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แพค็เกจ็นีร้วม 

 บรกิารรถรบัทีท่า่อากาศยานนานาชาตินาริตะ/ฮาเนดะ และสง่ทีโ่รงแรมทีพ่กั 

 ค่าทีพ่กัใจกลางกรุงโตเกยีว จ านวน 1 คนื พรอ้มอาหารเชา้แบบบฟุเฟต่์ 

 ทัวร ์1 วนั ทอ่งเที่ยวตามรายการตามทีร่ะบ ุ

 2 ทา่นคอนเฟริม์ออกเดนิทาง 

 รวมคา่วซีา่ พรอ้มบรกิารออกใบ ERFS เพือ่ใชป้ระกอบการยื่นวซีา่ (วซีา่ 1 ครัง้ สามารถอยู่ไดน้านสงูสดุ 15 วนั) 

 น้ าดืม่บนรถ ส าหรบัวนัทีใ่ชบ้รกิารรถกบัทางบรษิทัฯ 
แพค็เกจ็นีไ้มร่วม 

 ไมร่วมคา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

 ไกดห์รอืหวัหนา้ทัวร ์ทีเ่ดนิทางจากประเทศไทยหรอืทีร่อรบัประเทศญีปุ่น่ 
One Day Tour 1 วนั (รวมอยู่ในคา่บรกิาร) 

 สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ  

 ชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

 ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่้ าสมุดิะ 
อตัราคา่บรกิาร (บาทตอ่ทา่น)  

วันเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เดก็มีเตียง 
เดก็ไมม่ี
เตยีง 

Infant  พกัเดี่ยว ประเภทรถ 

กนัยายน 2565 - 
มนีาคม 2566 

2 25,799 25,799 18,060 6,450 1,500 
Hiace 7 

Seat 

3 22,799 22,799 15,960 5,700 1,500 
Hiace 7 

Seat 

4 21,800 21,800 15,260 5,450 1,500 
Hiace 7 

Seat 

5 19,800 19,800 13,860 4,950 1,500 
Hiace 7 

Seat 

6 18,800 18,800 13,160 4,700 1,500 
Micro Bus 
17 Seats 

7-8 17,800 17,800 12,460 4,450 1,500 
Micro Bus 
17 Seats 

9-10 16,800 16,800 11,760 4,200 1,500 
Micro Bus 
17 Seats 
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เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระมดัจ าทา่นละ 7,000 บาท หลงัจากไดร้บัใบเรยีกเกบ็เงิน (อนิวอย) ภายใน 3 วนั 

 ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  
การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจ้งยกเลกิภายใน 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิเตม็จ านวน 

 แจ้งยกเลกิภายใน 15-29 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิ 80% ของยอดเตม็ (กรณทีีท่า่นจา่ยมาแต่เพยีงมัดจ า 
หมายถึงการยดึมดัจ าเตม็จ านวน) 

 แจ้งยกเลกิภายใน 7-14 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิ 50% ของยอดเตม็ (กรณทีีท่า่นจา่ยมาแต่เพยีงมัดจ า 
หมายถึงการยดึมดัจ าเตม็จ านวน  และหากยอดมดัจ าไมเ่พยีงพอตอ่ยอด 50% ทางบรษิทัขออนุญาตเรียกเกบ็
เงนิเพิม่) 

 แจ้งยกเลกิ นอ้ยกวา่ 6 วนักอ่นการเดนิทาง ไมค่นืเงนิทกุกรณ ีเกบ็เตม็จ านวน 
 
วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 
… น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสายขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ … เจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
… น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ/กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ … 
 
 
 
 
 
 

11-13 16,500 16,500 11,550 4,125 1,500 
Micro Bus 
17 Seats 

14-16 15,800 15,800 11,060 3,950 1,500 
Micro Bus 
17 Seats 

17-18 15,500 15,500 10,850 3,875 1,500 
Medium 
Bus 27 
Seats 

19-20 15,000 15,000 10,500 3,750 1,500 
Medium 
Bus 27 
Seats 
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วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ/ฮาเนดะ - กรุงโตเกยีว - วัดอาซากสุะ - ช้อปปิง้ถนนนากามเิสะ – ถ่ายรปู 

โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ าสุมิดะ  
 

   
 
… น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ/ฮาเนดะ ประเทศญีปุ่น่  

น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว มีรถรอรับที่สนามบินนาริตะ หรือ 
สนามบินฮาเนดะ ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของท่าน (เวลาที่ญีปุ่น่ เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝนืมโีทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู 
(Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลาง
เมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่ วโลก (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa 
Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คน
มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่
มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าค ารณ” บริ เวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี  ถนนนากามิเซะ 
(Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น 
หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ 
ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก  
ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ าสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคม
ที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 
สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น 
ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่
บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมือง
เก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) 
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***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่ าตามอธัยาศัย***  

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม  

ที่พัก  Shinjuku Washington Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

   
วันที่สอง … อิสระเต็มวัน ไม่มีรถบริการ ไม่รวมราคาที่พัก ส าหรับคืนนี้และคืนถัดๆ ไป 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

***อสิระทอ่งเที่ยวเตม็วนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร  

 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่าน
การค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง  

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ) 

 ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญ่ีปุ่น 
การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ  

 โอโมเตะซันโด (Ometosando) ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ
ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่น
ที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ  

 ชิบูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของ
หนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็น
สัญลักษณ์ของย่านนั้น 

 อุเอโนะ (Ueno) แหล่งช้อปปิ้งสุดมันส์ทั้ง ตึกม่วง Takeya ตึกขวัญใจคนไทยที่หากได้หลงเข้าไปอยู่ได้เป็น
วันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องส าอาง กระเป๋า 
รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญ่ีปุ่นและของน าเข้า ที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างอีกด้วย 

   
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในนาริตะ (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ) 
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 วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 

940  

 ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 
1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจ าหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร 
และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ  

 อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่
ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้าน
เสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 

 

หา้มพลาด สวนสนกุระดบัโลก  (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ เปน็วันอสิระลกูคา้สามารถสอบถามการซือ้ตัว๋กบัทางบรษิทั
ฯ หรอืซือ้เองกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัความสะดวกของลกูคา้) 

 โตเกียวดสินียแ์ลนด์  (Tokyo Disneyland) สวนสนุกที่มีนกัท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคนต่อ ซึ่งมาก
ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึน้โดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์
ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกอบด้วยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน  

 World Bazaar 
 Tomorrowland 
 Toontown 
 Fantasyland 
 Critter Country 
 Westernland 
 Adventureland หรือ 

 โตเกียวดสินียซ์ ี(Tokyo Disneysea) ได้แรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายและต านานแห่งท้องทะเล ที่
ผสมผสานทั้งความโรแมนติกและความตื่นเต้นท้าทาย มีแนวคิดหลักๆ เกี่ยวกับน้ า เช่น เมืองเวนีส ล าธาร
น้ า ทะเล เรือไททานิก ถ้ าใต้น้ าในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดิบชื้นแถบอเมริกากลาง เงือกและเมืองบาดาล 
เป็นต้น ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีหลกั เชน่กนั 

1. Lost river delta 
2. Arabian Coast 
3. Mermaid Lagoon 
4. Mysterious Island 
5. American Waterfront 
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6. Port Discovery 
7. Mediterranean Harbor 

  

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่ าตามอธัยาศัย***  

 

   
ที่พัก  …ไม่มีบริการห้องพัก...ลูกค้าติดต่อจองห้องพักได้เองตามอัธยาศัย 
 
วันที่… ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ/ฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ **ไม่มีรถให้บริการ หาก

ต้องการรถบริการ โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
... น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ/ฮาเนดะ    
… น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน …. เที่ยวบินที่ … 
… น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

ราคาแพค็เกจ็ทวัร ์ออกเดนิทางตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป ราคาไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 
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ใบจองทัวร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

(..............................................................) 
 
 
 
 

ล าดับ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

