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TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม–กันยายน 2562  

ราคาเพยีง 30,900.- 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที) 1. กรุงเทพฯ ) สนามบินสวุรรณภมิู  (– โตเกียว  )สนามบินนาริตะ ( ) NH808/ 00.30-08.40( 

วนัที) 2. โตเกียว  )สนามบินนาริตะ (–  วดัอาซากสุะ - ช้อปปิ �งชินจกู ุ

วนัที) 3 . อิสระเลือกช้อปปิ �งเตม็วนั หรือเลือกซื �อทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ )ไม่รวมคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง(  

วนัที) 4 . อิสระเลือกช้อปปิ �งเตม็วนั หรือเลือกซื �อทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ )ไม่รวมคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง(  

วนัที) 5. โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี �-อิออนมอลล์-วดันาริตะ -โตเกียว )สนามบินน าริตะ (- กรุงเทพฯ  ) สนามบินสวุรรณภมิู( (NH805/ 18.25-23.10) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที% & 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - โตเกียว (สนามบนินาริตะ ) 
(NH808 / 00.30 - 08.40) 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ประต ูD  เคาน์เตอร์สายการบนิออลนิปปอน (NH) 
พบเจ้าหน้าที)คอยให้การต้อนรับ พร้อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที% 9 โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ<งชนิจูกุ 

00.30 น. ออกเดินทางสูญี่)ปุ่ น โดยสายการบนิออลนิปปอน เที)ยวบินที) NH808 (บริการอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%อง) 

08.40 น. เดินทางถงึ  สนามบนินาริตะ  ประเทศญี)ปุ่ น (เวลาท้องถิ)นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย H ชม.)  
 ผา่นขั �นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [สาํคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 

จาํพวก เนื <อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี%ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที)เก่าแก่ที)สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแมก่วนอิมทองคํา ทา่นยงัจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที)มีความสงูถงึ K.� เมตรซึ)งแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซื �อเครื)องรางของ
ขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลนิกบั ถนนนาคามเิซะ ถนนช้อปปิ �งที)มี ชื)อเสียงของวดั มีร้านขายของที)ระลกึมากมายไมว่่า

จะเป็นเครื)องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที)คนญี)ปุ่ นชื)นชอบ แม้กระทั)งองค์จกัรพรรดิLองค์ปัจจบุนัยงั
เคยเสดจ็อีกด้วย 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที%ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนด์มาร์กแหง่ใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ่ �าสมิุดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Skytree) 

หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที)สงูที)สดุในโลก มีความสงู DVK เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั 
 ช้อปปิ<งย่านชนิจูกุ  แหลง่ช้อปปิ �งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั)นเก๋ๆ เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชั)น

นิสต้า เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์และเป็นยา่นความเจริญอนัดบัหนึ)งของนครโตเกียวในปัจจบุนั ให้ทา่นเลือกชมและซื �อสนิค้า
มากมาย อาทิเช่น เครื)องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Notebook, นาฬิกา, เสื �อผ้า,รองเท้า และเครื)องสําอางเช่น
แบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื)น ๆ อีกมากมายที)ราคาคอ่นข้างถกูกวา่เมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตกึ
PEPEชั �น8) ซึ)งสินค้าทกุอยา่งภายในร้านจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรือเป็นร้านดองกี � ที)ขายสนิค้าราคาถกูสารพดัอยา่ง หรือ
จะเป็นร้านมตัสโึมโต้ที)รวมสนิค้า เครื)องใช้เครื)องสําอางค์ ผลติภณัฑ์ของใช้ไว้อยา่งหลากหลาย 

เยน็ อสิระรับประทานอาหารคํ%าตามอัธยาศัย 
ที%พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่)พกั Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา่ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วันที% ] อสิระเลือกช้อปปิ<งเตม็วัน หรือเลือกซื <อทัวร์ ดสินีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเตม็วนั ให้ทา่นอิสระช้อปปิ �ง หรือเดินทางสูส่ถานที)ทอ่งเที)ยวอื)น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานที)ศกัดิLสทิธิL ที)คนญี)ปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงานศิลปะ 
รวมถงึ หนุ่มสาวหรือคูค่รอง ที)ต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ต่อชีวิตคู ่หรือแม้กระทั)ง การอธิฐานเรื)องการค้าขาย ที)พอ่ค้าหลาย
คนตา่งมาซื �อสิ)งศกัดิLสทิธิLไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซ ุ  เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที)สําคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสีูเสาโทริ
สีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัที)ฟชิุมิ อินาริ ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดินลอดผา่นเสาโทริอินี �จากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะ
ทําให้สิ)งชั)วร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทา่นจะได้เจอกบัศาลเจ้าเลก็ๆ ที)คนนิยมมาขอพรด้านความรัก 
เนื)องจากศาลเจ้าแหง่นี �มีชื)อเสียงในการอธิษฐานเพื)อให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบยูา่ แหลง่ช้อปปิ �งสตรีทที)ยิ)งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึ)งมีห้างฯ 
SHIBUYA jkl ที)รวบรวมร้านค้าแฟชั)นไว้มากมายรวมทั �งมีรูปปั �น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื)อสตัย์ฮาจิ ที)เฝา้รอคอยเจ้านาย
หน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 
- ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสื �อผ้า เครื)องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญี)ปุ่ น หากคณุคือคนที)กําลงัมองหาซื �อเสื �อผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซื �อเสื �อผ้าแนว Cost Play ทา่นยงัสามารถหาได้จากที)นี)อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเหน็วยัรุ่นญี)ปุ่ นแตง่ตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ที)นี)ได้ จะมีวยัรุ่นญี)ปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนั �นแล้ว ทา่นยงัได้ช้อปปิ �งสนิค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที)ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที) SHOP นี �มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั �งยงั
มีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหน ูอีกทั �งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุ
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื �อ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากทา่นใดมีความประสงค์จะเลือกซื �อทวัร์ดิสนีย์แลนด์เพิ)มทา่นละ H,{kk.- บาท (ไมร่วมคา่เดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแหง่
จินตนาการของราชาการ์ตนูญี)ปุ่ นซึ)งเป็นดิสนีย์แลนด์แหง่แรกที)สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ �นในปี พ.ศ. H�HD จาก
การถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ Dkk ล้านบาท ให้ทา่นสนกุสนานกบัเครื)องเลน่นานาชนิด (ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภยัใน
ดินแดนตา่งๆ ให้ทา่นเลน่เครื)องเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตนูเรื)องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเดก็
นานาชาติในโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ทา่นได้สนกุสนานพร้อมกบัการ
จบัจ่ายเลือกซื �อสนิค้าที)ระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั �งยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อยา่ง มิกกี �เม้าส์ มินนี)เม้าส์ 
พร้อมผองเพื)อนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซื �อของที)ระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์การเดินทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสูส่นามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แตเ่นื)องด้วยจะต้องเริ)มตั �งแต่ 9.00 น.เป็นต้น
ไปเพราะเนื)องจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที)มีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจํานวนมากซึ)งอาจจะทําให้ขึ �น
รถบสัไมค่รบตามจํานวนผู้ เดินทางทั �งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที)วิ)งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ)ง 160 
ก.ม./ชม.โดยคา่ตั�วจะอยูที่)เที)ยวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาที)ให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนั �นก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค
เที)ยวสดุท้ายวา่หมดตอนกี)โมง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากคา่ย JR ถือวา่เป็นรถไฟที)ราคาคอ่นข้างสงูนิดนงึแต่ตั�วรถไฟจะเป็น
แบบระบทีุ)นั)งบนรถไฟได้เลยโดยไมต้่องกลวัวา่ขึ �นไปแล้วเราจะไมมี่ที)นั)งเบาะสามารถหมนุเข้า หากนัได้มีอาหารขายบนรถไฟโดย
คา่ตั�วรถไฟจะอยูที่)ราคาเที)ยวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาที)รถไฟให้บริการตั �งแตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั �นก่อนเดินทาง
กลบัควรเช็คเที)ยวสดุท้ายวา่หมดตอนกี)โมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันี �จะจํากดัจํานวนผู้ โดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบ
จะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เที)ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เที)ยว เวลาที)ให้บริการ 
k5.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตํุ)ากวา่ 12 จะเสียครึ)งราคา 

5) Taxi ในสว่นของรถแทก็ซี)นี �ค่าโดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที)พกัยา่นนาริตะจะอยูที่)ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี �จะ
ไมร่วมคา่ทางด่วน) 

คํ)า อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํ)า ตามอธัยาศยั 
ที%พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่)พกั Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา่ 

วันที% ^ อสิระเลือกช้อปปิ<งเตม็วัน หรือเลือกซื <อทัวร์ ดสินีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเตม็วนั ให้ทา่นอิสระช้อปปิ �ง หรือเดินทางสูส่ถานที)ทอ่งเที)ยวอื)น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานที)ศกัดิLสทิธิL ที)คนญี)ปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงานศิลปะ 
รวมถงึ หนุ่มสาวหรือคูค่รอง ที)ต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ต่อชีวิตคู ่หรือแม้กระทั)ง การอธิฐานเรื)องการค้าขาย ที)พอ่ค้าหลาย
คนตา่งมาซื �อสิ)งศกัดิLสทิธิLไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซ ุ  เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที)สําคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสีูเสาโทริ
สีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัที)ฟชิุมิ อินาริ ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดินลอดผา่นเสาโทริอินี �จากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะ
ทําให้สิ)งชั)วร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทา่นจะได้เจอกบัศาลเจ้าเลก็ๆ ที)คนนิยมมาขอพรด้านความรัก 
เนื)องจากศาลเจ้าแหง่นี �มีชื)อเสียงในการอธิษฐานเพื)อให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบยูา่ แหลง่ช้อปปิ �งสตรีทที)ยิ)งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึ)งมีห้างฯ 
SHIBUYA jkl ที)รวบรวมร้านค้าแฟชั)นไว้มากมายรวมทั �งมีรูปปั �น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื)อสตัย์ฮาจิ ที)เฝา้รอคอยเจ้านาย
หน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 
- ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสื �อผ้า เครื)องประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญี)ปุ่ น หากคณุคือคนที)กําลงัมองหาซื �อเสื �อผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซื �อเสื �อผ้าแนว Cost Play ทา่นยงัสามารถหาได้จากที)นี)อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเหน็วยัรุ่นญี)ปุ่ นแตง่ตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ที)นี)ได้ จะมีวยัรุ่นญี)ปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนั �นแล้ว ทา่นยงัได้ช้อปปิ �งสนิค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที)ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที) SHOP นี �มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั �งยงั
มีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหน ูอีกทั �งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุ
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื �อ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากทา่นใดมีความประสงค์จะเลือกซื �อทวัร์ดิสนีย์แลนด์เพิ)มทา่นละ H,{kk.- บาท (ไมร่วมคา่เดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแหง่
จินตนาการของราชาการ์ตนูญี)ปุ่ นซึ)งเป็นดิสนีย์แลนด์แหง่แรกที)สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ �นในปี พ.ศ. H�HD จาก
การถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ Dkk ล้านบาท ให้ทา่นสนกุสนานกบัเครื)องเลน่นานาชนิด (ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภยัใน



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ดินแดนตา่งๆ ให้ทา่นเลน่เครื)องเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตนูเรื)องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเดก็
นานาชาติในโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ทา่นได้สนกุสนานพร้อมกบัการ
จบัจ่ายเลือกซื �อสนิค้าที)ระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั �งยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อยา่ง มิกกี �เม้าส์ มินนี)เม้าส์ 
พร้อมผองเพื)อนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซื �อของที)ระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์การเดินทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสูส่นามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แตเ่นื)องด้วยจะต้องเริ)มตั �งแต่ 9.00 น.เป็นต้น
ไปเพราะเนื)องจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที)มีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจํานวนมากซึ)งอาจจะทําให้ขึ �น
รถบสัไมค่รบตามจํานวนผู้ เดินทางทั �งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที)วิ)งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ)ง 160 
ก.ม./ชม.โดยคา่ตั�วจะอยูที่)เที)ยวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาที)ให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนั �นก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค
เที)ยวสดุท้ายวา่หมดตอนกี)โมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากคา่ย JR ถือวา่เป็นรถไฟที)ราคาคอ่นข้างสงูนิดนงึแต่ตั�วรถไฟจะเป็น
แบบระบทีุ)นั)งบนรถไฟได้เลยโดยไมต้่องกลวัวา่ขึ �นไปแล้วเราจะไมมี่ที)นั)งเบาะสามารถหมนุเข้า หากนัได้มีอาหารขายบนรถไฟโดย
คา่ตั�วรถไฟจะอยูที่)ราคาเที)ยวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาที)รถไฟให้บริการตั �งแตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั �นก่อนเดินทาง
กลบัควรเช็คเที)ยวสดุท้ายวา่หมดตอนกี)โมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันี �จะจํากดัจํานวนผู้ โดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบ
จะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เที)ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เที)ยว เวลาที)ให้บริการ 
k5.55-17.30 น ถ้าเดก็อายตํุ)ากวา่ 12 จะเสียครึ)งราคา 

5) Taxi ในสว่นของรถแทก็ซี)นี �ค่าโดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที)พกัยา่นนาริตะจะอยูที่)ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี �จะ
ไมร่วมคา่ทางด่วน) 

คํ)า อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํ)า ตามอธัยาศยั 
ที%พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่)พกั Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา่ 

วันที% _ 
โอไดบะ-ไดเวอร์ซติี <-อควาซติี <  -ออิอนมอลล์-วัดนาริตะ- โตเกียว (สนามบนินาริตะ) -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ (NH805/ 
18.25 – 23.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 โอไดบะ ยา่นเมืองใหมที่)เกิดจากการถมทะเลขึ �นมาเป็นเกาะ ให้ทา่นได้ช้อปปิ �งสนิค้าหลากหลายชนิดที)ห้างไดเวอร์ซติี < ซึ)ง

ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ทา่นถ่ายรูปกบักนัดั �มตวัใหม่ RX-k Unicorn  
รวมถงึห้างสรรพสนิค้าอควาซิตี <  ห้างดงัของย่านนี �ที)ไมค่วรพลาด เพราะทั �งร้านค้าไมว่า่จะเป็นเสื �อผ้าตา่งๆ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ที)มีถงึ jV โรงด้วยกนั จดุเดน่ของที)นี)อยู่ที)ชั �น � เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเมง็ชนิดตา่งๆจากทั)ว
ประเทศญี)ปุ่ นมาไว้ที)นี) สําคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเหน็สะพานสายรุ้งได้อยา่งชดัเจน 

 ออิอน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสนิค้าที)มีสาขาอยูท่ั)วประเทศญี)ปุ่ น มีร้านค้าที)หลากหลายมากกวา่ j�k ร้าน เช่น MUJI, 
jkk yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื)องกีฬา และซปุเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บ
จดัการลิสต์ของฝากมาจากคนที)บ้านได้อยา่งครบครันเตม็ที) 

เที%ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 วัดนาริตะซัง ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) มีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกวา่ j,kkk ปี (สมยัเฮอนั 
ช่วงปลายศตวรรษที) �) ซึ)งเป็น j ใน V วดัหลกัของลทัธิคนัโตที)ได้สร้างขึ �นอทุิศแดศ่าสนาพทุธให้กบัเทพเจ้าฟดูเูมียวโอะ วดันี �ถือ
ได้วา่เป็นวดัที)ศกัดิLสทิธิLมากทางด้านการขอพรเรื)องความปลอดภยั แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอบุติัเหตตุา่งๆ รวมทั �งเรื)อง
ความรัก หน้าที)การงาน  

 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนินาริตะ 
 ถงึ สนามบินนาริตะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
18.25 น. นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิออลนิปปอน เที)ยวบินที) NH805  [บริการอาหารเยน็และนํ <าดื%มบนเครื%อง] 
23.10 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที%ต้องออกตัiวภายใน (เครื%องบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที%เจ้าหน้าที%ทุกครั<งก่อนทาํการ 

ออกตัiวเนื%องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี%ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อัตราค่าบริการ TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน โดยสารการบนิออลนิปปอน  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 9-] ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ &9 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ k ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี%ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตัiว 
ท่านละ 

 21-25 ส.ค. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัที) 29 ส.ค.-02 ก.ย. DH 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

 12-16 ก.ย. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

 19-23 ก.ย. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัที) 23-27 ก.ย. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคานี <รวมรายการทัวร์ ตัiวเครื%องบนิ  
ไม่มีราคาเดก็ เนื%องจากเป็นราคาพเิศษ 

 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ%นและคนขับรถ รวม &,_nn บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที%ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี%ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 

 

 
เงื%อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครั �งจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ �นไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิLในการเปลี)ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที)ลกูค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที)ของบริษัทฯเพื)อเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครั �ง 

มิฉะนั �นทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น 
V.  การชําระคา่บริการ 
     V.j กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท  
    V.H กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที)เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
K. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั �งหมด  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

K.H แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิL เก็บคา่ใช้จ่ายทั �งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที%ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจําที)นั)งกบัสายการ
บินและคา่มดัจําที)พกั รวมถงึเที)ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั <งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วย
กรณีใดๆ 
4.5 กรณีที)กองตรวจคนเข้าเมืองทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที)ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิLที)จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น 

 **สําคญั!! บริษัททําธุรกิจเพื)อการทอ่งเที)ยวเทา่นั �น ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญี)ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขั �นตอนการผา่น
การตรวจคนเข้าเมือง ทั �งไทยและญี)ปุ่ น ขึ �นอยูก่บัการพิจารณาของเจ้าหน้าที)เทา่นั �น ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวั
ของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั �งสิ �น** 
4.6 เมื)อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ)ง หรือไมเ่ดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าทา่นสละสทิธิL ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น 
 
อัตราค่าบริการนี <รวม 

j.  คา่ตั�วโดยสารเครื)องบินไป-กลบั ชั �นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี)ยนระดบัชั �นที)นั)งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื)ออพัเกรดต้องกระทําที)เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นั �น  

2.  คา่ที)พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที)ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที
ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที
นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 5 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความ

เหมาะสมต่อไป ** 

V.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที)ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
K.  เจ้าหน้าที)บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
�.  คา่นํ �าหนกัสมัภาระรวมในตั�วเครื)องบิน ออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื)องบินตามเงื)อนไขของแตล่ะ

สายการบินที)มีการเรียกเก็บ 
D.  คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื)อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซื �อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื)องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ)มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบี �ยประกนัเริ)มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี �ยประกนัเริ)มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที)มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื)อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที)มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื)อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

{.  ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7% และหกั ณ ที)จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนี <ไม่รวม 
j.  คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี%ปุ่นประกาศยกเลกิวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที%ประสงค์จะพาํนักระยะ

สั <นในประเทศญี%ปุ่นไม่เกนิ 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี%ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ%มในการ
ขอวีซ่าตามที%สถานทูตกาํหนด) 

H.  คา่ใช้จ่ายอื)นๆ ที)นอกเหนือที)ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื)องดื)ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
V.  คา่ภาษีนํ �ามนั ที)สายการบินเรียกเก็บเพิ)มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื)องบิน 

K.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 
หมายเหตุ 
j.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิLที)จะเลื)อนการเดินทางในกรณีที)มีผู้ ร่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 
H.  ขอสงวนสทิธิLการเก็บคา่นํ �ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ)ม หากสายการบินมีการปรับขึ �นก่อนวนัเดินทาง 
V.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิLในการเปลี)ยนเที)ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื)องจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยั

ธรรมชาติ, การนําสิ)งของผิดกฎหมาย ซึ)งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
�.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากเกิดสิ)งของสญูหาย อนัเนื)องเกิดจากความประมาทของทา่นเกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเที)ยวเอง 
D.  เมื)อทา่นตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทั �งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื)อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิLในการเปลี)ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลี)ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัอตัราแลกเปลี)ยนของเงินสกลุเยน 

 
รายละเอียดเกี%ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี%ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี)ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ที)ประสงค์จะพํานกัระยะสั �นในประเทศญี)ปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื)อ
การทอ่งเที)ยว เยี)ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื)อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า 
ประเทศญี)ปุ่ น 
**เอกสารที)อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตั�วเครื)องบินและเอกสารเรื)องที)พกัทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แต่
ทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี)ปุ่ น** 
1. ตั�วเครื)องบินขาออกจากประเทศญี)ปุ่ น  

2. สิ)งที)ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที)อาจเกิดขึ �นระหว่างที)พํานกัในประเทศญี)ปุ่ น  

     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื)อ ที)อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที)ติดตอ่ได้ระหว่างที)พํานกัในประเทศญี)ปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื)นๆ) 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กาํหนดการเดนิทางระหว่างที%พาํนักในประเทศญี%ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี%ปุ่น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญี%ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที)ยงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที)จะกระทําในประเทศญี)ปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ)งที)ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบติัเพื)อการพํานกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั 

 เป็นผู้ ที)ไมมี่ประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี)ปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าข่าย
คณุสมบติัที)อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


