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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

23.50 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ 

จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(นํ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกัเพิม่ ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัที่สอง นาริตะ - ชิบะ - ชมซากุระ สวนโคบายาชิ - อิออน - เขา้สูท่ี่พกั  

05.05 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ602 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเคร่ือง 

13.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ นําท่านเดินทางสู่ ชิบะ เพ่ือ ชมซากุระ 

สวนโคบายาชิ ตั้งอยู่ในเขตอินไซ ท่ีสวนแห่งน้ีมีมาตั้งแต่ยุคโชวะท่ี 40 หรือค.ศ. 1965 ซ่ึงถนนแห่งน้ีมี

ความยาวกวา่ 700 เมตร โดยถนนทั้งสองฝัง่จะถกูลอ้มรอบไปดว้ยตน้ซากุระกวา่ 350 ตน้ 
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** ในกรณีท่ีดอกซากุระยงัไม่บานทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้คาโทริ 

ศาลเจา้แห่งน้ีถือไดว่้าเป็นศาลเจา้ของศาสนาชินโต และเป็นศาลเจา้หลกัของศาลเจา้คาโทริกว่า 100 

แห่งทัว่ทั้งญ่ีปุ่นก็ว่าได ้ภายในศาลเจา้ประดบัประดาดว้ยโคมไฟหินอยา่งงดงาม**  

นําท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซ้ือของฝาก อาทิ ขนม

โมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย **

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัท่ี  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สอง นาริตะ - พระใหญอุ่ชิค ุไดบุตสึ - สวนดอกไมฮิ้ตาชิ ซีไซด ์ปารค์ - เอมิ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ล็ต - ทาน

ขาปูยกัษ ์+ อาบนํ้าแรธ่รรมชาต ิ

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ จงัหวดัอิบารากิ นําท่านเพ่ือสกัการะ พระใหญอ่ชิุค ุไดบุตส ึ แหง่เมอืงอุชิคุ เป็น

พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยงัไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูป

ป้ันพระพุทธรูปปางยืนท่ีหล่อจากทองสมัฤทธ์ิมีความสูงท่ีสุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนน้ี สงูเป็นอนัดับ 3 

ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยงัสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมดา้นในของพระพุทธรปูไดด้ว้ย ซ่ึงภายในรูปป้ันจะแบ่ง

ออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปป้ันจะมีการจดัแสดงท่ีแตกต่างกนัออกไปค่ะ สามารถข้ึนลิฟทเ์พื่อไปยงัจุด

ชมววิท่ีตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรปู มีความสงูประมาณ 85 เมตร ภายในบริเวณวดัยงัยงัสามารถ

เดินชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กท่ีมีทั้งกระรอก, กระต่าย  เป็นตน้ ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์ท่านละ  

400 เยน 

 นอกจากน้ีภายในบริเวณของพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึน้ันมีสวนดอกไมม้ีพ้ืนท่ีประมาณราวๆ 10,000 ตาราง

เมตรดว้ยกนั โดยในช่วงฤดใูบไมผ้ลิของทุกปี สามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ และพ้ิงคม์อส

อีกดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในปีนั้นๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากินิค ุ  

บา่ย นําท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ์ปารค์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัสวยงามอยู่ใกล้ๆ  โตเกียวซ่ึงสวนแห่งน้ีตั้งอยู่

ในจงัหวดัอิบารากิ สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพ้ืนท่ี 1.9 ลา้น ตร.ม. มีชื่อเสียงเร่ือง ดอกไมท่ี้จะ

บานใหช้ม ผัดเปล่ียนสายพนัธุ ์ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุ่งดอกไม้

ตามฤดูกาลหลากหลายสายพนัธุท่ี์ออกดอกหมุนเวียนใหช้มตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลิจะไดช้มทุ่งดอกนารซิ์ส

ซสั และดอกทิวลิป เมื่อถึงช่วงตน้ฤดูรอ้นจะมีทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส)์ และดอกกุหลาบ ส่วนดอก

บานช่ืนจะบานในช่วงกลางฤดูรอ้น เมื่อเขา้สู่ฤดูใบไมร่้วงก็จะไดช้มทุ่งดอกโคเชียและทุ่งดอกคอสมอส 

นอกจากน้ียงัมีเสน้ทางป่ันจกัรยานท่ีนักท่องเท่ียวสามารถป่ันชมภายในสวน รวมถึงโซนอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ี

น่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานท่ีทาํบารบี์คิว เป็นตน้ หลงัจากน้ันใหท่้าน

ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี เอมิ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่น

ท่ีดงัไปทัว่โลก กวา่ 150 รา้น อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเคร่ืองประดบั และ

นาฬิกาหรอูยา่ง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ ADIDAS, NIKE, ABC MART, 

PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารใหท่้านไดเ้ลือกชิม เลือกล้ิมลอง มากกวา่  20 

รา้นใหเ้ลือกไมว่า่จะเป็น อาหารญ่ีปุ่น ราเม็ง อาหารจนี หรือแมก้ระทัง่พิซซ่า   
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์ห้

ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติปูพรอ้มนํ้าจิ้ มสไตสญ่ี์ปุ่นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแช่

นํ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแร่แลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียน

โลหิตดข้ึีน 

พกัท่ี โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี ภเูขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) - พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว - วดัอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ ฟรี 

ชอ้ปป้ิงยา่นชินจกุู 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้ งตระหง่านอยู่ เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเล นําท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภเูขาไฟฟจูิ (ข้ึนอยูก่บัสภาพ

ภมูิอากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ 

ใหท่้านไดส้มัผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงาม

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  

นอกจากน้ีดา้นหลงัยงัมี ศาลเจา้โคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสกัาระบชูาและอธิฐานขอพร อีก

ทั้งยงัเป็นท่ีสาํหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือว่าท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกว่า 

“สวนของท่านเทนกุโดยมีความเช่ือว่าท่ีน่ีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และยงัว่ากนัว่า ศาลเจา้แห่งน้ีมี

สมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน้ําหนักกวา่ 375 กิโลกรมัตกอยูท่ี่

พ้ืนในสวน ซ่ึงในสมยักอ่นมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ 

นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจาํลองเรื่องราวของภเูขาไฟฟจูิ และใหท่้านได้

สมัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แม่

กวนอิมทองคํา นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 

เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  

หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะ

เป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิว

กนัเพือ่ล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกับคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้าสุมิดะ หอคอย

โตเกียวสกายทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื่อวนัท่ี 

22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนั

ทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ี

แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่น้อย  

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงย่านสินคา้ เคร่ืองสําอางคป์ลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ณ ย่านดัง ย่านชินจุกุ”ใหท่้านได้

เพลิดเพลินกับการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่อง
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อิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสาํอาง ต่างๆ กันท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวม

เหลา่บรรดาเคร่ืองสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 

3 เทา่, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุก

กบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 

MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MART **อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพ่ือ

ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้** 

พกัท่ี  โรงแรม  THE HEDISTAR HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดสินียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้าํแนะนาํ

ในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งข้ึนเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์

สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจ ิซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความสาํคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง และ

ไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีกาํลงัมองหาซ้ือ

เส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ 

ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดินกนั

เต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ี

ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงั

มีรา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงั

มี SHOP ใหญข่อง กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ยา่นชิบุยา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั                “ฮาจิ

โกะ” รปูป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียว

ท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นนําของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆ

อ่ืนๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสรา้งนอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยสรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้าน

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ือง

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้านได้
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สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นู

เอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกกี้ เมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือ

ของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

การเดนิทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิม

ตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมีลกูคา้ใชบ้ริการ

ไปสนามบิน เป็นจาํนวนมากซ่ึงอาจจะทาํใหข้ึ้ นรถบสัไมค่รบตามจาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้

ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 

7.28-18.20 น. เพราะฉะน้ันกอ่นเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง    

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนขา้งสงู

นิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าข้ึนไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนั่งเบาะ

สามารถหมุนเขา้ หากนัไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่าน

โดยเวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ย

วา่หมดตอนกี่โมง       

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจาํกดัจาํนวน

ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 

นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุตาํกวา่ 12 จะเสียคร่ึง

ราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-

25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางดว่น)      

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม  THE HEDISTAR HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก วดันาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดร้ับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคลํา่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินับแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโด

เมียว” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา 

14.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ603 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เครื่อง 

19.55 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเด่ียวเพิ่ม 

ราคาทวัรไ์ม่รวม

ตัว๋ 

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 

30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563 29,999 8,000 19,999 

02 – 07 เมษายน 2563 30,999 8,000 20,999 

03 – 08 เมษายน 2563 30,999 8,000 20,999 

04 – 09 เมษายน 2563 30,999 8,000 20,999 

07 – 12 เมษายน 2563 30,999 8,000 20,999 

09 – 14 เมษายน 2563 37,999 8,000 27,999 

10 – 15 เมษายน 2563 37,999 8,000 27,999 

11 – 16 เมษายน 2563 37,999 8,000 27,999 

12 – 17 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

บริการนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการทอ่งเท่ียว** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้

ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามันท่ียงัมิได้

ชาํระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง 

เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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2. สิง่ที่ยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ้า่ยในการทาํวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 40 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ ***ในกรณีท่ีวัน

เดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนั

ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  
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ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


