
 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั 

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
 



วนัทีส่อง นาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็  

02.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเทีย่วบินที ่XJ602 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
10.45 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ น า

ท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซ่ึงสวนแห่งน้ีตั้ งอยู่ใน
จงัหวดัอิบารากิ  สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพื้นท่ี 1.9 ลา้น ตร.ม. มีช่ือเสียงเร่ือง ดอกไมท่ี้จะบานให้
ชม ผดัเปล่ียนสายพนัธ์ุ ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล
หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีออกดอกหมุนเวียนให้ชมตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลิจะไดช้มทุ่งดอกนาร์ซิสซัส และดอกทิว
ลิป เม่ือถึงช่วงตน้ฤดูร้อนจะมีทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส์) และดอกกุหลาบ ส่วนดอกบานช่ืนจะบานในช่วง
กลางฤดูร้อน เม่ือเขา้สู่ฤดูใบไมร่้วงก็จะได้ชมทุ่งดอกโคเชียและทุ่งดอกคอสมอส นอกจากน้ียงัมีเส้นทางป่ัน
จกัรยานท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถป่ันชมภายในสวน รวมถึงโซนอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีน่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนาม 
BMX วบิาก สนามกีฬา และสถานท่ีท าบาร์บีคิว เป็นตน้  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างยากนิิคุ 
น าท่านเพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 
เมตร และยงัไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุ๊ควา่ เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืนท่ีหล่อจากทองสัมฤทธ์ิมีความสูง
ท่ีสุดในโลก พระพุทธรูปปางยนืน้ี สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยงัสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นในของ
พระพุทธรูปไดด้ว้ย ซ่ึงภายในรูปป้ันจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปป้ันจะมีการจดัแสดงท่ีแตกต่างกนั
ออกไปค่ะ สามารถข้ึนลิฟท์เพื่อไปยงัจุดชมวิวท่ีตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 
เมตร   ภายในบริเวณวดัยงัยงัสามารถเดินชมสวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเล็กท่ีมีทั้งกระรอก, กระต่าย  เป็น
ตน้  ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ  400 เยนนอกจากน้ีภายในบริเวณของพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึนั้นมีสวนดอกไมมี้
พื้นท่ีประมาณราวๆ 10,000 ตารางเมตรดว้ยกนั โดยในช่วงฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี สามารถชมความสวยงามของ
ดอกซากุระ และพิ้งคม์อสอีกดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในปีนั้นๆ หลงัจากนั้นให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนด์เนมช่ือดงัท่ี เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก กวา่  150 
ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง CITIZEN, G-
SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯ ล ฯ  ร อ ง เท้ า แ ฟ ชั่ น  ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, 
TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้งยงัมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกล้ิมลอง มากกว่า  20 ร้านให้เลือกไม่ว่าจะ
เป็น อาหารญ่ีปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแมก้ระทัง่พิซซ่า **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการ
เลือกซ้ือสินค้า**  

พกัที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่าม  ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - วดัอาซากุซะ - ทาน
บุฟเฟ่ต์ขาปู + อาบน า้แร่ออนเซ็น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นท าท่านเดินทาง ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ ซ่ึงเป็นสวนริมน ้ ายาวเป็นอุโมงคต์น้ซากุระถึง 2 กิโลเมตร ซ่ึง
ไดช่ื้อวา่เป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดอีกแห่งของญ่ีปุ่น ติดอนัดบั 100 จุดชมซากุระท่ีดีท่ีสุด
ของญ่ีปุ่นดว้ย นอกจากนั้นท่านจะไดช้มดอกเรปซีดหรือท่ีคนญ่ีปุ่นเรียกกนัวา่ นาโนะฮานะ สีเหลืองสดออกดอก
บานเป็นทุ่งพร้อมๆกนักบัดอกซากุระท าใหมี้สีเหลืองตดักบัสีชมพูของดอกซากุระ สวยงามยิง่ใหญ่อลงัการมากๆ 



** ในกรณทีีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรมไปยงั ศาลเจ้าฮิกาวะ เป็นศาลเจ้าที่
มีช่ือเสียง มีความร่นร่ืนสูงมากเพราะถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี และมีอาคารหลายแห่งในบริเวณเดียวกัน 
ตั้งแต่ทศิใต้ทอดยาวไปจนถึงประตูโทริอสีิแดงขนาดสูงใหญ่ เส้นทางทิศเหนือจะพาผู้เข้าชมเดินข้ามสะพานไปยัง
ประตูโรม่อน 2 ช้ัน(Romon Gate) ทางเข้าไปยังห้องโถงใหญ่(Honden) ห้องโถงอธิษฐาน(Haiden) และเวที
เต้นร า(Maiden) ศาลเจ้าฮิกาวะน้ันเดิมเคยเป็นศาลเจ้าใหญ่ของศาสนาชินโตของจังหวดัมูซาชิ **  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่าเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมืองเกียวโตนอ้ย เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ห์แบบโบราณ
ท่ียงัคงสภาพให้เราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี อดีตหัวเมืองส าคญัในสมยัเอโดะ ท่ีพร้อมจะพาเรายอ้นยุคสู่สมยัเอโดะ
ดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้เห็นถึงวิถีการใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นในสมยัท่ีขา้วเป็นสมบติัอนัล ้ า
ค่าของชาวญ่ีปุ่น  จากนั้นน าท่านสู่ ถนนคุราซึคุริ ยา่นเมืองเก่าให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมยัเอโดะ 
บา้นเรือนยอ้นยุคท่ีถอดยาวริมสองฝ่ัง  พร้อมให้ท่านได้ชมหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ   ก่อสร้างเป็นอาคารสาม
ชั้นสูง 16 เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ไดช่ื้อวา่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ  จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเท่ียว  
ตรอกขนมโบราณคาชิยะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ท่ีมีร้านคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารวา่งซ่ึง
ส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นในย่านนั้นท่ีเปิดเป็นร้านขนมกนัมาตั้งแต่
สมยัโบราณ นกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาท่ีน่ีเพื่อเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของช่วงเวลาสมยัโชวะ  อิสระใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือของฝาก สินคา้พื้นเมืองมากมายตามแบบฉบบัของเมืองคาวาโกเอะ  น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่าน
ชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า  
นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณ
ประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ 
ถนนช้อปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษ์ให้ท่านไดล้ิ้มลอง
รสชาติปูพร้อมน ้ าจ้ิมสไตส์ญ่ีปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือวา่ถา้ได้
แช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน 

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่  ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที ่5) - พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตีฟ้รี - ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าท่าน
ข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยูโ่ดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ
บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่
สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีดา้นหลงัยงัมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็น
ท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่ท่ีบริเวณโดยรอบของ
ฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเช่ือวา่ท่ีน่ีมีท่านเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และยงัวา่กนัวา่ 
ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม
ตกอยูท่ี่พื้นในสวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ ส าหรับท่านท่ีหลงใหลใน



กล่ินหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไวบ้ริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไวด่ื้มด ่า
รสชาติกาแฟพร้อมชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของฝากผลิตภณัฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซ่ึง
มีบริการอยูท่ี่ภูเขาไฟฟูจิท่ีเดียวหาไม่ไดจ้ากท่ีไหนอีกแลว้ อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อนัลิมิเต็ด , น ้าแร่
ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นตน้ น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของ
ภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ญ่ีปุ่น จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นสินคา้ เคร่ืองส าอางคป์ลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ณ ยา่นดงั ย่านชินจุกุ”ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย 
อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคน
ไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS 
VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุด ฮิต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ื อ  COMME DES GARCONS, H&M 
หรือเลือกซ้ือรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท่ี
ร้าน ABC MART **อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้** 

พกัที่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที่ห้า อสิระเลือกช้อปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
อสิระเต็มวนั ให้ท่านอสิระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเทีย่วอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง 
อาทิ 
- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์สมเด็จ

พระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง และไดรั้บความ
เคารพจากชาวญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัมากท่ีสุด   

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้
แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการ
เห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ี น่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนน
เหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัระดบั
โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการ
หารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา 
KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้ งยงัมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชั่นวยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั“ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัข
แสนรู้ท่ีกลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว 
ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์
แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 



โดยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกวา่ 600 ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น
นานาชนิด (ไม่จ  ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตู
นเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean 
เขย่าขวญักับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก  Small 
World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจบัจ่ายเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ี
เมา้ส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์
การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง 
แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมีลูกคา้ใช้บริการไปสนามบิน 
เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ 
เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยูท่ี่เทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง       
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่
ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัวา่ข้ึนไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ 
หากนัไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง    
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อ
รอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/
ท่าน/เทีย่ว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ  ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา     
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานีจ้ะไม่รวมค่าทางด่วน)      

  อสิระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
พกัที่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที่หก ออิอน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซ้ือของฝาก อาทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย   
**เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน อิสระอาหารค ่าตามอัธยา ศัย** ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่ 
สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

14.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ603 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
19.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิม่ ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว 

22 – 27 มีนาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

23 – 28 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

24 – 29 มีนาคม 2563 28,999 8,000 18,999 

25 – 30 มีนาคม 2563 28,999 8,000 18,999 

26 – 31 มีนาคม 2563 28,999 8,000 18,999 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 

บริการน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัทีม่ีรายการท่องเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง 
เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน1วนัหลังการจอง หากมีการยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้ช าระ 
ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 26 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  



 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่า
เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านภายใน1วนัหลงัการจองเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 26 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 



5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 
 
 
 


