
 

 

 

 
 

 

 

 
 

บินตรงสู่โตเกยีว โดยเคร่ือง BOEING 777-200 พร้อมบริการอาหาร  
และ ฟรีน า้หนักกระเป๋าขาไป 20 กโิลกรัม และขากลบั 30 กโิลกรัม 

พกัโรงแรม 3 ดาว ระดบัมาตรฐานพร้อมอาหารเช้า พกัฟูจ ิ1คืน และนาริตะ 3 คืน 
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจ ิวดัอาซากสุะ ช้อปป้ิงย่านอุเอโนะ 

พร้อมช้อปป้ิงกนัแบบเตม็ๆที่ย่านชินจูก ุอิม่อร่อยเมนูบุฟเฟต์พร้อมขาปูยกัษ์แบบฉบับของญีปุ่่น 
พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ ในแบบฉบับของญีปุ่่น 

 



 

Super Seat 

1,600 บาท (ไป-กลบั) 
Stretch Seat  

2,800 บาท (ไป-กลบั) 
Big Seat  

4,000 บาท (ไป-กลบั) 

Standard Seat 
(กรณรีะบุทีนั่ง) 

1,000 บาท (ไป-กลบั) 
 
 

ส าหรับทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน สายการบิน NOKSCOOT  
มีท่ีนัง่จ  านวน 415 ท่ีนัง่ ซ่ึงเป็นท่ีนัง่แบบ  3–4–3 โดยจะมีการแบ่งเป็นประเภทของท่ีนัง่ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 

        1.  BIG SEAT จะมีจ านวน 24 ท่ีนัง่ ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นเบาะหนงัสีด า มีอุปกรณ์ส าหรับชาร์จเคร่ืองมือ
 อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น SMART PHONE, IPAD   

2.  STRETCH SEAT หรือท่ีรู้จกัในช่ือวา่ LONG LEG จะมีจ านวน 30 ท่ีนัง่ ซ่ึงจะเป็นท่ีนัง่ท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ 
 จะมีพื้นท่ีกวา้ง สามารถยดืขาได ้

3.  SUPER SEAT จะมีจ านวน 63 ท่ีนัง่ ซ่ึงจะเป็นท่ีนัง่ท่ีอยูบ่ริเวณถดัจาก STRETCH SEAT และบริเวณดา้นหลงั
 ของเคร่ือง จะมีพื้นท่ีกวา้งกวา่ STANDARD SEAT   

4. STANDARD SEAT จะมีจ านวน 298 ท่ีนัง่  
 

 
 
 

 
22.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

 บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW918  (บริการ

อาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวง
ของประเทศญ่ีปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวนัออก" เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมือง
หน่ึง จึงท าให้ กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนย์กลาง การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม 
เทคโนโลย ี (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง) 

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร       
จากนัน้เดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจา้แม่
กวนอิม ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ ท่ีมีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและ
ถ่ายภาพประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์”และซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีถนนนาคามิเซะสินคา้ 
MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลือกซ้ือร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้งขนม

วนัทีส่อง นาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – อเุอโนะ – โกเทมบะเอาท์เลท็     

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ 



 

อร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั น าท่านชอ้ปป้ิงสถานท่ียอดฮิต ย่านอุเอโนะ อาทิเช่น ‘ตึกม่วง ทาเคยะ’  ซ่ึง
เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ไม่วา่จะเป็น เคร่ืองส าอาง,เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,
ขนมญ่ีปุ่น,นาฬิกา,เส้ือผา้และกระเป๋าแบรนด์ดงั นอกจากน้ี  ท่านยงัสามารถอิสระชอ้ปป้ิง ถนนอะเมะโย
โกะ ถนนสายช้อปป้ิงยอดฮิตย่านอุเอโนะ มีสินคา้ให้ท่านไดเ้ลือกช้อปป้ิง เช่น ร้านแบรนด์เนมมือสอง 
ร้านขายขนมของฝาก ร้านปาจิงโกะ ร้านรองเท้ายอดฮิต และอีกมากมาย (เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 26 – 31  
มีนาคม และวนัที ่2  – 7 เมษายน 59) น าท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะ “อุเอโนะ” สวนสาธารณะที่มีขนาด
ใหญ่ทีส่วยงามกลางกรุงโตเกยีว ซ่ึงรวบรวมพนัธ์ุไม้นานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก และเป็นสถานทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจของคนโตเกียว ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลที่แย้ม
บานสะพร่ังเป็นสีชมพูอยู่ทั่วบริเวณสวนใจกลางกรุงโตเกียว นับว่าเป็นที่ชมดอกซากุระในโตเกียวที่
สวยงามที่สุดก็ว่าได้ (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ที่จะมากันเป็นครอบครัว/
หมู่คณะ )  อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย    จากนั้นน าท่านสู่
แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี   เอ้าท์เลต็   แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้
แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลกกวา่ 165 แบรนด์ บนพื้นท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้
ใหม่ล่าสุดอาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋า
แบรนด์เนมยี่ห้อดงัได้ท่ีร้านCOACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือ
เลือกดูเคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ “มัตสึบะ” ปูน ้า             
  เย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน ้าเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุด 
  ให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SUPER HOTEL GOTEMBA / DORMY INN   หรือระดับเทยีบเท่า 
ห้ามพลาด: การอาบน า้แร่เพ่ือสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน า้แร่ในแบบของญีปุ่่น  

หมายเหตุ :   
      1)  โรงแรมทีพ่ักบริเวณรอบๆ เขตภูเขาไฟฟูจิ ประเภทของห้องพัก บางโรงแรมจะเป็นแบบเรียวกัง (นอนพื้น) บางโรงแรมจะเป็นแบบ

นอนบนเตยีง (สากลทัว่ไป)  ซ่ึงทางบริษัทจะแจ้งช่ือโรงแรมทีท่่านจะเข้าพกั ก่อนล่วงหน้า 1–3 วนัท าการ 
      2)  ในกรณีที่โรงแรมที่พักไม่มีห้องอาบน ้าแร่ (ออนเซ็น) ภายในโรงแรม ทางบริษัทจะจัดให้ท่านไปใช้บริการที่แช่ออนซ็นบริเวณ
ใกล้เคยีง 
 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม               

หลงัอาหารน าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีผูม้าเยือน
เป็นจ านวนมากเป็นแหล่งรวมบ่อน ้ าพุร้อนมากถึง17แห่ง จึงท าให้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการอาบน ้ าแร่ 
จากนั้น จากนั้น “ล่องเรือโจรสลดั” (ใช้เวลาล่องประมาณ 10–15 นาที)  ทะเลสาบอาชิ 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ี
อยูล่อ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ พบและสัมผสัเรือแฟนตาซีโจรสลดัท่ีประดบัประดาและตกแต่งอยา่งอลงัการ ให้
ท่านไดช่ื้นชมความงามทะเลสาบอนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น กบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาด“เสา
โทราอิ”สัญลกัษณ์อนัโด่งดงักลางทะเลสาบอาชิ   น าท่านเดินทางสู่สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยั “ภูเขา
ไฟฟูจิ” ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นมีความสูงราว 3,776 เมตร ตั้งอยู่บริเวณจงัหวดัชิซุโอะกะและ
จงัหวดัยะมะนะชิซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี น าท่านข้ึน สถานีที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดบั
ความสูงท่ี 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ทุกไดไ้ดส้ัมผสัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของญ่ีปุ่น จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระเลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมืองและขนมอร่อยตามอธัยาศยั  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางไปสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี  EXPERIENCE EARTHQUAKE พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจ าลองแผน่ดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด 
และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจ าลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากราคาถูก
เช่น ขนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองไฟฟ้าไดจ้ากท่ีน่ี    จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านกั SHOPAHOLIC พา
ตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบท่ี ชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ยา่นความเจริญอนัดบั
หน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนัให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของจากร้านคา้ต่างๆมากมายใน
ย่านน้ีเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, 
เส้ือผ้า และเค ร่ืองส าอาง เป็นต้น ไม่ ว่าจะเป็น  H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON 
QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON  
 
 
 
 

วนัทีส่าม  วนอุทยานฮาโกเน่  – ล่องเรือโจรสลัด  – ภู เขาไฟฟูจิ  ช้ัน 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –  
พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ



 

ค ่า  อสิระอาหารม้ือเยน็ ตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ TOYOKO INN NARITA / SUPER HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  
  ท่านสามารถน่ังรถไฟเพ่ือไปยงัสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น 

ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่วยัรุ่นอินเทรนดอ์พัเดทของเมืองปลาดิบ ท่ีเช่ือมระหวา่งสถานีJR HARAJUKU 
STATIONกบัถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของ
ยา่นน้ีก็คือการแต่งตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตามการ์ตูนเร่ืองต่างๆ  

ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายน้ีเป็นแหล่ง
รวมร้านคา้แฟชัน่วยัรุ่น เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีโด่งดงั
ไปทัว่โลก ตั้งอยูต่รงกลางของถนนทาเคชิตะร้านท่ีมีช่ือเสียงคือ MARION CREPES ท่ีถือว่าเป็น
ร้านเครปสไตลญ่ี์ปุ่นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ดงั  
- หา้งLAFORET HARAJUKUสูง 7 ชั้น ท่ีมีร้านเส้ือผา้มากกวา่ 150 ร้าน  
- OMOTOSANDO HILL ช้อป ป้ิงมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดังเช่น  LOUIS VUITTON, 

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

ชิบุย่า ไดรั้บฉายาวา่เป็น SHOPPING DISTRICT แห่งโตเกียว และของญ่ีปุ่น ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก เป็น
แหล่งรวมความบันเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO 
HANDท่ีถือวา่เป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุด, PARCO, LOFTสาขาชิบูยา่ท่ีเต็มไปดว้ยของเก๋ๆ และถนนท่ีจะเต็ม
ไปด้วยร้านคา้แบรนด์ดงัมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING 
APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกท่ีเรียกได้ว่าวุ่นวายท่ีสุดในโลกเป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยมท่ีใครๆ ก็
ตอ้งแวะมา HACHIKO SQUARE ท่ีมีผูค้นพลุกพล่านขา้มถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุดไฮไลท์
อีกจุดในยา่นน้ีไดแ้ก่รูปป้ันของ HACHIKOสุนขัผูซ่ื้อสัตยอ์นัโด่งดงัไปทัว่โลก 
SHISUI OUTLET  สามารถชอ้ปไดต้ั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ี
แหล่ง รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เดินทางโดย SHUTTLE BUS จาก
สน าม บิ นน าริตะ  จะ มี      รถบัส  OUTLET SHUTTLE ออกจาก  (TERMINAL 1) NO.30 ห รือ 
(TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาทีหรือจะเลือก 
เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR NARITA STATION ไปลงท่ีสถานี JR SHISUI STATION แลว้ข้ึน
รถไปท่ี SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
 
 

วนัทีส่ี่ โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 



 

 
เทีย่ง  อสิระอาหารตามอธัยาศัย 

โตเกียว ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ท่ีตั้ งอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY 
RESORT เขต URAYASU จงัหวดั CHIBA ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัโตเกียว สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกอยู่
ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงท่ีสถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY 
STATION มีโซนต่างๆท่ีน่าสนใจ คือ เมืองลับแลสามเหล่ียมปากแม่น ้ า (LOST RIVER DELTA) 
ชายทะเลฝ่ังอาหรับ (ARABIAN COAST) ทะเลสาบนางเงือก (MERMAID LAGOON) เกาะลึกลับ 
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน ้ าฝ่ังอเมริกา (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการคน้พบ 
(PORT DISCOVERY) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (MEDITERRANEAN HARBOR)  เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE 
OF THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนท่ีเหมาะส าหรับเด็กหรือผู ้ท่ีไม่รักความ
ต่ืนเตน้มากนกั เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากน้ี
ยงัมีส่วนการแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนงั 3 มิติท่ีข้ึนช่ือ
อย่าง THE MAGIC LAMP THEATER  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ไกด์  ค่าตั๋วโตเกียว 
ดิส นี ย์แลนด์   ราคาผู้ ใหญ่ ท่ านละ 2,600 บาท และราคาเด็ กต ่ าก ว่า 12 ปี  ท่ านละ 2,400 บาท                                  
(ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลบั) 

 
วธีิการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกยีว 
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถน่ังรถSHUTTLE BUS ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่
กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถท าได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซ่ี ใน
ปัจจุบนัวิธีท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือการนัง่รถไฟดงันั้น ขอแนะน าการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการ
ค านวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าท่ีให้บริการจาก
สนามบินนาริตะเขา้เมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 



 

1)  NARITA EXPRESS (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้า
สถานีโตเกียว ใชเ้วลา 53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก้ี ส่วนแรกวิ่งข้ึนไปทาง
เหนือผ่าน SHINJUKU , OMIYA ส่วนหลังวิ่งไปทางYOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA ค่ารถอยู่ท่ี 
2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ่งดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
ให้บริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีท่ี
ขบวนรถจะเช่ือมต่อกนัหรือแยกจากกนั ปกติแลว้ขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเช่ือมต่อกบั
ขบวนท่ีมาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ 
กลายเป็นขบวนเดียวกัน ซ่ึงต่อไปจนถึงท่ า
อากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง SŌBU MAIN 
LINE และ สายนะริตะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา– เส้นสีเขียว ใช้
เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี TOKYO ราคา
ประมาณ1,280เยน 
 
3)  KEISEI SKYLINER – เ ส้ น สี น ้ า เ งิ น 
รถด่วนของฝ่ัง KEISEI เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผา่นสถานีนิปโปริ สุดปลายทางท่ีอุเอโนะ 
ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ2,470 เยนKEISEI SKYLINERวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง SKYLINERมีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหวา่งช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 
3 เท่ียวต่อชัว่โมง กรณีใชบ้ริการ KEISEI LINE จะตอ้งลงท่ีสถานีนิปโปริ (NIPPORI) หรือไม่ก็สถานีอุเอ
โน่ (UENO) ซ่ึงทั้ ง 2 สถานีน้ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR YAMANOTE LINE ) ไปยงัสถานี
ต่ างๆ ใน โต เกี ย ว ได้ อ ย่ า งส ะด วกส บ าย  ไม่ ว่ าจ ะ เป็ น  AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, 
SHIBUYA,IKEBUKURO 
4)  ACCESS EXPRESS – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ี่สถานีอุเอโนะ ใช้
เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240เยน 
5)  KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบินไปสุด
ปลายทางท่ีอุเอโนะ ใชเ้วลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน 

ค ่า อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ TOYOKO INN NARITA / SUPER HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  
  อสิระตามอธัยาศัย 
เทีย่ง-ค ่า อสิระอาหารตามอธัยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ TOYOKO INN NARITA / SUPER HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 



 

 
  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    

หลงัอาหารน าท่านสู่ วัดนาริตะ ซ่ึงท่านจะไดน้มสัการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วดันาริตะวดัท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัเก่าแก่ซ่ึงมีอายุยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยงัเป็นวดัท่ีบูชาเทพเจา้แห่งไฟ  จากนั้นเดินทางสู่ “ร้าน
ดองกีน้าริตะ”  ร้านน้ีมีช่ือเต็มๆวา่ ดองกิโฮเตะ (DON QUIJOTE) เป็นดิสเคานตส์โตร์แห่งใหญ่ ปัจจุบนั
มีมากกว่า 160 สาขาทัว่ญ่ีปุ่น พร้อมทั้งช้อปป้ิง “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย 
อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสน
ถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุ
ใจ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

 
15.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919  (บริการอาหารและน ้าด่ืม               

  บนเคร่ือง) 
   20.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดังนี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ใน

ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมทีญ่ี่ปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมี
แค่เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขอ
อนุญาตจัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 
 

 

 

วนัที่หก วดันาริตะ – ร้านดองกีน้าริตะและเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ –  สนามบินดอนเมือง                  

(กรุงเทพฯ) 



 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัที ่ 22 – 27  ม.ีค. 59 
วนัที ่ 16 – 21 / 23 – 28 เม.ย. 59 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

34,999.– 

พกัเดี่ยวเพิม่ 7,900.– 
 

วนัที ่ 26 – 31 ม.ีค. 59 
วนัที ่ 2 – 7 เม.ย. 59 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

37,999.– 

พกัเดี่ยวเพิม่ 7,900.– 
 

วนัที ่ 9 – 14 เม.ย. 59 (วนัหยุดเทศกาลสงกรานต์) ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

47,999.– 

พกัเดี่ยวเพิม่ 7,900.– 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
 ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลบัท่านละ 30 กก 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
 การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

 
 



 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
 ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่าน

 ตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 2,500 เยน   ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  (ปกติ 20 กก.) 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวั

 คนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป 
 แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
 หนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว 
 (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน หรือช าระทั้งหมด หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
 ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
 เลขทีบ่ัญชี  175-231417-5 (ออมทรัพย์) 
 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่

ต ่ากว่า 6 เดือน 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอ

สงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ได้ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้ งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  



 

 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

 ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ได้ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น มดีงัต่อไปนี ้
 ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
 ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ)(ในกรณีเดินทาง

เป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
 ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออก

เอกสารดงักล่าว) 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
 กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
 ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


