
 

 

 

 

 
 

เยอืนญี	ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ชมมรดกโลกวดันํ�าใส สิ	งมหศัจรรยข์องโลกยุค
ใหม่ ชอ้ปปิ� งถนนสายกานํ�าชา    ชมศาลโทริอิ ซุม้ประตสีูแดง ที	เป็นสญัลกัษณ์

ของศาลเจา้มากกว่ารอ้ยตน้    วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ลอ่งเรือโจรสลดั 
เลือกซื� อสินคา้แบรนดด์งัทั 	วโลกที	โกเท็มบะ แฟคทอรี	 เอา้ทเ์ล็ต ชอ้ปปิ� งที	ชินจูกุ 

 

 

 

 

 

 

 

สุดคุม้...เดินทางครั�งเดียว เที	ยวครบทุก HILIGHT 

พิเศษ!!อิ	มอรอ่ยกบัขาปูยกัษ ์เดินทางพฤศจิกายน – ธนัวาคม 67 
ราคาเริ	มตน้เพียง 89,;77 บาท พกัระดบั < ดาว 

บินสบายกบั THAI AIRWAYS สะสมไมล ์>7 % 

 



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

B7.77 น. พรอ้มกันที	สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�นที	 8 ประตูหมายเลข B สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 
เพื	อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน 

23.15 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองโอซากา้ ประเทศญี	ปุ่น โดยสายการบินไทย เที	ยวบินที	 TG 622 บริการอาหาร
และเครื	องดื	มบนเครื	อง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที	สอง โอซากา้– เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ- ฟุชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – นาโงยา่ – นาโกยา่ สเตชั 	น 
 

06.25 น.  เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญี	ปุ่น หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง    

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนํ�าใส ที	ติดรอบสุดทา้ยของการ
ประกวด O ใน 9 สิ	งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัที$ใหญ่และเก่าแก่ตั)งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิ
งาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตั)งจากพื) นดินขึ) นมารองรบัระเบียงของตัว
วิหารใหญ่ ซึ$งไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ลิ$ม เหมือนเรือนไทย วดันี) มีอายุเก่าแก่ยิ$งกว่ากรุงเกียว
โต กว่า 2,455 ปี มาแลว้ เป็นที$ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความรํ $ารวย มั $งคั $ง , 
นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแหง่นี) สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที	สวยที	สุดในกรุง
เกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวิหารของวัดคิโยมิสึ และ
เชิญดื	มนํ�าศกัดิPสิทธิPสามสายอนัเกิดขึ� นจากธรรมชาติที	ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื	อว่า สาย
แรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

 
 



 

 

 

 

จากนั)นเดินตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญี$ปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซื) อสินคา้พื) นเมือง ที$
ระลึก เกี$ยวกับญี$ ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที$ ขึ) นชื$อที$ สุดของญี$ ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิม
หลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ้ั $วแดงสูตรดั)งเดิม, ไสส้ตรอเบอรรี์$, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือว่าจะ
เป็นชาเกียวโต, ตุก๊ตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที$โด่งดงัที$สุดในญี$ปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ย
ชุดกิโมโนประจาํชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ$งควร
ค่าแก่เป็นของฝากของที$ระลึกในราคายอ่มเยาว์ , 
เครื$องเซรามิค ญี$ ปุ่น ทั)งกานํ) าชา ถ้วย ชาม 
ต่างๆ และของที$ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 
จากนั)น นําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ที$สถิต
ของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที$เป็นที$นับถือยิ$งของ
ประชาชนที$มาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเรื$องพืชพรรณธญัญาหาร นําท่าน
สกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ) งจอกที$ชาวญี$ปุ่นชื$อว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวง
สวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดตื้$นตากบัรูปปั) นของเทพจิ) งจอก ที$มีจาํนวนมากมาย แลว้นํา
ท่านชม ศาลโทรอิิ ซุม้ประตสูแีดงที	เป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ที	มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาว
ตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั 	นกันบนเสน้ทางยาวถึง 8 กิโลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รื	อง MEMORIES OF GEISHA ที	 ซายูริ นางเอกของเรื	องวิ	งลอดซุม้ประตูเพื	อไปขอ
พรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

 
      

 
 
 
 
 

เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื$อเป็นสถานที$

พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.
2493 และสรา้งขึ) นใหม่เมื$อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม ให้
ท่านไดดื้$มดํ $ากบัความสะอาดใสของสระนํ)าที$สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
จากนั)น นําท่านเดินทางสู่  เมืองนาโงยา่ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิ) ง ณ นาโงยา่ สเตชั 	น ใหท่้านได้
เลือกซื) อสินคา้กับรา้นคา้กว่า  455 รา้นอีกทั)งยงัมีรา้นอาหารมากมายใหท่้านไดเ้ลือกทาน **
อิสระอาหารคํ 	าตามอธัยาศยั** 

พกัที	  โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / KINNUURA GRAND HOTEL / หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที	สาม นาโงยา่ – ทะเลสาบฮามานะ - อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ                
ศาลเจา้ฮาโกเน่ – ชอ้ปปิ� งโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท – อาบนํ�าแรท่่ามกลางธรรมชาต ิ ทานขาปู
ยกัษไ์ม่อั�น พรอ้มนํ�าจิ� มรสเด็ด  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ผ่านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที$เพาะพนัธุ์
ปลาไหลที$ใหญ่ที$สุดในบริเวณนั)นใหท่้านถ่ายรูปกบัทะเลสาบเป็นที$ระลึก พรอ้มซื) อของฝากที$ทํา
จากปลาไหล ไม่ว่าจะเป็น กูลิโกะรสปลาไหล, พายปลาไหล, ไสก้รอกปลาไหล หรือจะเลือกชิม
ปลาไหลยา่ง  เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  จากนั)นนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลา
ในการล่อง O7 นาที)กบัเรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหนึ$งในญี$ปุ่น ซึ$งได้



 

 

 

 

ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพที$สวยงามดั $งภาพวาดสะทอ้นลงสู่
ทะเลสาบ   จากนั�นนาํท่านสกัการะ ศาลเจา้ฮาโกเน่  ซึ$งตั)งอยูด่า้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณ
ชายฝั$งของทะเลสาบอาชิ ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึก สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์โทริอิสีแดงตั)งเด่นอยู่ใน
ทะเลสาบ และทางเดินไปยงัศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง 
ภายในศาลเจา้นั)นมีบรรยากาศที$เงียบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ มีความสวยงามตลอดทั)งปี 
บางครั)งจะมีหมอกปกคลุมไปทั $ว) 

เที	ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัจากนั)นใหท่้านไดช้อ้ปปิ) งสินคา้แบรนดเ์นมชื$อดงัที$ โกเทมบะ แฟคทอรี	 เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวม

สินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนดญี์$ปุ่นที$ดงัไปทั $วโลก พบกบัคอลเลคชั $นเสื) อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื) อกระเป๋าแบรนดเ์นมยี$หอ้ดงัได้
ที$รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื$องประดบั และ
นาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั $น 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
พกัที	  EVERGREEN FUJI HOTEL /FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
คํ 	า รบัประทานอาหารคํ 	า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอิ้	มอรอ่ยกบัมื� อพิเศษที	มีขาปู

ยกัษใ์หท่้านไดล้ิ� มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ�าจิ� มสไตสญ์ี	ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อน
คลายกบัการแช่นํ�าแรธ่รรมชาต ิเชื	อว่าถา้ไดแ้ช่นํ�าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและ
ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ� น 

 
 
 
 



 

 

 

 

วนัที	สี	 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั�นที	>)- พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว–วดัอาซากุสะ-ชอ้ปปิ� งชินจูกุ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั)นนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที$ตั)งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี$ปุ่นดว้ยความสูง\,]]^เมตร 
จากระดับนํ)าทะเล นําท่านขึ) นชมความงามกันแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั)น `” ของภูเขาไฟฟูจิ 
(ขึ) นอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ) เพื$อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที$ สามารถมอง เห็นทะเลสาบ
ทั)งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผัสอากาศอนับริสุทธิdบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที$ระลึก กบั
ภเูขาไฟที$ไดชื้$อว่ามีสดัส่วนสวยงามที$สุดในโลก ซึ$งเป็นภูเขาไฟที$ยงัดบัไม่สนิท และมีความสูงที$สุด
ในประเทศญี$ปุ่น  
 
 
 

 
 
 

 
***หมายเหตุ ในเดือนธนัวาคม ทางบริษัทฯ ขอเปลี	ยนโปรแกรมจากขึ� นภูเขาไฟฟูจิ เป็นนาํ
ท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับ
การเล่นไมก้ระดานเลื	อนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งนี� ที	ซึ	งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มี
กิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที	มีชื	อเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขา
ไฟฟูจิที	สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที	สนใจจะเช่าอุปกรณเ์ครื	องเล่น
สามารถติดต่อหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ ราคานี� ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณเ์ครื	องเล่นสกี สโนวส์เลด 
หรอืครูฝึก ประมาณ >777 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม่ ขึ� นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  
 
 
 

 



 

 

 

 

จากนั)น นําท่านเยี$ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ที$จาํลองเรื$องราวของภูเขาไฟฟูจิ 
และใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเรื$องราวเกี$ยวกบัแผ่นดินไหวที$เกิดขึ) นในประเทศ
ญี$ปุ่น จากนั)นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื) อของที$ระลึกตามอธัยาศยั  
 

เที	ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่โตเกียว นําท่านชม วัดอาซากุสะ วดัที$เก่าแก่ที$สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอ

พรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองคาํ  นอกจากนั)นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคม
ไฟขนาดยกัษ์ที$มีความสงูถึง e.` เมตรซึ$งแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซื) อ
เครื$องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปปิ) งที$มี ชื$อเสียง
ของวดั มีรา้นขายของที$ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื$องรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ย
ดว้ยรา้นขายขนมที$คนญี$ปุ่น มายงัวดัแหง่นี) ตอ้งมาต่อคิวกนัเพื$อลิ) มลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 
 

 
 
 
 
จากนั)นนําท่านชอ้ปปิ) งยา่นดงั ยา่นชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซื) อสินคา้นานาชนิด 
ไดจ้ากที$นี$  ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื	องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื	องสาํอาง ต่างๆ กันที	รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื	องสาํอาง
มากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที	ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนั
แดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที	คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินคา้อื	น ๆ  หรือใหท่้านไดส้นุกกับ
การเลือกซื� อสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสื� อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซื� อรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ 
NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที้	รา้น ABC MART  

 
 

 
 
 



 

 

 

 

คํ 	า อิสระอาหารคํ 	า ตามอธัยาศยั  
พกัที	 NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที	หา้  โตเกียว - อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซื� อทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
อิสระเต็มวัน ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ) ง หรือเดินทางสู่สถานที$ ท่องเที$ยวอื$น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที$

สรา้งขึ) นเพื$ออุทิศและเป็นที$สถิตยว์ิญญาณขององค์
สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ  ซึ$ งเป็นจักรพรรดิที$ มี
ความสาํคญักบัประเทศญี$ปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ$ง 
และไดร้บัความเคารพจากชาวญี$ปุ่นยุคปัจจุบันมาก
ที$สุด สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิทรงขึ) นครองราชยเ์ป็น
จกัรพรรดิองคที์$122ของญี$ปุ่นในปี คศ.1867ในขณะที$พระองคมี์พระชนมม์ายุไดเ้พียง15พระ
ชนัษา หลังจากที$รัฐบาลทหารของโชกุนตระกูลโตกุกาวะอ่อนกําลงัลง และถูกพนัธมิตรจาก
แควน้สทัสึมะ (Satsumaหรือเกาะคิวชใูนปัจจุบนั) และแควน้โจช ู(Choshuหรือจงัหวดัยามะกูจิ
ในปัจจุบัน)ไดร้วมกาํลงักบัซามไูรทอ้งถิ$นและสถาปนากองทพัหลวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิ
ขึ) น เพื$อต่อตา้นการปกครองของระบอบโตกุกาวะ และนําพระราชอาํนาจกลบัคืนสู่องคส์มเด็จ
พระจกัรพรรดิอีกครั)ง  

- ยา่นฮาราจูกุ”แหล่งรวมเสื) อผา้ เครื$องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี$ปุ่น หากคุณคือคนที$กาํลงั
มองหาซื) อเสื) อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื) อ
เสื) อผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที$นี$ อีก
ด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี$ ปุ่นแต่งตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที$ นี$ ได้ จะมีวัยรุ่นญี$ ปุ่น
น่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกันถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ (Omotosando)  

- ยา่นชิบุยา่ ศนูยก์ลางแฟชั $นวยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที$ระลึกกบั“ฮาจิโกะ”
รูปปั) นสุนัขแสนรูที้$กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั $นสไตล์



 

 

 

 

โตเกียวที$ตึก(25u) อิจิมารุคิว ทั)งเสื) อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื$องประดบัและแฟชั $นชั)นนําของ
ญี$ปุ่นในฤดูต่างๆอื$นๆมากมาย รบัรองไม่มีเอา้ท์ สาํหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ 
“ONITSUKA TIGER SHOP” ตอ้นรบัการกลบัมาของรองเทา้แบรนดด์งัสญัชาติญี$ปุ่นที$กาํลงัฮิต
ในหมู่วยัรุ่นญี$ปุ่นและยุโรป แบรนดโ์อนิสุกะ ไทเกอรก์ลบัมาดงัไดอี้กที หรือเลือกซื) อเลือกชม
สินคา้มือสองไดที้$รา้น DAIKOKUYA มีสินคา้แบรนดด์งัใหท่้านไดเ้ลือกเลือกสรรมากมายไม่ว่า
จะเป็น นาฬิกา, กระเป๋า, ผา้พนัคอ หรือแมก้ระทั $งเครื$องประดบั อาทิเช่น  LOUIS VUITTON, 
HERMES, PRADA,GUCCI Chloe, MIU MIU , BALENCIAGA ฯลฯ 

เที	ยง  เพื	อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� ง อิสระอาหารเที	ยงตามอธัยาศยั  
หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซื) อดิสนียแ์ลนดเ์พิ$มท่านละ B,977.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชา
การต์ูนญี$ปุ่นซึ$งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที$สรา้งนอก
ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึ) นในปี พ.ศ. 4`4^ 
จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  ^55 ลา้นบาท 
ใหท่้านสนุกสนานกบัเครื$องเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดั
จาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้าน
เล่นเครื$องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรื$องดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน
ดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted 
Mantion สมัผัสความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์าม
มิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลือกซื) อสินคา้ที$ระลึก
น่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์กทั)งยงัจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกกี) เมา้ส ์มินนี$
เมา้ส ์พรอ้มผองเพื$อนการต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซื) อของที$ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

คํ 	า  อิสระอาหารคํ 	า ตามอธัยาศยั 
พกัที	 NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที	หก        วดันารติะซนั – ชอ้ปปิ� งจสัโกอิ้ออน - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านชม วัดนาริตะซัง ตั)งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที$ไดร้ับความศรัทธาอย่างสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ$งในวนัขึ) นปีใหม่จะคลาคลํ $าไปดว้ยผูค้นที$มาขอพรสิ$งศกัดิdสิทธิdนับแสนเพื$อขอพร



 

 

 

 

จากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อนัศกัดิdสิทธิd เลือกซื) อ “เครื$องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั)งสินคา้ที$
ระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา  
 
 
 
 
 
 

เที	ยง           อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   
จากนั)นอิสระ ใหท่้านชอ้ปปิ) ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ซื) อของ
ฝาก ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ พิเศษกบัรา้น 255 YEN ที$สินคา้ทั)งรา้นราคา 
255 เยน เท่านั) นเอง ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื	อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ 

O9.B> น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที$ยวบินที$ TG 677 บรกิารอาหารและเครื	องดื	มบนเครื	อง 
BO.>> น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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



 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
  

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

B-< ท่าน 

O เด็ก B ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินOBปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินOBปี) 

พกัเดี	ยว
เพิ	ม 

ราคาไม่
รวมตั �ว 

 
02 – 07 พฤศจกิายน B>67 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 
7� – O< พฤศจกิายน B>67 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 
O> – B7 พฤศจกิายน B>67 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 
B< – B� พฤศจกิายน B>67 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 
B; พ.ย. – 78 ธ.ค. B>67 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 
7O – 76 ธนัวาคม B>67 49,900 47,900 46,900 10,000 32,900 
76 – OO ธนัวาคม B>67 49,900 47,900 46,900 10,000 32,900 
O< – O� ธนัวาคม B>67 47,900 45,900 44,900 10,000 32,900 
BO – B6 ธนัวาคม B>67  49,900 47,900 46,900 10,000 32,900 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง B ขวบ O7,777 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ	น  
ทา่นละ B>77 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน <7 ท่านขึ� นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิPในการเลื	อนการเดินทาง หรอืเปลี	ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ O7,777.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิPในการคืนมดั
จาํทั�งหมด เนื	องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั �วเครื	องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที	เรียบรอ้ย ยกเวน้
ค่าภาษีนํ�ามนัที	ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที	เหลือ กรุณาชาํระ BO วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ O. ตั �วเมื	อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื	องจากเงื	อนไขของสายการบิน 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
� ค่าตั {วเครื$องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที$มี 
� ค่านํ)าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน \5 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที$ยวตามรายการ 
� ค่าที$พกัตามที$ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 4 ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื) อที$ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,555,555 บาท  (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี$ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี$ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูที้$
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั)นในประเทศญี$ปุ่นไม่เกิน 2` วนั) **ถา้กรณีที$ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้
เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ$ม ท่านละ 2,]55 บาท** 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที$ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื$องดื$มที$สั $งเพิ$มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ	น ทา่นละ B>77 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ$ม ]% และภาษีหกั ณ ที$จา่ย \% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี$ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี$ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูที้$
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั)นในประเทศญี$ปุ่นไม่เกิน 2` วนั) 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี	ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้	ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นใน
ประเทศญี	ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื	อการท่องเที	ยว เยี	ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื	นเอกสารในขั�นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื	อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี	ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี�  

1. ตั �วเครื	องบินขาออกจากประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ	งที	ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที	อาจเกิดขึ� นในระหว่างที	พาํนกัใน

ประเทศญี	ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื	นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที	พาํนกัในประเทศญี	ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

เงื	อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื$อสาํรองที$นั$ง  

2. นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที$เหลือทั)งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที$ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์)นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี)  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที$รฐับาลประกาศในปีนั)นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื	อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื$อนการเดินทาง นักท่องเที$ยวหรือเอ

เจนซี$(ผูมี้ชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที$บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ$งเพื$อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ (ผูมี้ชื$อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที$บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ$งเพื$อ
ทําเรื$องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที$ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื$อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี)  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที$ชาํระแลว้ 

***ในกรณีที	วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 8> วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที$ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที$ชาํระแลว้ทั)งหมด 
ทั)งนี)  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที$ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที$ชาํระแลว้เนื$องในการเตรียมการจดัการนํา
เที$ยวใหแ้ก่นักท่องเที$ยว เชน่ การสาํรองที$นั$งตั {วเครื$องบิน การจองที$พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที$ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื) อขาดแบบมีเงื$อนไข หรือเที$ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั)งหมด   



 

 

 

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี)  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที$รฐับาลประกาศในปีนั)นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิdในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที$ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื	อนไขและขอ้กาํหนดอื	นๆ 
1. ทวัรนี์) สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยวเท่านั)น 
2. ทวัรนี์) เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั)งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั)งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิdในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที$มีนักท่องเที$ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 2` ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย ] วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ
ที$ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 25 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที$มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที$ยวทุก
ท่านยนิดีที$จะชาํระค่าบริการเพิ$มจากการที$มีนักท่องเที$ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที$ทางบริษัทกาํหนดเพื$อให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที$จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิdไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื$อ เลขที$หนังสือเดินทาง และอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั {วเครื$องบิน ในกรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิdในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื$อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที$เดินทางจริงของประเทศที$เดินทาง ทั)งนี)  บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที$ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิdไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที$เพิ$มขึ) นของนักท่องเที$ยวที$
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี$ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยัอื$น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี) คาํนวณจากอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที$ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั)น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิdในการปรบัราคาค่าบริการเพิ$มขึ) น ในกรณีที$มีการเปลี$ยนแปลงอตัราแลกเปลี$ยน



 

 

 

 

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั {วเครื$องบิน ค่าภาษีเชื) อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี$ยนแปลง
เที$ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั)น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
O. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนําติดตวัขึ) นเครื$องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 255 มิลลิลิตรต่อ
ชิ) น และรวมกนัทุกชิ) นไม่เกิน 2,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ$งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที$ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 2 ใบเท่านั)น ถา้สิ$งของดงักล่าว
มีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที$กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั)น  
 

B. สิ$งของที$มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั)น  
 

<. ประเทศญี$ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์$ทาํมาจากพืช และเนื) อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  
ไข่ เนื) อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื$อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที$จะมาจากสิ$งเหล่านี)  หากเจา้หน้าที$ตรวจพบ จะตอ้งเสีย
ค่าปรบัในอตัราที$สงูมาก 


