
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

เยอืนญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ชมมรดกโลกวดัน ้าใส สิ่งมหศัจรรยข์องโลก

ยุคใหม่ ชอ้ปป้ิงถนนสายกาน ้าชา    ชมศาลโทริอิ ซุม้ประตสูีแดง ที่เป็น

สญัลกัษณข์องศาลเจา้มากกว่ารอ้ยตน้    วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 

ล่องเรือโจรสลดั เลือกซ้ือสินคา้แบรนดด์งัทัว่โลกท่ีโกเท็มบะ แฟคทอรี่ 

เอา้ทเ์ล็ต ชอ้ปป้ิงท่ีชินจูกุ 

 

 

 

 

 

 
 

สุดคุม้...เดนิทางครั้งเดียว เท่ียวครบทุก HILIGHT 

พิเศษ!!อ่ิมอรอ่ยกบัขาปูยกัษ ์เดินทางพฤศจกิายน – ธนัวาคม 60 

ราคาเริ่มตน้เพียง 47,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 

บินสบายกบั THAI AIRWAYS สะสมไมล ์50 % 

 
 
 



 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

20.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์

D เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.15 น. เหิรฟ้าสู ่ เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัที่สอง โอซากา้– เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ- ฟุชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – นาโงยา่ – นาโกยา่ 

สเตชัน่ 

 

06.25 น.  เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง    

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าชม วดัคิโยมิสึ หรือวัดน ้าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน

เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้ นมารองรับ

ระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุ

เก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้

แห่งความร า่รวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถ

ถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนข์องตวัเมืองเกียวโตได้

งดงาม พรอ้มกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน ้าศกัดิ์สิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจาก

ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สาย

สาม แข็งแรง   

 

 

 

 

 

 



 
จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมือง ท่ีระลึก เก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านได้

เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ้ัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอรร่ี์, ชอคโกแลต เป็น

ตน้ หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  

เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติ

อย่างเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของ

ท่ีระลึกในราคายอ่มเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น 

ทั้งกาน ้ าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก 

อีกมากมาย นานาชนิด จากน้ัน น าท่านชม 

ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ 

เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของ

เร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นชื่อว่า

เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูป

ป้ันของเทพจิ้ งจอก ท่ีมีจ านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็น

สญัลกัษณข์องศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่

กันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF 

GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม

ความปรารถนา 

 

      

 

 

 
 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็น

สถานท่ีพกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้

ในปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลว

อยา่งสวยงาม ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวั

ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม  

 

 

 

 



 
 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  เมืองนาโงย่า ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ นาโงยา่ สเตชัน่ ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้กับรา้นคา้กว่า  200 รา้นอีกทั้งยงัมีรา้นอาหารมากมายใหท่้านได้

เลือกทาน **อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที่  โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / KINNUURA GRAND HOTEL / หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สาม นาโงยา่ – ทะเลสาบฮามานะ - อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ                

ศาลเจา้ฮาโกเน่ – ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท – อาบน ้าแรท่่ามกลางธรรมชาต ิทานขา

ปูยกัษไ์ม่อั้น พรอ้มน ้าจิ้ มรสเด็ด  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ผ่านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ี

เพาะพนัธุป์ลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณน้ันใหท่้านถ่ายรูปกบัทะเลสาบเป็นท่ีระลึก พรอ้มซ้ือ

ของฝากท่ีท าจากปลาไหล ไม่ว่าจะเป็น กูลิโกะรสปลาไหล, พายปลาไหล, ไสก้รอกปลาไหล 

หรือจะเลือกชิมปลาไหลยา่ง  เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่  จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้

เวลาในการล่อง 10 นาที)กบัเรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงใน

ญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก้่อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้มัผัสกบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาด

สะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ   จากนั้นน าท่านสกัการะ ศาลเจา้ฮาโกเน่  ซ่ึงตั้งอยู่ดา้นล่างของ

ภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝัง่ของทะเลสาบอาชิ ถูกซ่อนอยูใ่นป่าลึก สงัเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์

โทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยงัศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมีตะเกียง

แขวนเรียงรายอยูต่ลอดทาง ภายในศาลเจา้น้ันมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไม้

ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี บางครั้งจะมีหมอกปกคลุมไปทัว่) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย หลังจากน้ันให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังท่ี  โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอา้ท์

เล็ต แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้



 
ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือ

กระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดงัไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 

ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  EVERGREEN FUJI HOTEL /FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ี

มีขาปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารให้

ท่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี5)- พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว–วดัอาซากุสะ-ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776

เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าท่านขึ้ นชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของ

ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถ

มอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟู

จิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภเูขาไฟท่ีไดช้ื่อวา่มีสดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบั

ไม่สนิท และมีความสงูท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ ในเดือนธันวาคม ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมจากข้ึนภูเขาไฟฟูจ ิ

เป็นน าท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหท้่านได้

เพลิดเพลินกบัการเล่นไมก้ระดานเลื่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวน

สนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีช่ือเสียง

และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่

สนใจจะเช่าอุปกรณเ์ครือ่งเล่นสามารถตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์่วงหนา้ ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่า

อุปกรณเ์ครื่องเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิด

ใหบ้รกิารหรอืไม่ ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขา

ไฟฟูจิ และใหท่้านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวท่ี

เกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้

นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั 

และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคา

มิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองราง

ของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อ

คิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 



 
 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการจับจ่ายซ้ือสินคา้

นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้ง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส  าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่า

บรรดาเครื่องส  าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูก

กว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ักเป็นอย่างดี  และ

สนิคา้อื่น ๆ  หรอืใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, 

UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M 

หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC MART  

 

 
 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

พกัที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้  โตเกียว - อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัร ์ ดิสนียแ์ลนด ์ (ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการ

เดินทาง) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ี

สรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์วิญญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมี

ความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง 

และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบันมาก

ท่ีสุด สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิทรงขึ้ นครองราชยเ์ป็น



 
จกัรพรรดิองคท่ี์122ของญ่ีปุ่นในปี คศ.1867ในขณะท่ีพระองค์มีพระชนมม์ายุไดเ้พียง

15พระชนัษา หลังจากท่ีรัฐบาลทหารของโชกุนตระกูลโตกุกาวะอ่อนก าลังลง และถูก

พันธมิตรจากแคว้นสัทสึมะ (Satsumaหรือเกาะคิวชูในปัจจุบัน) และแคว้นโจช ู

(Choshuหรือจังหวัดยามะกูจิในปัจจุบัน)ไดร้วมก าลังกับซามูไรทอ้งถ่ินและสถาปนา

กองทพัหลวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิขึ้ น เพ่ือต่อตา้นการปกครองของระบอบโตกุกาวะ 

และน าพระราชอ านาจกลบัคืนสู่องคส์มเด็จพระจกัรพรรดิอีกครั้ง  

- ยา่นฮาราจูกุ”แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ี

ก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือ

เส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีก

ด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตัวแบบ

แปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ี น่ีได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่น

น่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกันถนนสายแบรนด์

เนมโอโมโตะซานโดะ (Omotosando)  

- ยา่นชิบุยา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั“ฮาจิ

โกะ”รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว  อัพเดท

แฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและ

แฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย รับรองไม่ มีเอ้าท์ ส าหรับสาวก 

ONITSUKA TIGER พบกบั “ONITSUKA TIGER SHOP” ตอ้นรบัการกลบัมาของรองเทา้แบ

รนดด์งัสญัชาติญ่ีปุ่นท่ีก าลงัฮิตในหมู่วยัรุ่นญ่ีปุ่นและยุโรป แบรนดโ์อนิสุกะ ไทเกอรก์ลบั

มาดงัไดอี้กที หรือเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้มือสองไดท่ี้รา้น DAIKOKUYA มีสินคา้แบรนด์

ดังใหท่้านไดเ้ลือกเลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา, กระเป๋า, ผา้พันคอ หรือ

แมก้ระทัง่เคร่ืองประดบั อาทิเช่น  LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA,GUCCI Chloe, 

MIU MIU , BALENCIAGA ฯลฯ 

เที่ยง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด์เพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนด์โลกแห่งจินตนาการ

ของราชาการต์ูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ี

สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี 

พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  

600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่น

นานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยใน

ดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร่ืองดงั  Toy Story ชม

ฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean 

เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลก



 
ใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนาน

พรอ้มกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้มัผัสกบัตัว

การต์นูเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือนการต์ูนอีกมากมาย

สนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 
 

วนัที่หก        วดันารติะซนั – ชอ้ปป้ิงจสัโกอ้ิออน - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม วดันารติะซงั ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดร้บัความศรทัธาอยา่งสูง

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินับแสนเพ่ือ

ขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้ง

สินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง           อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   

จากน้ันอิสระ ใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้

ซ้ือของฝาก ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ พิเศษกบัรา้น 100 YEN ท่ีสินคา้

ทั้งรา้นราคา 100 เยน เท่าน้ันเอง ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อ

เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 677 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
  

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

 

02 – 07 พฤศจกิายน 2560 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 

08 – 13 พฤศจกิายน 2560 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 

15 – 20 พฤศจกิายน 2560 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 

23 – 28 พฤศจกิายน 2560 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 

29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 

01 – 06 ธนัวาคม 2560 49,900 47,900 46,900 10,000 32,900 

06 – 11 ธนัวาคม 2560 49,900 47,900 46,900 10,000 32,900 

13 – 18 ธนัวาคม 2560 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 

21 – 26 ธนัวาคม 2560  49,900 47,900 46,900 10,000 32,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน  

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู ้

ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ี

ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู ้

ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์

น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ

ยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง

บริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่

นอ้ยกว่า 45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

น าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 



 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า

ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 



 
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจ

พบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 


