
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอิน 

NIDN192607   



 

 

สายการบิน THAI LION AIR ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ั่ง 
เครื่องใหม่ ล าใหญ่ มีจอทีวี การบริการทุกที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มบีริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 

 
วันที่สอง นาริตะ - วัดอาซากสุะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ช้อปปิ้งโก

เทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ ์

01.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL300 (บริการ
อาหารว่างบนเคร่ือง) 

09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่าน 
เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ หอคอยโตเกียว
สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
อันทันสมัย ในช่วงท่ี เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้พิสูจน์ให้ เห็นถึงโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย  

 



 

 

ชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทอง
ค า  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่ง
แขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเคร่ืองรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ  
 

 
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้อง
มาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย  
 

 



 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดท่ีเก่าแก่ของญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้ง
นาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งท่ีมีชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนม
ขึ้นชื่อของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อท่ีนี่!!! 
เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะ
เข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือน
ผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นท่ีมาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานได้ทั่วไปแม้กระท่ังในร้าน
สะดวกซื้อต่างๆ แต่ท่ีขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ท่ีขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟ
ครีมหลากรส ท่ีร้านนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลังดี
ซึ่งเป็นเมนูแนะน าท่ีมาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนนั้นน าท่านชม เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ท่ีเรียงรายไปตามถนนท่ีมุ่งหน้า

ไปสู่ชะเด็น (ศาลาศาลเจ้า) มีความสวยงามมากอีกสถานท่ีหนึ่ง อีกท้ังท่ีศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีต้นไม้
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีว่ากันว่าท าให้ค าอธิษฐานของงูเผือกเป็นจริง อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวม
ค่าเข้าชมสวนดอกไม้ราคาท่านละ 200 เยน) 
 

 
หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้า
น าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL 



 

 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ท่ีร้าน 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกา
หรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น  HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 
 
พักที่ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์

ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจ้ิมสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ
แช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น 

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว - ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ -  ดิวตี้ฟรี  - ช้อปปิ้งชินจูกุ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3 ,776เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังห้ากระจาย



 

 

อยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีได้ชื่ อว่ามี
สัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียังดับไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น  
 

 
 

นอกจากนี้ด้านหลังยังมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร 
อีกท้ังยังเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าท่ีบริ เวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูก
เรียกว่า “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเชื่อว่าท่ีนี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า ศาล
เจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน้ าหนักกว่า 375 
กิโลกรัมตกอยู่ท่ีพื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น 
 

 



 

 

 

 ส าหรับท่านท่ีหลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณด้านหน้า
ภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไว้บริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไว้ดื่มด่ ารสชาติกาแฟ
พร้อมชมวิวภู เขาไฟฟูจิได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งของฝาก
ผลิตภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยู่ท่ีภูเขาไฟฟูจิท่ีเดียวหาไม่ได้จากท่ีไหนอีกแล้ว อาทิเช่น โคคา โค
ล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ าแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น 
น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่ีจ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ท่ีบานสะพรั่งเหมือนพรมสีม่วงในฤดูร้อนท่ีดึงดูดให้
นักท่องเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอย่างเต็มอิ่ม สามารถชมความงามและสัมผัส
กลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วง ซึ่งโดยปกติทุ่งดอกลาเวนเดอร์จะเริ่มบานในช่วงวันท่ี 16 
มิถุนายน-17 กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
 

 
 



 

 

***หากทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บานหรือหมดฤดูแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมโดยการ
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็น
แหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน ้าผุดโอชิ
โนะฮัคไค เพียงก้าวแรกท่ีย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอ
บอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ  เพราะ
อุณหภูมิในน ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย 
และท่ีส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีร้านค้าปลอดภาษี 
ณ ดิวตีฟรี  อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อ
สินค้านานาชนิด ได้จากท่ีนี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอาง
มากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดด
ชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อ
สินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, 
เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่
เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง** 

 
พักที่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่สี่  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนียแ์ลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าใน
การเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์วิญญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิท่ีมีความส าคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง 
และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด   

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลังมองหา
ซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากท่ีนี่อีก
ด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีนี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่น
น่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยัง
ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP 
หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP 
นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE 
สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

- ย่ านชิบุ ย่ า  ศูนย์กลางแฟชั่ นวัยรุ่น ใน โตเกียวหามุมถูก ใจถ่ ายภาพคู่ ไว้ เป็น ท่ี ระลึกกับ                
“ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่น
สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นน าของ
ญี่ปุน่ในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ ท่านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดน
โจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion 
สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก  Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe 



 

 

Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกน่ารั ก
ในดิสนีย์แลนด์อีกท้ังยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อม
ผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์ 
 

 
 

 
 



 

 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้อง
เริ่มตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมีลูกค้าใช้
บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจ านวนผู้เดินทางท้ังหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาที
โดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ท่ีเที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ี
ให้บริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง 
       
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนข้าง
สูงนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนั่งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีท่ีนั่งเบาะ
สามารถหมุนเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ท่ีราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่าน
โดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดท้าย
ว่าหมดตอนกี่โมง     
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจ ากัด
จ านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 
80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาท่ีให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุต ากว่า 12 จะ
เสียคร่ึงราคา      
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพักย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-
25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)      

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 
พักที่ MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่ห้า  นาริตะ – กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
11.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301 (บริการอาหารว่างบน

เครื่อง) 



 

 

16.15 น. ถงึสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************************* 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 
 

อัตราค่าบริการ 
บริการน้ าดื่มฟรวีันละ 1 ขวดทุกวันที่ใช้รถ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

19 – 23 มิถุนายน 2562 14,999 8,000 

20 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 8,000 

21 – 25 มิถุนายน 2562 14,999 8,000 

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 8,000 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 8,000 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 8,000 

04 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 8,000 

05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,999 8,000 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,999 8,000 

18 – 22 กรกฎาคม 2562 14,999 8,000 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,999 8,000 

23 – 27 กรกฎาคม 2562 14,999 8,000 

24 – 28 กรกฎาคม 2562 14,999 8,000 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 14,999 8,000 



 

 

01 – 05 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

02 – 06 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

07 – 11 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

13 – 17 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

14 – 18 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

15 – 19 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

16 – 20 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

20 – 24 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

21 – 25 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

22 – 26 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

23 – 27 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

27 – 31 สงิหาคม 2562 14,999 8,000 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 8,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 8,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 8,000 

03 – 07 กันยายน 2562 14,999 8,000 

04 – 08 กันยายน 2562 14,999 8,000 

05 – 09 กนัยายน 2562 14,999 8,000 

06 – 10 กันยายน 2562 14,999 8,000 

10 – 14 กันยายน 2562 14,999 8,000 

11 – 15 กันยายน 2562 14,999 8,000 

12 – 16 กันยายน 2562 14,999 8,000 

13 – 17 กันยายน 2562 14,999 8,000 

17 – 21 กันยายน 2562 14,999 8,000 

18 – 22 กันยายน 2562 14,999 8,000 

19 – 23 กันยายน 2562 14,999 8,000 



 

 

20 – 24 กันยายน 2562 14,999 8,000 

24 – 28 กันยายน 2562 14,999 8,000 

26 – 30 กันยายน 2562 14,999 8,000 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,999 8,000 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท ** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์น าเที่ยว 

ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความ
ให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามัน
ที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไมส่ามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปน ี
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 
ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์
จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์น าเที่ยว ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์
จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่
(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อน ไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว ***ใน

กรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรา
ยินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์
มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
 



 

 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรั บใน
อัตราท่ีสูงมาก 

  

 


