
  

 

 

                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

                                 

 

 

 
 
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-วดัอาซากสุะ–ถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร–ีโอวาคดุาน–ิชอ้ปปิ� งโกเทมบะเอา้ทเ์ล็ท                         
อาบนํ�าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ ์

 
01.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที�ยวบนิที� SL300  
09.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั %นตอนศุลกากรแลว้ นําท่านเดนิทางสู่โตเกยีว นําท่าน เก็บภาพ

ประทับใจกับคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ%าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky 
tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที
สงูที
สดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื
อวนัที
 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี%มคีวามสงู 
634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอนัทันสมัย ในชว่งที
เกดิแผน่ดนิไหวครั %งใหญห่อคอยแหง่นี%
ไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที
แข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 



  

 

 

                                 

 

 

 
 

ชม วดัอาซากสุะ วดัที
เกา่แกท่ี
สดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา  นอกจากนั%น
ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที
มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึ
งแขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด 
และยังสามารถเลอืกซื%อเครื
องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  
 

 
 

หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ% งที
มี ชื
อเสียงของวัด มีรา้นขายของที
ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื
องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที
คนญี
ปุ่ น มายังวดัแหง่นี%ตอ้งมาตอ่ควิกนัเพื
อลิ%มลอง
กบัรสชาดสดุแสนอรอ่ย  
 



  

 

 

                                 

 

 

 
 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที
เก่าแก่ของญี
ปุ่ นแลว้ 
ถนนชอ้ปปิ%งนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปปิ%งที
มชี ื
อเสยีงของวัด
อกีดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ขีนมขึ%นชื
อของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองค์
จักรพรรดิHยังรับสั
งคนสนิทใหม้าซื%อที
นี
!!! เมนูนั%นก็คือ “เม
ล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั %งเดิมของญี
ปุ่ น บางคนอาจจะ
เขา้ใจผดิวา่เป็นขนมปังสอดไสเ้มลอ่น แตจ่รงิๆแลว้คอืขนมปัง
อบแลว้ยดา้นบนมีลายแตกๆ ซึ
งเหมือนผิวเมล่อนของญี
ปุ่ น 
เป็นที
มาของชื
อ “เมล่อนปัง” นั
นเอง ซึ
งปกตก็ิจะหาทานได ้
ทั
วไปแมก้ระทั
งในรา้นสะดวกซื%อตา่งๆ แตท่ี
ข ึ%นชื
อก็ตอ้งยกให ้
รา้น Asakusa Kagetsu-do ที
ขายเมล่อนปังรสดั %งเดิมและ
ซอฟครีมหลากรส ที
รา้นนี%จะทําใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ 
ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกําลังดีซ ึ
งเป็นเมนู
แนะนําที
มาถงึวดัอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกนัเลยทเีดยีว 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนั%นนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิที
ยังครุกรุ่นดว้ยควันจากบอ่กํามะถันเดอืดอยู่ตลอดเวลา ชม

บอ่นํ%าแรกํ่ามะถันซึ
งสามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญี
ปุ่ นมคีวามเชื
อวา่หากไดท้านไขดํ่าหนึ
งฟองจะสามารถทําใหอ้ายุ
ยนืยาวขึ%นอกีประมาณ 7 ปี  
 



  

 

 

                                 

 

 

 
 
 หลังจากนั%นใหท้่านไดช้อ้ปปิ%งสนิคา้แบรนดเ์นมชื
อดังที
 โกเทมบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และ

สนิคา้แบรนดญ์ี
ปุ่ นที
ดังไปทั
วโลก พบกับคอลเลคชั
นเสื%อผา้ใหม่ล่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซื%อกระเป๋าแบรนดเ์นมยี
หอ้ดังไดท้ี
รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื
องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั
น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 
 



  

 

 

                                 

 

 

พกัที� FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิ�มอรอ่ยกบัมื�อพเิศษที�มขีาปยูกัษใ์หท้า่นได้

ล ิ�มลองรสชาตปิพูรอ้มนํ �าจ ิ�มสไตสญ์ี�ปุ่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ �าแรธ่รรมชาต ิ
เชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ �าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

 
วนัที�สาม ภเูขาไฟฟจู ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ -  ดวิตี�ฟร ี - ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิที
ตั %งตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญี
ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับนํ%าทะเล นําทา่นขึ%น
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชั %น 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ%นอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื
อชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟที
 สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั %งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิHบน
ยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพที
ระลกึ กบัภเูขาไฟที
ไดช้ื
อวา่มสีดัสว่นสวยงามที
สดุในโลก ซึ
งเป็นภเูขาไฟที
ยังดบัไมส่นทิ และมี
ความสงูที
สดุในประเทศญี
ปุ่ น  
 

 
 

นอกจากนี%ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที
สกัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทั %งยังเป็นที

สําหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชื
อวา่ที
บรเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชั %น 5 นี% ถกูเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี
ความเชื
อว่าที
นี
มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั
นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี%มีสมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลืออยู่
มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที
มนํี%าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยู่ที
พื%นในสวน ซึ
งในสมัยก่อนมผีูค้นนิยมมา
ทดลองยกขวานนี%กนัมากมาย เป็นตน้ 
 



  

 

 

                                 

 

 

 
 

 สําหรับท่านที
หลงใหลในกลิ
นหอมกรุ่นของกาแฟนั%น บรเิวณ
ดา้นหนา้ภเูขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทกุๆทา่นใหใ้ชบ้รกิารไวด้ื
ม
ดํ
ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรอืจะ
เลอืกชอ้ปปิ%งของฝากผลติภัณฑข์องภเูขาไฟฟจูซิ ึ
งมบีรกิารอยูท่ี
ภเูขา
ไฟฟูจทิี
เดยีวหาไม่ไดจ้ากที
ไหนอกีแลว้ อาทเิชน่ โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอนัลมิเิต็ด , นํ%าแรธ่รรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 

 
 

นําทา่นเยี
ยมชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ที
จําลองเรื
องราวของภเูขา
ไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเรื
องราวเกี
ยวกบัแผน่ดนิไหวที
เกดิขึ%นในประเทศญี
ปุ่ น จากนั%น
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื%อของที
ระลกึตามอธัยาศยั 
จากนั%นนําท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ที
บานสะพรั
งเหมือนพรมสมี่วงในฤดูรอ้นที
ดงึดูดใหนั้กท่องเที
ยว
มากมาย มาเที
ยวชมและถ่ายรูปเป็นที
ระลกึอย่างเต็มอิ
ม สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ
นหอมเย็นของดอกลาเวน
เดอรใ์นทุง่สมีว่ง ซึ
งโดยปกตทิุง่ดอกลาเวนเดอรจ์ะเริ
มบานในชว่งวันที
 16 มถินุายน-17 กรกฎาคมของทกุปี (ขึ%นอยูก่บั
สภาพอากาศ) 
 



  

 

 

                                 

 

 

 
 

***หากทุง่ลาเวนเดอรไ์มบ่านหรอืหมดฤดูแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ\เปลี�ยนโปรแกรมโดยการนําทา่น
เดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค นําท่านเจาะลกึตามหาแหล่งนํ%าบรสิุทธิHจากภูเขาไฟฟูจิ ที
เป็นแหล่งนํ%าตาม
ธรรมชาตติั %งอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มนํ%าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที

ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิH และไอเย็นจากแหล่งนํ%าธรรมชาตทิี
มใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน
บ่อนํ%าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ%าแต่ละบ่อนั%นเย็นเจีo ยบถงึใจจน
แอบสังสัยวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งร ึเพราะอณุหภมูใินนํ%าเฉลี
ยอยู่ที
 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมนํี%า
ผดุจากธรรมชาตใิหต้กัดื
มตามอธัยาศยั และที
สําคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ%งสนิคา้โอทอปชั %นเยี
ยม 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนั%นนําท่านชอ้ปปิ% งสนิคา้เครื
องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื
องประดับคุณภาพดทีี
รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปปิ%งย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื%อสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากที
นี
 
ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องสาํอาง ตา่งๆ กนั
ที�รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP 
FOAM ที�ราคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ที�คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อื�น 
ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื�อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื�อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซื�อรองเท้าหลากหลายแบ
รนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี�รา้น ABC MART **อสิระอาหาร
เย็นเพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� ง** 
 
 

 
 



  

 

 

                                 

 

 

 
 
พกัที� MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�ส ี�  อสิระเลอืกชอ้ปปิ� งเต็มวนั หรอืเลอืกซื�อทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ% ง หรอืเดนิทางสู่สถานที
ท่องเที
ยวอื
น ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง 
อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที
สรา้งขึ%นเพื
ออุทศิและเป็นที
สถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิซึ
งเป็นจักรพรรดทิี
มคีวามสําคัญกับประเทศญี
ปุ่ นยคุปัจจุบันเป็นอยา่งยิ
ง และไดรั้บความเคารพจาก
ชาวญี
ปุ่ นยคุปัจจบุนัมากที
สดุ   

- ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสื%อผา้ เครื
องประดบั รองเทา้ ของวยัรุน่ญี
ปุ่ น หากคณุคอืคนที
กําลงัมองหาซื%อเสื%อผา้แบบ
แปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื%อเสื%อผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากที
นี
อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่น
ญี
ปุ่ นแตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ี
นี
ได ้จะมวีัยรุ่นญี
ปุ่ นน่ารักๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั%นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปปิ% งสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, 
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที�ต ้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั 
MADE IN JAPAN ที�  SHOP นี�ม ีแบ บ ให้เลือก สรรมาก มาย  อีก ท ั�งย ังมีร ้านข ายตุ๊ก ต า KITTY 
DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สดุแสนนา่รกัไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีท ั�งยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋า
สดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื�อ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชั
นวยัรุ่นในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นที
ระลกึกบั                “ฮาจโิกะ” รปูปั%น
สนัุขแสนรูท้ี
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชั
นสไตลโ์ตเกยีวที
ตกึ(109) อจิมิารุควิ 
ทั %งเสื%อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื
องประดบัและแฟชั
นชั %นนําของญี
ปุ่ นในฤดตูา่งๆอื
นๆมากมาย  

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซื%อดสินยีแ์ลนดเ์พิ
มทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดสีนยีแ์ลนด์
โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญี
ปุ่ นซึ
งเป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกที
สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึ%นใน
ปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครื
องเลน่นานาชนดิ (ไมจํ่ากดั
จํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครื
องเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรื
องดัง Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน 



  

 

 

                                 

 

 

Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติิ
The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซื%อสนิคา้ที
ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด์
อกีทั %งยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี%เมา้ส ์มนินี
เมา้ส ์พรอ้มผองเพื
อนการต์ูนอกีมากมาย
สนุกกบัการจับจา่ยซื%อของที
ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์
 

 
 

 
 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 



  

 

 

                                 

 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื
องดว้ยจะตอ้งเริ
มตั %ง แต ่9.00 
น.เป็นตน้ไปเพราะเนื
องจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งที
มลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจํานวนมาก
ซึ
งอาจจะทําใหข้ึ%นรถบสัไมค่รบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทั %งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที
ว ิ
งจากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็ว
ในการวิ
ง 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัwวจะอยูท่ี
เที�ยวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาที
ใหบ้รกิาร 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนั%นกอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เที
ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนกี
โมง     
   
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟที
ราคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแต่
ตัwวรถไฟจะเป็นแบบระบทุี
นั
งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลวัวา่ขึ%นไปแลว้เราจะไมม่ทีี
นั
งเบาะสามารถหมนุเขา้ หากนัได ้
มอีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัwวรถไฟจะอยู่ที
ราคาเที�ยวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาที
รถไฟใหบ้รกิารตั %งแต่เวลา 
7.44-19.42 น เพราะฉะนั%นกอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เที
ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนกี
โมง   
    
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบสันี%จะจํากดัจํานวนผูโ้ดยสาร ตอ่
รอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที
ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/
ทา่น/เที�ยว เวลาที
ใหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตํุากวา่ 12 จะเสยีครึ
งราคา   
   
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี
นี%คา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมที
พักยา่นนารติะจะอยูท่ี
ราคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานี�จะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 
พกัที� MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�หา้  สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพื
อเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
11.00 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที
ยวบนิที
 SL301  
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

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

** หากทา่นที
ตอ้งออกตัwวภายใน (เครื
องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทกุครั %งกอ่นทําการ 
ออกตัwวเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดี�ยวเพิ�ม 

05 – 09 มถินุายน 2562 18,999 8,000 

06 – 10 มถินุายน 2562 19,999 8,000 

07 – 11 มถินุายน 2562 19,999 8,000 

12 – 16 มถินุายน 2562 19,999 8,000 

13 – 17 มถินุายน 2562 19,999 8,000 

14 – 18 มถินุายน 2562 19,999 8,000 

19 – 23 มถินุายน 2562 19,999 8,000 

20 – 24 มถินุายน 2562 19,999 8,000 

21 – 25 มถินุายน 2562 19,999 8,000 



  

 

 

                                 

 

 

26 – 30 มถินุายน 2562 19,999 8,000 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 19,999 8,000 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 19,999 8,000 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

04 – 08 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

05 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999 8,000 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

18 – 22 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999 8,000 

01 – 05 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

02 – 06 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

07 – 11 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

14 – 18 สงิหาคม 2562 18,999 8,000 

15 – 19 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

16 – 20 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

21 – 25 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

22 – 26 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

23 – 27 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 19,999 8,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 19,999 8,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 19,999 8,000 

04 – 08 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

05 – 09 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

06 – 10 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

11 – 15 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

12 – 16 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

13 – 17 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

18 – 22 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

19 – 23 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

20 – 24 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

25 – 29 กนัยายน 2562 18,999 8,000 

26 – 30 กนัยายน 2562 19,999 8,000 



  

 

 

                                 

 

 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท ** 

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

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ\
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�วเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี �ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ั�วเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

� คา่ตัwวเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี

� คา่นํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั&นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรือ
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั&นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคณุสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี&  
 

1. ตั 2วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ& นในระหว่างที�พาํนกัใน

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

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



  

 

 

                                 

 

 

� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมื%อที
ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั %นใน

ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที
ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ
ม ทา่น

ละ 1,700 บาท** 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที
ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

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% 

� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั %นใน

ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

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

2. นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั %งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที
ยวหรอืเอ
เจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที
ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์%นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั%นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื
อนการเดนิทาง นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
(ผูม้ีชื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
 (ผูม้ชี ื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี% 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชําระแลว้ทั %งหมด 
ทั %งนี% ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที
ชําระแลว้เนื
องในการเตรยีมการจัดการนําเที
ยวใหแ้กนั่กท่องเที
ยว 
เชน่ การสํารองที
นั
งตัwวเครื
องบนิ การจองที
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื%อขาดแบบมเีงื
อนไข หรอืเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั %งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั%นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี%สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั%น 
2. ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั %งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้กท่า่น 



  

 

 

                                 

 

 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที
มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที
ยวทุกท่านยนิดทีี
จะชําระคา่บรกิารเพิ
มจากการที
มนัีกท่องเที
ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที
ทางบรษัิทกําหนดเพื
อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํานําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสอื
เดนิทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัwวเครื
องบนิ ในกรณีที
นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั %งนี% บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที
ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที
เพิ
มขึ%นของนักทอ่งเที
ยวที
มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี%คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั%น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิH
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ
มขึ%น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัwวเครื
องบนิ ค่าภาษี
เชื%อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั%น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตัวขึ%นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ%น และรวมกันทุกชิ%นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั%น ถา้สิ
งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั%น  
 
2. สิ
งของที
มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที
โหลด
ใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั%น  
3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื%อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื%อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื
อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี% หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 

  
 
 

 


