
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ XW102 (02.45-10.25)   - - - - 

2 
สนามบินนาริตะ –  อุโมงคใ์บเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร -  ภูเขาไฟฟจิู –  
แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ตข์าปู 

-   
FUJI HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

3 
กิจกรรมชงชา – กรุงโตเกียว – ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ -  
วดัอาซากสุะ – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิต้ี 

  - 
MARROAD HOTEL 

NARITA หรือเทียบเท่า 

4 อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบสับริการ)  - - 
MARROAD HOTEL 

NARITA หรือเทียบเท่า 

5 
วดันาริตะ – ถนนโอโมเตะซงัโดะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
(สนามบินดอนเมือง) XW101 (13.55-18.25) 

 - - - 

 

ก ำหนดการเดนิทำง :  เดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2562 

 

WONDERFUL JAPAN 

TOKYO – FUJI AUTUMN  

อโุมงค์ใบเมเป้ิล 5 วนั 3 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

27,900.- 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต (XW) 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – อุโมงค์ใบเมเป้ิล โมมจิ ิไคโร – ภูเขาไฟฟูจ ิ- แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปู 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 102 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสดจ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ  

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล (การเปล่ียนสีของ

ใบเมเป้ิลข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) จุดชมใบไมเ้ปล่ียนท่ี
สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากชิูโกะ ตน้เมเป้ิลท่ีข้ึนอยูท่ ั้ง 
2 ฝ่ังของคลองน ้าจะเปล่ียนสีทั้งส้มและแดง ใบท่ีแหง้แลว้
ก็จะร่วงหล่นลงท่ีคลองน ้ า ท าให้ทั้งดา้นบนและดา้นล่าง
เต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จึงดูเหมือนกบัเป็นอุโมงค์ใบเมเป้ิล 
ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้พลิดเพินกบัการชม
ใบไมเ้ปล่ียนสี และเกบ็ภาพความประทบัใจ 
น าท่านเดินทางสู่  ภู เขาไฟฟูจิ ท่ี มีความสูงเหนือจาก
ระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไป
ทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้
อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศ
ญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมา
เยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านข้ึนชมความงามของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึง
ความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟจิูใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั   

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เตม็อิม่กบับุฟเฟ่ต์ขาปู 
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมี

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่  
 



 

 

วนัที่สาม  กจิกรรมชงชา - โตเกยีว – ถนนแปะก๊วย อโิชนามกิ ิ– วดัอาซากสุะ – ย่านชินจูก ุ- ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เชิญท่านสัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น  กิจกรรมชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดท่ี
ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซ่ึงก่อนกลบัให้ท่าน
อิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น 
น าท่านชม ถนนอิโชนามิกิ ซ่ึงเป็นถนนอีกสายหน่ึงท่ีคนญ่ีปุ่นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจ านวนมาก โดย
ปกติตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน-ตน้เดือนธันวาคมของทุกปีจะตรงกับฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี [ข้ึนกับสถานท่ีในแต่ละ
ภูมิภาคของญ่ีปุ่น] ถนนแห่งน้ีปลูกตน้แป๊ะก๊วยไวต้ลอด 2 ขา้งทางในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีใบของตน้แปะก๊วยจะ
เปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่านจะไดถ่้ายรูปและชมความงามของใบไมท่ี้เปล่ียนสีพร้อมกับ
บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วดัท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและ

ซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานใน
วิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสี
แดงท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนน
ร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย   จากจุดน้ีท่านสามารถถ่ายรูปกบั หอคอย TOKYO SKYTREE  
ท่ีบริเวณสะพานข้ามแม่น ้ าสุมิดะ (ใกล้วดัอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว เปิดให้เขา้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงท่ี 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) 
เป็นหอคอยส่งสัญญาณท่ีสูงท่ีสุดในโลก จากนั้นชอ้ปป้ิงท่ี ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า 
รองเท้า เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชั่นส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน 
เท่ากนัหมด หรือเป็นร้านดองก้ี ท่ีขายสินคา้ราคาถูกสารพดัอยา่ง หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโตท่ี้รวมสินคา้ เคร่ืองใช้
เคร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 น าท่านสู่ ย่านโอไดบะ เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเกาะท่ีเกิดจากการน า  หิน  ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็น เกาะจ าลองขนาด
ใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว ปัจจุบนัมีแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีน่ีมากมาย อาทิ หา้งสรรพสินคา้ DiverCity Tokyo Plaza หา้งท่ี
เปรียบเสมือนแลนดม์าร์คของโอไดบะ มีหุ่นยนต์ยูนิคอร์นกันดั้ม ยืนตระหง่านอยูห่นา้หา้ง นอกจากนั้นยงัมี Aqua 
City ท่ีอยูใ่กลก้นั หา้งน้ีจะเป็นแบรนด ์Local ไดแ้ฟชัน่และของท่ีไม่ซ ้ า และหา้ง DECKS  จะมีร้านขายขนมแบบ
ญ่ีปุ่นอยูด่ว้ยและก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างมากในหมู่คนญ่ีปุ่น รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้  หา้งดงัของย่าน
น้ีท่ีไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านคา้ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรง
ดว้ยกนั จุดเด่นของท่ีน่ีอยูท่ี่ชั้น 5 เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเมง็ชนิดต่างๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นมาไวท่ี้น่ี 
ส าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน 
อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงในกรุงโตเกยีว  (ไม่มรีถบัสบริการ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ให้ท่านอสิระช้อปป้ิงหรือท่องเที่ยว โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจา้ ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่นใหค้วามเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงาน
ศิลปะ รวมถึง หนุ่มสาวหรือคู่ครอง ท่ีตอ้งการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ต่อชีวิตคู่ หรือแมก้ระทัง่ การอธิฐานเร่ือง
การคา้ขาย ท่ีพ่อคา้หลายคนต่างมาซ้ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไปบูชา 
- ศาลเจา้เนซุ   เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ท่ีส าคญัของกรุงโตเกียว ขา้งในวดัจะมีซุม้ 
ประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต วา่กนัว่าถา้เราไดเ้ดินลอดผา่นเสาโทริอิน้ี
จากทางเหนือไปทางใต ้ก็จะท าให้ส่ิงชัว่ร้ายถูกขบัไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกบัศาลเจา้
เลก็ๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรดา้นความรัก เน่ืองจากศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือใหส้มหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยห้างฯต่างๆและร้านคา้อีกนบัพนั ซ่ึงมีหา้งฯ 
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสัตยฮ์าจิ ท่ีเฝ้า
รอคอยเจา้นายหนา้สถานีชิบูยา่ ตราบจนวนัตายของมนั 
- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว CosPlay ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่น
ญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัระดบัโลก 
อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้
แบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี  SHOP น้ี มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้ งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY 
DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO 
BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  
หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือตัว๋ โตเกียวดิสนียแ์ลนด์เพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
โลกแห่งจินตนาการเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างข้ึนในปี 2526 จากการถม



 

 

ทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า 600 ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้
ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mansion สัมผสัความน่ารักของ
ตุ๊กตาเดก็นานาชาติในโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year สนุกสนานพร้อม
กบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์อีกทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ี
เมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์
การเดนิทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ 
9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็น
จ านวนมากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็ว
ในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยูท่ี่เท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนั้น
ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋
รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าข้ึนไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ หา
กนัไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการตั้งแต่
เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อ
รอบโดยต่อรอบจะรับอยู ่35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/
เท่ียว เวลาท่ีใหบ้ริการ 05.55-17.30 น ถา้เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา 
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน) 
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  วดันาริตะ – ถนนโอโมเตะซันโดะ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมอืง  กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 
1,000 ปี ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตท่ีไดส้ร้างข้ึน
อุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับเทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ วดัน้ีถือไดว้่า
เป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมากทางดา้นการขอพรเร่ืองความปลอดภยั 
แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้ งเร่ือง
ความรัก หนา้ท่ีการงาน 



 

 

น าท่านเดินเล่น ถนนโอโมเตะซันโดะ ท่ีอยูบ่ริเวณหนา้วดันาริตะ 
ถนนท่ีเตม็ไปดว้ยบรรยากาศญ่ีปุ่นยอ้นยคุ ทั้งสองขา้งทางของ
ถนนแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยตึกเก่าแบบดั้งเดิม อาหารข้ึนช่ือของท่ีน่ี
คือเน้ือปลาไหลยา่ง ขา้วหนา้ปลาไหล ซ่ึงแต่ละร้านจะเลือกปลา
ไหลอยา่งดี น ามาแร่ น่ึงและยา่งอยา่งพิถีพิถนั นอกจากน้ียงัมี
ของท่ีระลึกอีกมากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 
เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 101 
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 

2-3 ท่าน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพืม่ 

26 – 30 ตุลาคม 2562 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 

30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 

01 – 05 พฤศจิกายน 2562 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 

07 – 11 พฤศจิกายน 2562 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 

08 – 12 พฤศจิกายน 2562 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 

13 – 17 พฤศจิกายน 2562 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 



 

 

15 – 19 พฤศจิกายน 2562 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 29,900.- 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 

27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 30,900.- 30,900.- 30,900.- 29,900.- 7,900.- 

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 30,900.- 30,900.- 30,900.- 29,900.- 7,900.- 

05 - 09 ธันวาคม 2562 31,900.- 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 

06 - 10 ธันวาคม 2562 31,900.- 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,900 บาท/ท่าน ** 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจดัห้องพกัให้
ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 



 

 

 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสาย การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 


