
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 



 
 
 
 

 

22.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
THAI LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที�น ั�ง 

เครื�องใหม ่ลําใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทกุที�น ั�ง  
จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 

(นํ �าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 
 

วนัที�สอง นารติะ – โอชโินะฮคัไค – โอวาคดุาน ิ– ชอ้ปปิ� งโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - อาบนํ�าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปู
ยกัษ ์

 
01.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที�ยวบนิที� SL300  

บรกิารอาหารวา่ง พรอ้มดว้ยอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�อง  
09.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี
ปุ่ น หลงัจากผา่นขั +นตอนศลุกากรแลว้จากนั+นนําทา่น เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค 

ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่นํ+าบรสิทุธิ.จากภเูขาไฟฟจู ิที
เป็นแหลง่นํ+าตามธรรมชาตติั +งอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยา
มานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มนํ+าผุดโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกที
ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึ
อากาศบรสิทุธิ. และไอเย็นจากแหล่งนํ+าธรรมชาตทิี
มใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ+าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุ์
แหวกวา่ยอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่นํ+าแตล่ะบอ่นั+นเย็นจับใจจนแอบสังสัยวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้น
กนับา้งหรอื เพราะอณุหภมูใินนํ+าเฉลี
ยอยูท่ี
 10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนํี+าผุดจากธรรมชาตใิหต้ัก
ดื
มตามอธัยาศยั และที
สําคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ+งสนิคา้โอทอปชั +นเยี
ยมอกีดว้ย 

 



 
 
 
 

 

 

               ขึ+นชื
อวา่เป็นหมูบ่า้นแหลง่นํ+าบรสิทุธิ.จากภเูขาไฟฟจูทิั +งท ีจะไมม่เีมนูทานเลน่รส
เลศิไดอ้ยา่งไรกนั เมื
อทา่นมาถงึหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ที
เต็มเปี
ยมไปดว้ยอากาศบรสิทุธิ.แลว้ ภายใน
หมู่บา้นยังมรีา้นคา้ขายของที
ระลกึซึ
งเป็นสนิคา้โอท็อปของหมู่บา้นอกีมากมาย บรเิวณหมู่บา้นซึ
ง
รายลอ้มรอบไปดว้ยรา้นอาหารทานเลน่ตา่งๆมากมาย สําหรับเมนูที
แนะนํานี+มชี ื
อเรยีกวา่ “ยากคิซุะโม
จ”ิ เป็นแป้งเนื+อนุ่มสเีขยีว ซึ
งทํามาจากใบโยะโมะง ิเป็นพชืสมนุไพรของญี
ปุ่ น สอดดว้ยไสถ้ั
วแดงบด 
ยา่งบนเตาถา่น หอมกรุน่ ทานรอ้นๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั+นนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิที
ยังครุกรุ่น
ดว้ยควันจากบ่อกํามะถันเดอืดอยู่ตลอดเวลา ชมบอ่นํ+าแร่กํามะถันซึ
งสามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญี
ปุ่ นมคีวาม
เชื
อวา่หากไดท้านไขดํ่าหนึ
งฟองจะสามารถทําใหอ้ายยุนืยาวขึ+นอกีประมาณ 7 ปี  
 

 
 



 
 
 
 

 

บา่ย หลังจากนั+นใหท้่านไดช้อ้ปปิ+งสนิคา้แบรนดเ์นมชื
อดังที
 โกเทมบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ล็ต แหลง่
รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี
ปุ่ นที
ดังไปทั
วโลก พบกับคอลเลคชั
นเสื+อผา้ใหม่ล่าสุด อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื+อกระเป๋าแบรนด์เนมยี
ห อ้ดังไดท้ี
 รา้น BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครื
องประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯ ล ฯ ร อ ง เท ้ า แ ฟ ชั
 น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 
 

พกัที�  FUJISAN RESORT HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิ�มอรอ่ยกบัมื�อพเิศษที�มขีาปยูกัษใ์หท้า่น

ไดล้ ิ�มลองรสชาตปิพูรอ้มนํ �าจ ิ�มสไตสญ์ี�ปุ่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ �าแร่
ธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ �าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

 

วนัที�สาม ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ั�นที� 5)  – พธิชีงชาญี�ปุ่ น – วดัอาซากสุะ - ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี – ดวิตี�ฟร ี- ชอ้ปปิ� ง
ชนิจกู ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิที
ตั +งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี
ปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดับนํ+าทะเล นํา
ท่านขึ+นชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชั +น 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ+นอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื
อชม
ทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟที
 สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั +งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอนั
บรสิทุธิ.บนยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพที
ระลกึ กบัภเูขาไฟที
ไดช้ื
อวา่มสีดัสว่นสวยงามที
สดุในโลก ซึ
งเป็นภเูขาไฟที
ยังดับ
ไมส่นทิ และมคีวามสงูที
สดุในประเทศญี
ปุ่ น  
 



 
 
 
 

 

 
 
นอกจากนี+ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที
สัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทั +งยัง
เป็นที
สําหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชื
อวา่ที
บรเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชั +น 5 นี+ ถกูเรยีกวา่ “สวนของท่าน
เทนกุโดยมคีวามเชื
อว่าที
นี
มที่านเทนกุปกครองอยู่นั
นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี+มสีมบัตขิองท่านเทนกุ
หลงเหลอือยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ี
มนํี+าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ี
พื+นในสวน ซึ
งในสมัยกอ่นมี
ผูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี+กนัมากมาย เป็นตน้ 
 

 
 

 สําหรับทา่นที
หลงใหลในกลิ
นหอมกรุ่นของกาแฟนั+น บรเิวณดา้นหนา้ภเูขาไฟฟจูมิี
คาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆทา่นใหใ้ชบ้รกิารไวด้ื
มดํ
ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจูไิด ้
อย่างเพลดิเพลนิ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิ+งของฝากผลติภัณฑข์องภเูขาไฟฟจูซิ ึ
งมบีรกิารอยู่ที

ภเูขาไฟฟจูทิี
เดยีวหาไมไ่ดจ้ากที
ไหนอกีแลว้ อาทเิชน่ โคคา โคลา่ ลายภเูขาไฟฟจู ิอนัลมิิ
เต็ด , นํ+าแรธ่รรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 
 
 

 
นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญี�ปุ่ น ซึ
งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี
ปุ่ นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่าง
สนุทรยี ์ดว้ยการดื
มและการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทชา นับตั +งแตป่ระมาณศตวรรษที
 14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และ



 
 
 
 

 

ใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื
องราวเกี
ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี
ยวกบัการดิ
มและชงชาที
ได ้
แพรห่ลายในบรรดาชนชั +นสงูที
เกดิขึ+นในประเทศญี
ปุ่ น จากนั+นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื+อของที
ระลกึตามอธัยาศยั 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู่โตเกียว นําท่านชม วดัอาซากุสะ วัดที
เก่าแก่ที
สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจาก
พระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา  นอกจากนั+นทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกบัโคมไฟขนาดยักษ์ที
มคีวามสงู
ถงึ 4.5 เมตรซึ
งแขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซื+อเครื
องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  
 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ+งที
ม ีชื
อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที
ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื
องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที
คนญี
ปุ่ น มายังวัดแหง่นี+ตอ้งมาตอ่ควิกนัเพื
อลิ+ม
ลองกบัรสชาดสดุแสนอรอ่ย  

 
 



 
 
 
 

 

นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ �าสุมดิะ หอคอย
โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมที
สงูที
สดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื
อวันที
 
22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี+มคีวามสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย 
ในชว่งที
เกดิแผ่นดนิไหวครั +งใหญ่หอคอยแหง่นี+ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที
แข็งแรงทนทาน 
เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 

 
 

จากนั+นนําทา่นชอ้ปปิ+งยา่นสนิคา้ เครื
องสําอางคป์ลอดภาษีดวิตี�ฟร ีณ ยา่นดัง ยา่นชนิจกุ”ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กบัการจับจ่ายซื+อสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากที
นี
 ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้ง
ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องสําอาง ตา่งๆ กนัที�รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครื�องสําอาง
มากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที�ราคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้
แอนเนสซ่าที�คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อื�น ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซื�อสนิคา้ แบรนด์
ดงัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื�อ COMME DES 
GARCONS, H&M หรือเลือกซื�อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ด งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี�รา้น ABC MART **อสิระอาหารเย็นเพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อป
ปิ� ง** 
 



 
 
 
 

 

 
 
พกัที�  MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที�ส ี�  วดันารติะซงั – ชมซากรุะ ณ สวนอเูอโนะ - ยา่นฮาราจกู ุ– โอไดบะ – ออิอน มอลล ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
นําท่านชม วดันารติะซงั ตั +งอยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ วัดที
ไดรั้บความศรัทธาอยา่งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิ
งใน
วนัขึ+นปีใหมจ่ะคลาคลํ
าไปดว้ยผูค้นที
มาขอพรสิ
งศกัดิ.สทิธิ.นับแสนเพื
อขอพรจากหลวงพอ่ “ฟโุดเมยีว” อนัศกัดิ.สทิธิ.
เลอืกซื+อ “เครื
องราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทั +งสนิคา้ที
ระลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา 
 

 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู ่สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที
รวบรวมพันธุไ์มน้านาชนิดจากทั
วทุกมุมโลก สัมผัส ดอก
ซากุระ อวดโฉมบานสะพรั
งท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์แตเ่ดมินั+นเคยเป็นที
ของวัดคันเอจ ิ
(Kaneiji Temple) และไดข้ึ+นทะเบยีนเป็นหนึ
งในสวนสาธารณะแหง่แรกของญี
ปุ่ นเมื
อปี ค.ศ. 1873  สวนอเุอโนะมี
บรเิวณกวา้งขวาง ประกอบดว้ยพื+นที
อันร่มรื
น รวมทั +งสวนสัตว ์วัดและศาลเจา้ อกีทั +งพพิธิภัณฑอ์กีหลายแหง่ สวน
แหง่นี+จงึเป็นอกีหนึ
งจดุชมซากรุะยอดนยิมในโตเกยีว 
 



 
 
 
 

 

 
 

(หมายเหต:ุ ในกรณีที� ดอกซากรุะไมบ่าน เนื�องจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิlเปลี�ยนโปรแกรม
ทวัรเ์ป็น ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที�สรา้งขึ�นเพื�ออทุศิและเป็นที�สถติยว์ญิญาณของ
องคส์มเด็จพระจกัรพรรดเิมจ ิซึ�งเป็นจกัรพรรดทิี�มคีวามสําคญักบัประเทศญี�ปุ่ นยุคปัจจบุนัเป็นอยา่งยิ�ง 
และไดร้บัความเคารพจากชาวญี�ปุ่ นยคุปจัจบุนัมากที�สดุ)    
จากนั+นเดนิทางสูย่า่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสื+อผา้ เครื
องประดับ รองเทา้ ของวัยรุน่ญี
ปุ่ น หากคณุคอืคนที
กําลังมอง
หาซื+อเสื+อผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื+อเสื+อผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากที
นี
อกีดว้ย หรอื ถา้
ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญี
ปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี
นี
ได ้จะมีวัยรุ่นญี
ปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนน
เหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั+นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปปิ+ งสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก 
อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที�ตอ้งการหา
รองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที� SHOP นี�มแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีท ั�งยงัมรีา้นขายตุก๊ตา 
KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สดุแสนนา่รกัไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีท ั�งยงัม ีSHOP ใหญข่อง 
กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื�อ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

เที�ยง  เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� ง อสิระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั  
 

 
 



 
 
 
 

 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงที
เกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอา่ว
โตเกยีวเพื
อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แตปั่จจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอกีแหง่ของประเทศ 
เนื
องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื
นๆ อกีมากมาย นอกจากนั+นยังเต็มไป
ดว้ยสถานที
ท่องเที
ยวหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ สว่นการเดนิทางมาที
นี
ก็
สะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากที
นี
คอืสถานที
ทอ่งเที
ยวสดุฮติของนักทอ่งเที
ยวทั +งในและตา่งประเทศ 
 

 
 
 
และในบรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปถ่ายภาพคู่กับแลนด์มาร์คเทพเีสรภีาพที
โอไดบะ ซึ
งตั +งอยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีงหา้งใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีววิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซึ
งเทพีเสรภีาพนั+น
ทางการฝรั
งเศสไดส้ง่ใหก้ับทางญี
ปุ่ น เนื
องในโอกาสฉลองความสัมพันธอ์ันยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญี
ปุ่ น
กบัฝรั
งเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเมื
อถงึเวลานํากลบัไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรั
งเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แตรั่ฐบาล
ฝรั
งเศสนั+นมคีวามจําเป็นที
จะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรภีาพที
นวิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพเีสรภีาพ
ตัวปัจจุบันนี+ซ ึ
งมขีนาดใหญ่กว่าตัวตน้แบบแต่ก็ยังเล็กกว่าเทพเีสรภีาพที
ตั +งอยู่ที
นวิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.
2000 นั
นเอง ดงันั+นเทพเีสรภีาพที
โอไดบะนั+นไมใ่ชข่องที
ทําจําลองขึ+นมา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝรั
งเศส 
 

 
 

จากนั+นนําทา่นอสิระชอ้ปปิ+ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซ ึ
งเป็นหา้งซปุเปอรม์าร์
เก็ตขนาดใหญ่ มทีั +งโซนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต โซนอาหาร รา้นขายยา เสื+อผา้แบรนดท์อ้งถิ
น ซึ
งซื+อของฝากกอ่นกลับ 
อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซื+อไดจ้ากที
นี
ได ้
เลย 



 
 
 
 

 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 
พกัที� MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัที�หา้  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
11.00 น. เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที
ยวบนิที
 SL301 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน

เครื�อง 
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นที
ตอ้งออกตัvวภายใน (เครื
องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทกุครั +งกอ่นทําการ 
ออกตัvวเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดี�ยวเพิ�ม ราคาไมร่วมต ัrวเครื�องบนิ 

20 – 24 มนีาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

21 – 25 มนีาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

22 – 26 มนีาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

23 – 27 มนีาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

24 – 28 มนีาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

25 – 29 มนีาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

26 – 30 มนีาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

27 – 31 มนีาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 

01 – 05 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

02 – 06 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

03 – 07 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

07 – 11 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

08 – 12 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

09 – 13 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

10 – 14 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 31,999 8,000 21,999 



 
 
 
 

 

14 – 18 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 31,999 8,000 21,999 

15 – 19 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

16 – 20 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

17 – 21 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

18 – 22 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

19 – 23 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

20 – 24 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

21 – 25 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

22 – 26 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

23 – 27 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัrวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่น
การจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิlในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัrวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี �ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ 
คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัrวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตัvวเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศ
ญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�น
เอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
 

1. ต ัrวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศ

ญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
 
 

 

� คา่นํ+าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 
� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื+อที
ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั +น
ในประเทศญี
ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที
ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่
เพิ
ม ทา่นละ 1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที
ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื
องดื
มที
สั
งเพิ
มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั +น
ในประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื
อสํารองที
นั
ง  

2. นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั +งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอื
เอเจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื
วา่นักทอ่งเที
ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์+นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี+ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที

รัฐบาลประกาศในปีนั+นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื
อนการเดนิทาง นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
(ผูม้ชี ื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
 (ผูม้ชี ื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชี
ธนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี+ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชําระแลว้ทั +งหมด 
ทั +งนี+ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที
ชําระแลว้เนื
องในการเตรียมการจัดการนําเที
ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที
ยว เชน่ การสํารองที
นั
งตัvวเครื
องบนิ การจองที
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื+อขาดแบบมเีงื
อนไข หรอืเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั +งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี+ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที

รัฐบาลประกาศในปีนั+นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ.ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี+สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั+น 
2. ทัวรน์ี+เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที
ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั +งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั +งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ.ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที
มนัีกท่องเที
ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที
ยวทุกท่านยินดีที
จะชําระค่าบรกิารเพิ
มจากการที
มี
นักทอ่งเที
ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที
ทางบรษัิทกําหนดเพื
อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ.ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสอื
เดนิทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัvวเครื
องบนิ ในกรณีที
นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 



 
 
 
 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ.ในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั +งนี+ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที
ยวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ.ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที
เพิ
มขึ+นของนักท่องเที
ยวที
มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี+คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั+น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ.ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ
มขึ+น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัvวเครื
องบนิ คา่
ภาษีเชื+อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั+น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตัวขึ+นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ+น และรวมกนัทุกชิ+น
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั+น ถา้สิ
งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั+น  
 
2. สิ
งของที
มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที

โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั+น  
3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื+อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื+อสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพื
อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี+ หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 

  
 
 


