
  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13815 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร ิม่ตน้ที ่16,990.-SJT 13 # Tokyo – Lavender – Free Day By: Thai Lion Air (SL)  



  

 

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสาร

ระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง(ไกดท์ัวรแ์นะน าการเดนิทาง) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 : กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง                                                                          (-/-/-)
                                                    

http://bit.ly/2NMk5YE


  

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทกุทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.50 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยเทีย่วบนิที ่SL300  บรกิารอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า 

อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผ่านพธิีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภารกจิส่วนตัวเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านขึน้รถโคช้เพื่อเดนิทางสู่ มหานคร

โตเกยีว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง  และ

ระหว่างเดนิทางมีบรกิารอาหารเชา้ แบบ Set Box(1) แลว้

น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค าที่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัอาซา

กสุะ วดัทีไ่ดช้ือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับ

ถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบ

ไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั ้งปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

โลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้

ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนน

จากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มี

ชือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ”ถนนช็อปป้ิงชือ่ดัง ซึง่เป็นที่ตัง้ของ

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานา

ชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั    

เทีย่ง เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

บ่าย   น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ  หอคอยโตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree)  หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 

โดยหอน้ีมคีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัที ่2 : สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนากามเิซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรี   (B/-/D)
 

            – ศาลเจา้ฮาโกเน ่– โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอาทเ์ลต   



  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
   กวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวนเ์วอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี

ความสงู 553 เมตร ทวิทัศนข์อง “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก
ละแวกวดัอาซะกสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ ใหทุ้กท่านอสิระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่
กบัแลนดม์ารก์ของกรุงโตเกยีว แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮาโกเน่ เป็นศาลเจา้เก่าแก่ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่

บรเิวณตนีเขาฮาโกเน่ และอยู่รมิทะเลสาบอะช ิจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่ น ศาลเจา้ฮาโกเน่ยังเป็นสถานที่
ส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องญี่ปุ่ น เน่ืองจากในอดตี ครอบครัวของ Minamoto Yoritomo มงกุฎราชกุมารใน
ขณะนัน้ถูกประหารชวีติทัง้หมด และตัวเขาก็ถูกเนรเทศออกจากเกยีวโต และลีภ้ัยมาอยู่ที่ศาลเจา้ฮาโกเน่แห่งน้ี 

เมือ่เวลาผ่านไป เขาไดร้วบรวมกองพลเพือ่ชงิอ านาจกลบัคนืมาจนส าเร็จ และเป็นผูต้ัง้รัฐบาลโชกคุามาคุระแห่งคา
นากาวา่ขึน้มา ซึง่ถือเป็นระบอบโชกุนระบอบที่ 2 ที่ถูกสถาปนาขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น ศาลเจา้แห่งน้ีจงึไดร้ับความ
เคารพนับถอืทัง้จากโชกนุและเหลา่ซามูไรเป็นอย่างมาก หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอาท์

เลต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่ล่าสุด อาทเิช่น 
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง TAG 
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Route Inn Kawaguchiko หรอืเทยีบเทา่       
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (2) 

หลงัรับประทานอาหารใหท้่านได ้      แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบ

หมุนเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวยงาน       

 



  

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคญัอกี
สถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพื้นหลัง
สฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพที่

สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ 
ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ 

บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจากหมิะที่ละลายในช่วงฤดูรอ้น 
ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวา
ทีม่รีูพรุนอายุกวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

นอกจากน้ียังมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ 
และซุม้รอบ ๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง 
งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านได ้

เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางชม ทุ่งลาเวนเดอร  ์Fuji 
Lavender เป็นงานเทศกาลดอกไมฤ้ดูรอ้น ที่จะมีทุ่งลาเวน
เดอรร์มิทะเลสาบคาวากจุโิกะสดุกวา้งใหญ่ โดยจะจัดขึน้บรเิวณ

สวนสาธารณะ Yagizaki และสวนสาธารณะ Oishi ในเมอืงฟจูคิา
วากุจิโกะ (Fujikawaguchiko) เขตมินามิสรึุ (Minamitsuru) 
จังหวัดยามานะช ิ(Yamanashi) นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดนิ

เที่ยวชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่อยู่ร ิมทะเลสาบ โดยมีฉากหลังเป็น
ภูเขาไฟฟูจิสุดอลังการ ท่ามกลางอากาศอันสดชื่นแจ่มใส 
ถ่ายรูปเซลฟ่ีกนัไดอ้ย่างจุใจ นอกจากน้ีก็ยังมกีารแสดงสมุนไพร

อื่น ๆ งานหัตถกรรม ชาและขนมต่าง ๆ รวมทัง้การจ าหน่าย
สนิคา้ทัง้อาหาร ขนม และสนิคา้พื้นเมือง อาท ิไอศกรีมลาเวน
เดอร,์ สมุนไพรทอ้งถิน่, ผัก-ผลไมท้อ้งถิน่, ตน้ลาเวนเดอร ์เป็น

ตน้   

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (4) 
น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและ

ใหท้่านไดส้มัผัสกบัความรูส้กึของการจ าลองเรื่องราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่าน เรยีนรูพ้ธิชีงชาตน้ต าหรบัแบบ
ฉบบัคนญีปุ่่ น เพราะถอืไดว้า่ การชงชานัน้คอืเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น

เลยก็วา่ไดด้ว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทชา นับตัง้แต่ประมาณ
ศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านไดส้มัผัสกบับรรยากาศของ

การจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับ

การพบปะกันในวงสังคม
กา ร ดื่ ม แ ล ะ ช งช าที่ ไ ด ้
แพร่หลายในบรรดาชน

ชัน้สูงที่เกดิขึน้ในประเทศ
ญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยจากนัน้น าท่านชอ้ป
ป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง

บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นิยมในช่วง
หลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคง
ความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบูรณข์องพืน้ทีส่เีขยีว 

ค า่ เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

วนัที ่3 :  โอชโินะฮกัไก(หมูบ่า้นน า้ใส)  – ทุง่ลาเวนเดอร ์– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –  (B/L/-)                                                                       

              เรยีนรูพ้ธิชีงชา – กนัด ัม้โอไดบะ    



  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้
อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหล่งชอ้บป้ิงชือ่ดงั แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว 
(ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญี่ปุ่ น การแต่งกาย

เลียนแบบคาแรคเตอร์การต์ูนต่าง ๆโอโมเตะซันโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ
แปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายธ ์สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอรต์่าง ๆ หรือ เกมส ์
ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอย่างจุใจ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ยา่นชบิยูา่ ย่านวยัรุ่นชือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาดบิ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคูก่บั "ฮาจโิกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู ้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่ม

สาว อพัเดทแฟชัน่จากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องย่านนัน้ 
สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงโตเกยีว จุดชมซากรุะยอดนยิมของกรุงโตเกยีว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คกึคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno 
Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครื่องส าอาง 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่
ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ย่านชนิจุกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าในโตเกียว  แหล่งรวมรา้นกนิดื่มและ
รา้นอาหารทุกระดบั และแหลง่ท่องเทีย่วขึน้ชือ่ในแห่งเดยีวกนั ทุกท่านจะเพลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานา
ชนิด ไดจ้ากที่น่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟ
มลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ักเป็นอย่างด ี 
และสินคา้อื่น ๆ  หรือใหท้่ านไดส้นุกกับการเลือกซื้อสินคา้ แบรนด์ดังอาทิเช่น LOUIS VULTTON, 

UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซือ้
รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MAR 

วนัที ่4 : อสิระเต็มวนัใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด-์ดสินยีซ์ ี                    (B/-/-) 



  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
สถานโีตเกยีว สถานีทีม่สีถาปัตยกรรมคลาสสคิอนัโดดเด่นที่มีประวัตศิาสตรย์าวนานนับตัง้แต่ ค.ศ.1914 เมื่อมา
เยอืนสถานีโตเกยีว ตอ้งมาเยีย่มชมและถ่ายภาพสถานีโตเกยีวในฝ่ัง Marunouchi ซึง่เป็นรูปแบบอาคารเดมิจาก

การออกแบบของ สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น Kingo Tatsuno เป็นแบบสไตลย์ุโรปที่คลา้ยคลงึกับ สถานีรถไฟ 
Amsterdam Central แห่งเนเธอแลนด ์เน่ืองจากทีน่ี่เคยโดนทิง้ระเบดิจนเสยีหายสถานีจงึถูกสรา้งใหม่องิแบบเดมิ 
ทีค่งความคลาสสคิของสถาปัตยกรรม ภายในสถานีและบรเิวณรอบ ๆ มสีถานทีน่่าสนใจ อาทเิชน่  

1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานีสดุคลาสสคิ 
2. Tokyo Station Gallery: ชมศลิปะภายในสถานี 
3. Tokyo Character Street: สาวกการต์นูสดุฟิน 
4. Tokyo Ramen Street: อิม่อร่อยรา้นราเมนชือ่ดงั  

5.  Kitte: หา้งสดุเกข๋วญัใจขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        แผนทีโ่ตเกยีว 

OPTION B : ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ีเพิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / เด็กต ่า
กวา่ 12 ปี 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 

เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 
600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่  



  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

 ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ  
 น ัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

 ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนิน่ีเมา้ส,์โดนัลดั๊ก 
ฯลฯ หรอื ชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอกีมากมายทีร่อท่านพสิูจน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที ่
ใหท้่านไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอย่างจุใจ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง     เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนัน้ทุกท่านยังสามารถช็อปป้ิง เลอืกซือ้

ของฝาก ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

10.40 น.  เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที่ยวบนิที่ SL301  บรกิารอาหารว่าง และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

15.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

-------- 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ)  กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

กอ่นท าการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

 

 

 

 

วนัที ่5 :   สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                    (B/-/-) 



  

อตัราคา่บรกิาร 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี  10,000 บาท * 

**กรณีด็กอายุเกนิ 2 ใหค้ดิเป็นผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลบัจากญีปุ่่ น)** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า
ทัง้หมด เนื่องจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามันทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนมถินุายน 

21-25 มถินุายน 2562 17,990.- 6,000.- 14,900.- 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดอืนกรกฎาคม 

01-05 กรกฎาคม 2562 16,990 6,000.- 14,900.- 

03-07 กรกฎาคม 2562 19,990 6,000.- 14,900.- 

05-09 กรกฎาคม 2562 18,990 6,000.- 14,900.- 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวร์

จัดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย  

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 



  

ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก) *  

วธิกีารช าระเงนิ กรุณาช าระคา่มัดจ า ท่านละ  10,000 บาท  

 แฟกซห์รืออีเมล ์หนา้หนังสือเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสือเดนิทางมีอายุการใชง้าน 6  
เดอืนขึน้ไป) 

 ค่าทัวรส์่วนที่เหลอื บรษัิทฯขอเก็บค่าทัวรทั์ง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่าง

ใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท า

เรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนื

เงนิคา่บรกิารดังนี้ 

1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
3. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มกีารการันตคี่ามัด

จ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรทั์ง้หมด

เนื่องจากคา่ต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทาง

บรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะ

ไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯจะ
ท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิต่อและชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น การ

ยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรือสิง่ของ
สญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ที่นั้นๆ ที่จะส่งผลท าให ้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ่้ายทีบ่รษัิทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรือบางส่วนใหกั้บ

ท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถือว่าท่านไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  



  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว ้

หรือสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบริษัทจะคนืเงินค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใชจ่้ายที่
เกดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศที่ท่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมที่ท่านเดนิทาง
จะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาต๋ัวเครื่องบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีที่มกีารขึน้ราคาค่าต๋ัว เครื่องบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม
น ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากต๋ัวเครื่องบนิชุดนี้เป็นต๋ัวราคาพเิศษ (ต๋ัวกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันที่ที่ระบุไวบ้นหนา้ต๋ัวเท่านั้น จงึ
ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้นั้น 

ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้ จะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิการ ทัง้น้ีจะขึน้อยูกั่บสายการบนิเท่านัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบรษัิทขนส่งเมือ่เกดิการ
สูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 

ท่องเทีย่วนี้ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรียกรอ้งขอ
คนืคา่บรกิารไดห้ากท่านไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามา
ขอคืนเงินไดค้่าบรกิารที่ ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระ

ใหกั้บบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าใหท้่านไม่ได ้
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบรษัิทฯจะยดึถือและค านึงถึง 

ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
 

 

 


