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รหัสทวัร ์NRT04 

ทวัรญ์ีปุ่่ น โตเกยีว 5 วนั 3 คนื 
ชมดอกซากรุะบานทีญ่ีปุ่่ น 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 2000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทา ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่เพิม่ 

22 – 26 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

23 – 27 มนีาคม 2560 31,900 8,000 

24 – 28 มนีาคม 2560 31,900 8,000 

25 – 29 มนีาคม 2560 31,900 8,000 

26 – 30 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

27 – 31 มนีาคม 2560 30,900 8,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2560 30,900 8,000 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2560 30,900 8,000 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2560 31,900 8,000 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2560 31,900 8,000 

01 – 05 เมษายน 2560 31,900 8,000 

02 – 06 เมษายน 2560 30,900 8,000 

03 – 07 เมษายน 2560 30,900 8,000 

04 - 08 เมษายน 2560 30,900 8,000 

05 – 09 เมษายน 2560 31,900 8,000 

11 - 15 เมษายน 2560 44,900 8,000 

12 – 16 เมษายน 2560 44,900 8,000 

13 – 17 เมษายน 2560 44,900 8,000 

14 – 18 เมษายน 2560 44,900 8,000 

15 – 19 เมษายน 2560 36,900 8,000 

19 – 23 เมษายน 2560 28,900 8,000 

20 – 24 เมษายน 2560 28,900 8,000 



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล  

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

21 – 25 เมษายน 2560 28,900 8,000 

22 – 26 เมษายน 2560 28,900 8,000 

26 – 30 เมษายน 2560 28,900 8,000 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560 29,900 8,000  
วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ 

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิสายการ

บนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิาร

อาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ 

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

10.40 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

19.00 น. ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค า่ รับประทานอาหารค่ํา แบบเบนโตะ ทา่นละ 1 ชดุ ประกอบดว้ยชดุหมทูอดทงคัตส ึและกุง้เทมปรุะ  (เนือ่งดว้ย

เวลาลงเครือ่ง และพธิกีารผา่นคนเขา้เมอืง ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง และรา้นอาหารของญีปุ่่ น และ

หอ้งอาหารของโรงแรมปิดทําการเวลา  21.00 น. ทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งบรกิารอาหารค่ํา ดว้ยชดุเบน

โตะ) 

พกัที ่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง รติะ-หลวงพอ่โตไดบทุส ึ- วนอทุยานฮาโกเน–่ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช–ิโอวาคดุาน ิ                 อาบ

น า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ ทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าไมท้ีค่งความอดุมสมบรูณ์แลเป็นเมอืงทีต่ดิ

ทะเล ซึง่เป็นทําเลทีถ่กูตอ้งตามหลักฮวงจุย้ จากน ัน้น าทา่นชม พระพทุธรปูไดบทุส ึหรอื พระอมติตา 

พทุธ นโิอยรุาอ ิแปลวา่ พระพทุธรปูองคใ์หญ ่สรา้งจากสํารดิ เมือ่ปี ค.ศ.1795 ความสงูขององคพ์ระ 11.35 

เมตร มน้ํีาหนัก 122 ตัน ตัง้อยูก่ลางลานโลง่แจง้ หันหนา้ไปทางมหาสมทุรแปซฟิิก ซึง่อดตีองค์ พระได ้

ประดษิฐานอยูใ่นวหิาร แตเ่นือ่งจากเกดิสนึามไิดพั้ดผา่นหลายครัง้และทําใหว้หิารไดพั้งทลาย แต่  องคพ์ระ

ไมไ่ดรั้บความเสยีหายแตอ่ยา่งใด 

เทีย่ง นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตัง้อยูใ่นจังหวัดคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหลง่รวมบอ่น้ําพรุอ้นมากถงึ 

17 แหง่ จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาในการลอ่งในการลอ่ง 10 นาท)ี กับเรอืแฟนตาซี

โจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึง่ในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้ัมผัสกับ

ทัศนยีภาพทีส่วยงามด่ังภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หบุเขาโอวาคดุา

น ิทียั่งครกุรุน่ดว้ยควันจากบอ่กํามะถันเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่น้ําแรกํ่ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดย

ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดท้านไขดํ่าหนึง่ฟองจะสามารถทําใหอ้ายยุนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี 

 

พกัที ่ NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปยูกัษใ์ห้

ทา่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิพูรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่

น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีน

โลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ไฟฟจู ิ(ช ัน้ที ่5) – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนอืเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล 

นําทา่นขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชม

ทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้ัมผัส

อากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีัดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็น

ภเูขาไฟทียั่งดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

 นําทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นชม วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจาก

พระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่ี

ความสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายใน

วัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย

ไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นีต้อ้งมา

ตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอรอ่ย 

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิ

จกุ”ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ

จับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี ่

ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขาย

เครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปู

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ 

กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ 

WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่ง

ด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นกุกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, 

UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอื

เลอืกซือ้รองเทา้  

 หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC 

MART **อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

พกัที ่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ชมซากรุะ แมน่ า้เมกโูระ – ฮาราจกู ุ–วดันารติะ – ออิอน – สนามบนินารติะ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง ชมซากรุะ ณ แมน่ า้เมกโูระ เป็นอกีหนึง่จุดชม

ซากรุะยอดนยิมของชาวโตเกยีว ซึง่สองฝ่ังแมน้ํ่าจะมตีน้ซากรุะปลกูเป็น

แถวสามารถเดนิชมความงามของซากรุะไดท้ีถ่นนสองฝ่ังรมิแมน้ํ่าเมรโุกะ 

ในชว่งทีซ่ากรุะบาน จะมรีา้นคา้แผงลอยเล็กๆตา่งๆขายของกนิพวก ป้ิง

ยา่ง และจะคกึคักมากในชว่งวันหยดุเสาร-์อาทติย ์สว่นในตอนกลางคนืทีน่ี่

จะมโีคมไฟสเีหลอืงแดง หอ้ยอยูต่ามตน้ซากรุะ ใหบ้รรยากาศสดุชวิรมิน้ํา 

เหมอืนเป็นสวนหยอ่ยเล็กๆยาวตลอดแมน้ํ่าเมกโูระ ทีม่ตีน้ซากรุะ มากกวา่ 800 ตน้ 

 หมายเหต:ุ กรณีซากรุะไมบ่าน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวร ์โดยนําทา่นเดนิทางสู ่ศาล

เจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามสําคัญกับประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจุบันเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพ

จากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบันมากทีส่ดุ 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุน่ญีปุ่่ น หากคณุคอืคน

ทีกํ่าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่

อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุน่ญีปุ่่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ      ก็สามารถมาดไูดท้ีน่ีไ่ด ้จะมวัียรุน่ญีปุ่่ นน่ารักๆ 

เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ทา่นยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที่

ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ที ่SHOP นีม้แีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทัง้ยังมรีา้นขาย

ตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สดุแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีทัง้ยังม ีSHOP ใหญข่อง 

กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการขอ้

ปป้ิง 

นําทา่นชม วดันารติะซงั ตัง้อยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ วัด

ทีไ่ดร้ับความศรัทธาอยา่งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวันขึน้ปีใหม่

จะคลาคล่ําไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพือ่ขอ

พรจากหลวงพอ่ “ฟโุดเมยีว” อันศักดิส์ทิธิเ์ลอืกซือ้ “เครือ่งราง” 

หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทัง้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา 

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ 

อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่

ไดเ้ลย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล  

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

วนัทีห่า้ กรงุเทพฯ 

00.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 45 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใน

การทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 2000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 


