องชาํระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพิ�มเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

 

 

DAY 4 นาริตะ – อิสระฟรีช้อปปิ� งตลอดทั �งวนั หรือ เลือกซื�อทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

(ไม่รวมค่าเดินทาง) ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท 
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วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว 

จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถนั �งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมีรถบสั

ให้บริการ) ไปต่อรถที�สนามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทาํไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ 

รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แทก็ซี� ในปัจจุบนัวธิทีี�กาํลงัเป็นที�นิยมคอืการนั �งรถไฟ รถไฟฟ้าที�

ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1)  NARITA EXPRESS (N'EX) – เส้นสีแดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะ

เขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี� ส่วนแรกวิ�ง

ขึ�นไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลงัวิ�งไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA 

ค่ารถอยู่ที� 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ�งด้วยความเรว็สูงสุด 130 

กโิลเมตรต่อชั �วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิ�งผา่นสถานี

โตเกยีว ซึ�งเป็นสถานีที�ขบวนรถจะเชื�อมต่อกนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวนที�มาจากโอฟุนะหรอื

โยโกฮามา่จะเชื�อมต่อกบัขบวนที�มาจากชนิจุกุ อเิคะบุคโุระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิ�ง

ต่อไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี TOKYO ราคา

ประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เส้นสีนํ�าเงิน รถด่วนของฝั �ง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ ผ่าน

สถานีนิปโปริ สุดปลายทางที�อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน 

KEISEI SKYLINER วิ�งด้วยความเรว็สงูสุด 160 กโิลเมตรต่อชั �วโมง SKYLINER มรีถออกทุกๆ 20 

และ 40 นาท ีในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ�ง 3 เที�ยวต่อชั �วโมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI 
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LINE สามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยงัสถานีต่างๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

ไมว่่าจะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ที�สถานี      

อเุอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั �วโมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิ�งจากสนามบนิไป

สดุปลายทางที�อุเอโนะ ใชเ้วลาตั �งแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

***อาหารกลางวนัและคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั �นนําท่านเขา้ที�พกั นาริตะ ณ THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเดินทางสู่สนามบิน 

09.15 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ์ เที�ยวบินที� XJ 601 

13.45 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

*********************************************** 

 

กาํหนดการเดินทาง : ธนัวาคม ���� 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเดี�ยวเพิ�ม 

9 – 13 ธ.ค. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

13 – 17 ธ.ค. 26,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

16 – 20 ธ.ค.  26,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

20 – 24 ธ.ค.  27,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 28 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 

DAY 5 สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัรา

แลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดที �นั �ง, ซื�อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ �ม, ซื�ออาหารเพิ �มหรือบริการต่างๆ

เพิ �มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดแูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที�พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเปิ� ลโรงแรมที�ญี �ปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี �ยว + หนึ�งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิ� ลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึ�งทวิน ห้องสองเตียงเดี �ยว 

+ หนึ�งซิงเกิ� ล ห้องหนึ�งเตียงเดี �ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ �มเติม) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงื �อนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไม่รวมประกนัสุขภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o มดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 



หน้า 9 / 10   REVISE �� DEC 2017 RDA โปรรบัลมหนาว 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณีการเดินทางที�บริษัทฯต้องทําการวางการนัตีค่ามัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และหรือ

เที� ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   

 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 
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 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บ

บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพาํนักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ นได้ เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ � เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ �� วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


