
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25429 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

อิสระเท่ียวโตเกียวหน่ึงวนัเตม็  พกัโรงแรมออนเซน็ 1 คืน พกันาริตะ 2 คืน 

พิเศษสุดๆ อ่ิมหน าไปกบัมือ้สุดพิเศษบุพเฟ่ขาปยูกัษ์ 1 มือ้ 

บินการบินไทย น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ฟรี! ประกนัการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรกัษาโควิด-19 

น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด 



 

 

 

 

 

ตารางโปรแกรมท่องเทีย่ว 

วันที ่ รายการท่องเทีย่ว เช้า เทีย่ง เย็น รถ ทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมูิ TG642 ( นดัเวลา 20.00 น. )      

2 สนามบินนารติะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจา้ฮาโกเน่ – โกเท็มบะ เอา้ท์
เล็ต – ทะเลสาบคาวากชุิโกะ – พิธีชงชา – โรงแรมออนเซน บฟุเฟ่ขาป ู

-     

3 ทะเลสาบคาวากชุิโกะ – ภเูขาไฟฟจูิ – หมู่บา้นน า้ใส โอชิโนะ ฮคัไค – อาซา
กซุะ – วดัเซนโซจิ – อิสระชอ้ปป้ิงชินจกู ุ– โรงแรมนารติะ 

  -   

4 โตเกียว ( เดินทางโดยรถไฟ ) – อิสระเต็มวนั ทวัรเ์สรมิ โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์  - - -  

5 วดันารติะ – SHISUI OUTLET – สนามบินนานาชาตินารติะ – กรุงเทพฯ      

 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

20.00 คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย เจา้หนา้ที่บรษิัทฯ 

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครื่อง 

23.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินนารติะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG642 

08.00 ถึง สนามบินนารติะ (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) 

หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านสมัผสัความงามราวกบัภาพวาดกบัรายการ 

ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี   โทเก็นได สู่ สถานี โม

โตะฮาโกเน่ สมญา ราชินแีห่งทะเลสาบ วนัท่ีอากาศ

แจ่มใสบนผืนน า้ทา่นสามารถมองเห็นเงาสะทอ้น

สวยงามของ ภเูขาไฟฟจูิ ความงามของทะเลสาบแห่ง

นี ้เกิดจากการก่อตวัของลาวาภเูขาไฟฟจูิท าใหปิ้ด

ทางออกของน า้ในทะเลสาบ 

เปล่ียนบรรยากาศน าท่าน น าทา่นสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ที่ตัง้อยู่กลางป่าทึบตามแนวชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ เป็นศาลเจา้ชินโตที่ส  าคญั

ของเมือง สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 757 โดยศาลเจา้ดัง้เดมินัน้ตัง้อยู่บนเขาโคมางะทาเกะ บรเิวณรอบศาลเจา้มีเสาโทรอิิขนาดยกัษเ์ป็น

สญัลกัษณ ์ผ่านเสาโทรอิิเขา้มาจะพบตวัศาลเจา้ดา้นใน 

ตลอดสองขา้งทางเดินมีโคมไฟประดบัอยู่ท่ามกลางรม่ไม้

ขนาดใหญ่สรา้งความสงบใหแ้กผู่ม้าเยือนก่อนเขา้สู่อาคาร

หลกัศาลเจา้ แมศ้าลเจา้จะไม่ใหญ่โตมากนกั แต่ก็ถือวา่มี

ความงดงามไม่นอ้ยโดยเฉพาะในช่วงที่ถกูปกคลมุไปดว้ย

หมอก รวมทัง้บรรยากาศรอบๆศาลเจา้ที่ชว่ยสรา้งความสงบ

ในจิตใจไดไ้ม่นอ้ยสมกบัเป็นดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิกลางขนุเขา 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอ้าทเ์ลต็ ที่รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมดงัระดบัตน้ๆ ทั่วโลกมาไวด้ว้ยกนั ณ บรเิวณ TOMEI 

EXPRESSWAY ที่เชื่อมระหว่าง ภเูขาไฟฟจูิ-ฮาโกเน่-โตเกียว ชอ้ปกระหน ่า!  สินคา้ปลอดภาษี หลากสไตลย์ี่หอ้ดงัเกือบ 200แบรนด ์ไม่

ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP  HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT 

LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะเป็นหมวดสินคา้ INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH  หรือจะเป็นหมวด  HOME 

วันแรก : กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันทสีอง : สนามบินนาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – โกเทมบะเอ้าเลต 



 

 

FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัมีหมวด

สินคา้อื่น ๆ อาทิเช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ซึง่ทกุชิน้เป็นของ

แทร้าคาถกูพิเศษกวา่ในสรรพสินคา้ที่รวบรวมไวใ้นพืน้ท่ีกวา่ 

400,000 ตารางฟตุ นบัไดว้่าเป็นสวรรคข์องทัง้นกัชอ้ปชาวญ่ีปุ่ น 

และนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนอย่างแทจ้รงิ 

จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ พธิีชงชา

ญ่ีปุ่ น (Sado) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แต่การชงชา การรบัชา 

และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพิธี รายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี ้ไม่ใช่แค่รบัชมอยา่งเดียว ยงัเปิด

โอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนรว่มในพิธีการชงชานีอ้ีกดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้ที่พกับรเิวณ ทะเลสาบคาวากชุิโกะ ณ TOMINOKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในห้องอาหารโรงแรม สุดสุด ! กบัเมนูพิเศษ ขาปูยักษ ์เสิรฟ์แบบไม่อั้น ! 

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผา่นความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสรมิสขุภาพใหก้ระปร่ี

กระเปรา่ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน า้แรแ่บบญ่ีปุ่ น

นี่เองท าใหม้ีผูก้ลา่วว่า หากมาที่ญ่ีปุ่ นแลว้ไม่ไดล้งอาบน า้แรก่็เหมือนกบัวา่ท่านมาไม่ถงึญ่ีปุ่ น ! 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สมัผสัภเูขาไฟฟจูิอยา่งใกลช้ิดที่บรเิวณขัน้ท่ี 5 ( ขอสงวนสทิธิ์ไม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย 

หรือ ทางขึน้ปิด ) ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สินคา้ของที่ระลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณรู์ปภเูขาไฟฟจูิใน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ยอิสระ ซึ่งเป็นจดุที่รถโดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภเูขาไฟท่ีสงูที่สดุในญ่ีปุ่ น และยงัเป็น

สญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟ

ฟจูิไดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดภูเูขาไฟฟจูิจะมคีวามงดงามที่แตกตา่ง

กนั และเป็นภเูขาไฟท่ีสวยงามไมว่่าจะมองจากมมุไหนกต็าม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อ

น า้ธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรทัธาความเชื่อใน ภเูขาไฟศกัดิ์สิทธ์ิฟจูียาม่า 

กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีี่ไหลซมึลกึลงพืน้พิภพปฎิบตัิการซมึซบับรเิวณที่ลุ่มท าใหเ้กิดน า้ซมึขงั

ขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน า้ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นท่ีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแห่งนีไ้ดร้บั

วันทีส่าม : ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุ
ซะ – ชินจูกุ – อิสระช้อปป้ิง – นาริตะ 



 

 

การคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน า้จากธรรมชาติที่ดีที่สดุของ

ญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองตา่งๆ  และสินคา้

เกษตรกรรมที่ชาวบา้นน ามาขายระหว่างทางได ้ ไม่วา่จะเป็นผกั

ภเูขาที่สดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มนัญ่ีปุ่ น และอื่นๆ อีกมากมาย 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านอาซะกซุา่ ณ วัดเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุ

ของมหานครโตเกียว เขา้นมสัการขอพร เจา้แม่กวนอิมทองสมัฤทธ์ิ

ซึ่งมีขนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร ณ ประตคูามินารมิง หรือ ประตู

ฟ้าค ารณ ของวดัยงัมีความประทบัใจดว้ยโคมไฟกระดาษสีแดงมีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ที่มีความ สงู 4.5 เมตรและน า้หนกั 130  

กิโลกรมั ...สองขา้งโคมเป็นรูปเทพเจา้แห่งสายลมและสายฟา้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพเจา้ผูค้อยปกปักรกัษาสนัติภาพแห่งโลกน าความอดุม

สมบรูณส์ู่ผลผลิตขา้วของญ่ีปุ่ น ถา้มเีวลาขอเชญิเลือกชมเช่าวตัถมุงคลเคร่ืองรางของขลงัศกัดิ์สิทธ์ิของวดันีเ้พ่ือเป็นสิรมิงคลหรือเลือก

จะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได ้ชม-ชอ้ปสินคา้ของที่ระลกึซึ่งเป็นสินคา้พืน้เมืองญ่ีปุ่ นมากมายรวมทัง้เครื่องใชค้ณุภาพด ี

อาทิ รม่ หมวก กระเป๋า เสือ้ผา้หรือท่านเลือกจะชิมขนมอรอ่ยสไตลญ่ี์ปุ่ นก็ย่อมได ้ใกลก้นัพาท่านเดินไปถ่ายรูปคูก่บั หอคอยโตเกยีว

สกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สงูที่สดุในโลก จดัเป็นแลนด์

มารก์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโตเกียว บรเิวณรมิแม่น า้สมุดิะ เป็นหอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัท่ี 22 

พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีม้คีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลาย

สถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ่งมีความสงู 600 

เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสงู 

553 เมตร ทิวทศันข์อง หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจเุทคโนโลยีแนว

หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากสุะที่เตม็ไปดว้ยกล่ิน

อายแบบเมืองเกา่ของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) 

จากนัน้น าท่านสู่ โตเกียว ชอ้ปป้ิง ย่านชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คลาคล ่าดว้ยผูค้นมากมาย และ

เทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าทา่นสมัผสับรรยากาศยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของญ่ีปุ่ น ที่ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้

ที่ถกูตาถกูใจถกูเงินในกระเป๋า ชนิจกู ุย่านชอ้ปป้ิงที่มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกียวปัจจบุนัถกูขนานนามวา่ ศนูยก์ลางที่สองแห่ง

นคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถึงรา้นสินคา้ชื่อดงัเป็นท่ีนยิมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และนกัท่องเที่ยวที่มาเยือน 

รา้น 100 เยน เทา่กนัหมด (ยงัไมร่วมภาษี 5%) มีทัง้เครื่องส าอางค ์กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินคา้อื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซือ้

เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย กระเป๋า อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยเลือกซือ้สินคา้ถกูใจ อาทิ สินคา้แบรนดเ์นมดงั 

อปุกรณอ์ีเลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินคา้เอาใจคณุผูห้ญิง เสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางคย์ี่หอ้ดังของ

ญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกว่าเมืองไทย 

***อาหารค ่าอสิระตามอัธยาศัยเพื่อใหท้่านใช้เวลาไดอ้ย่างคุม้ค่า*** 

จากนัน้น าท่านเขา้ที่พกั นารติะ ณ NARITA MARROAD หรือ เทยีบเทา่ 



 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใชเ้วลาคุม้คา่เต็มวนั  เขา้สู่ชว่งเวลาชอ้ปกระหน ่า ในยา่นสรรพสินคา้ทนัสมยัชัน้น ามากมาย 

ชินจูก ุ ย่านชอ้ปป้ิงมีความเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกียวปัจจบุนั 

อะคิฮาบาร่า หรือ อีเลคทรคิทาวน ์ยา่นการคา้ชื่อดงัที่

สดุเก่ียวกบัเครื่องไฟฟ้า, กลอ้งดจิิตอล, เกมสต์า่งๆ 

ชิบูย่า ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศนูยก์ลางและแหล่งรวม วยัรุน่

ไฮโซ ยอดนิยมของญ่ีปุ่ น รวมถึงนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนซึ่งมี

ทกุสิ่งพรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตนุีเ้องท าใหย้่านนี้

พลกุพล่านดว้ยผูม้าเยือน 

กินซ่า ย่านชอ้ปป้ิงเกา่แก่ แต่คงทนัสมยัล า้หนา้แหล่งรวม

สินคา้ ไฮโซยอดนิยมของ คนท างานระดบัไฮคลาสญ่ีปุ่ น 

รวมถงึนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือน สินคา้แบรนดเ์นมระดบัตน้ๆ ท าใหย้า่นนีพ้ลกุพล่านดว้ยผูม้าเยือนที่ดดูีมีระดบั 

ฮาราจูก ุย่านขายของกินของใชแ้ละสถานที่เที่ยวของบรรดาวยัรุน่วยัทีน โดยเฉพาะช่วงสดุสปัดาหน์ัน้ละแวกบรเิวณ ทาเคะชิตะโดร ิ

ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจกู ุกบัถนน เมจิ โดร ิเรียกวา่แทบไม่มีที่หายใจ ถา้มีเวลา ขอแนะน าท่านใหเ้ขา้ไปชม ศาลเจา้เมจยิ ์

หรือ เลือกซือ้ทัวรพ์เิศษเทีย่ว โตเกียวดสีนียแ์ลนด ์==> เดินทางโดยรถไฟ             

*** ผู้ใหญ่ทา่นละ 2,800 บาท เด็กต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท *** 

น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหนา้สู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท้่านสมัผสัความสนกุสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุม่ทนุ

สรา้งกวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ดว้ยเนือ้ที่ไดจ้ากการถมทะเลในอ่าวโตเกียวพบกบัสญัลกัษณด์สินียแ์ลนด ์มิกกีเ้มา้ส ์ท่ีพดูไดค้ลอ่ง

ทัง้ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษพรอ้มเพื่อนการต์นูมากมาย เชิญท่านสนกุสนานเพลิดเพลินกบัความอลงัการของจินตนาการตื่นตากบั 

WESTERNLAND ตื่นเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนกุกบัการนั่งเรือบกุป่า 

JUNGLE CRUISE ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสตัวป่์านานาชนดิ ผ่อนคลายอิรยิาบทกบัการ นั่งรถไฟชมความหลากหลายในดิสนยีแ์ลนด ์

กระชากใจใส่ความสนกุเพิ่มกบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เรา้ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลยุความมนัสใ์นเหมืองแรโ่บราณ BUZZ 

LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที่จะน าเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พรอ้ม บตัต ์ไลทเ์ยียร ์ตวัละครเรือ่ง TOY STORY เพื่อต่อสูก้บั เชริค์ 

วันทีส่ี่ : นาริตะ – โตเกียว ( เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ ) – อิสระช้อปป้ิงเต็มวัน หรือ ทัวรเ์สริม โตเกียว
ดีสนียแ์ลนด ์โดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,800.-บาท เด็กต ่ากว่า   12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท ) 



 

 

พรอ้มกบัเหล่าสมนุท่ีนา่กลวัปนความนา่รกั เขย่าขวญั 

กบั HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ท่ีมาของ

ภาพยนตรแ์นวสยองขวญัเรื่องดงัแห่งปี สนกุต่อกบั 

SPLASH MOUNTAIN ที่ทา้ทายความกลา้ เพลินใจกบั

เหล่าตุ๊กตานา่รกัทัง้หลายใน สมอลล ์เวิลด์ และเครื่อง

เล่นนานาชนิดอนัตื่นเตน้มากมายใหท้่านไดส้นกุสนาน

อย่างเตม็ที่ พรอ้มเลือกซือ้หาสินคา้ที่ระลกึสไตลด์ิสนีย ์

ณ MAIN STREET ประทบัใจกบัความงามของ ขบวนอิ

เล็กทรคิพาเหรดอนัตระการตา บนัทึกภาพความ

ประทบัใจกบัการต์นูดงัของวอลท์ดิสนียท์ี่ท่านชื่นชอบ 

***อาหารกลางวนัและอาหารค ่าอิสระตามอธัยาศัยเพื่อใหท้า่นใช้เวลาไดอ้ย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่านเขา้ที่พกั NARITA MARROAD HOTEL หรือเทยีบเท่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านสู่ วดันาริตะซัน ชนิโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวดัพทุธเกา่แก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมี 

ชื่อเสียงมากของเมืองนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินารติะ ภายในวดัมีอาคารท่ี 

หลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณทีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์3 ชัน้สไตล ์TAHOTO มีชื่อว่า GREAT 

PAGODA OF PEACE นอกจากนีย้งัมีสวนญ่ีปุ่ น และสวนยโุรปอีกดว้ย 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเทีย่ว 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงก่อนกลบั ชิซยุ พรีเมียม เอาทเ์ลท (SHISUI 

PREMIUM OUTLETS) เป็นเอาทเ์ลทอีกหน่ึงที่ 

ที่ขาชอ้ปตอ้งแวะก่อนเดินทางไปยงัสนามบินนารติะ โดยชิซุย 

เป็นหนึ่งสาขาในพรีเมียมเอาทเ์ลทเครือ มิซุบชิิ 

(MITSUBISHI) เช่นเดียวกบั รงิก ุพรีเมียม เอาทเ์ลท ที่อยูใ่กล้

สนามบินคนัไซ โอซากา้ และโกะเท็มบะ พรีเมยีม 

เอาทเ์ลท อยู่ที่โกะเท็มบะ ที่ชซิูย พรีเมียม เอาทเ์ลท มีรา้นคา้

ดงัมากกว่า 180 แบรนด ์ใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปไม่วา่จะ 

แบรนดญ่ี์ปุ่  น หรือแบรนดส์ญัชาติอื่น ก็มีหลากหลายใหเ้ลือกชอ้ปไดอ้ย่างสบายใจในราคาเอาทเ์ลท ที่ไม่ตอ้งงอ้ 

วันทีห้่า : วัดนาริตะ – SHISUI OUTLET – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 



 

 

รอช่วงลดราคา และไม่ตอ้งบวกภาษี ไม่วา่จะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, LEVI’S, 

MICHAEL KORS, NIKE บอกเลยว่าแบรนดเ์นมเหล่านีแ้คย่กตวัอย่างเท่านัน้ เพราะที่จรงิยงัมีอีกเยอะมาก 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุท่านเดินทางสู่สนามบินนารติะ 

17.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสวุรรณภมูิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 677 ** บรกิาร

อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ ** 

21.55 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมูิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิ

ภาพและความประทบัใจ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม **** 

  



 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ( บาท ) พักเด่ียว ( บาท ) จ านวนทีน่ั่ง 

พ.ย. 13 - 17, 27 - ธ.ค.01 

ธ.ค. 08 - 12, 15 - 19 

ทัวรเ์สริม 

โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์

 

*** ฟรี!!! บริการรถรับ-ส่งโตเกียวดีสนีย์แลนด์ กรณีจองโตเกียวดีสนีย์ 10 ท่านขึน้ไป 

*** ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจ านวนผู้เดนิทาง 10 ท่านขึน้ไป 

*** กรณีผู้เดนิทางในคณะมีไม่ถึง 10 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ พรอ้มน า้หนกักระเป๋า 20 กิโลกรมัต่อท่าน 
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี  
 ค่าโรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการท่ีไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
 ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ ปัจจบุนั และท่านตอ้งช าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิม่  
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญ่ีปุ่ น และ ค่าด าเนินการส าหรับจดัท าวซี่า โดยใช้เวลา 7 วนัท าการ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่เครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ ตามความเหมาะสม 

 



 

 

 **  ส าหรับบุคลที่ถือพาสปอรต์ต่างประเทศแต่มีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศไทย ** 
 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอรต์จีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวีซา่อย่างนอ้ย 1 เดือน ดงันัน้ตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอรต์ (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซา่ได ้ 
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวีซ่าขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 พาสปอรต์ มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต  ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีทา่นท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสภุาพ, ไม่เอารูปรบัปรญิญา, ใส่ชดุครุย, หรือใส่ชดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลงั
เป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถา่ยที่สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัท ์มือถือ / เบอรบ์า้น / เบอรท์ี่ท  างาน / ที่อยู่ เพื่อใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีที่ผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชเีงนิฝาก (ออมทรพัย ์ หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทกุหนา้ตัง้แต่หนา้แรก – หนา้ปัจจบุนั กรณีใชเ้อกสาร
เป็น BANK STATEMENT ทีท่างธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ย่ืนวีซ่าได้  

 หนงัสือรบัรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบรษิัทท่ีท่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีทีเ่ป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณเีป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียน

พาณิชย ์และหนา้หนงัสือรบัรองตอ้งมชีื่อกิจการ และชื่อผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3.  กรณีท าธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือชีแ้จงต่อสถานทตู (ภาษาอังกฤษ)                               

4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรบัรองการท างานจากหนว่ยงานนัน้ๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนา

บตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดยีวยื่นต่อสถานทตูได ้  

*** หมายเหตุ ส าหรับท่านทีไ่ม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าด าเนินการวีซ่าจ านวน 2,000 
บาทตอ่ทา่น 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพื่อผลประโยชนใ์นการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 

  



 

 

เงือ่นไขการจองทัวรแ์ละการช าระเงิน  

 กรุณาจองทัวร ์ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั และช าระเงนิมัดจ า 25,000 บาทตอ่ทา่น ภายใน 1 วันหลังการจอง 
พร้อมช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 30 วนักอ่นเดนิทาง 

  กรณีที่ลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษทัให้ทราบตั้งแตท่ าการจอง หากลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบรษิัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 ทางบริษทัฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลกูค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการออกตั่วเคร่ืองบนิ มิฉะน้ัน
ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ  

 

การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทัง้หมด 
 หากท าการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแลว้ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทางกบัคณะ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบ หากท่าน
ถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตกิารเดินทางท่องเที่ยวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบคุคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองไดพ้ิจารณา
แลว้ 

 บรษิัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือบางส่วน และบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑตู    งดออกวี
ซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนตา่ง
ดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเหตกุารณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบรษิัทจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็น
การช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีทีท่่านปฏิเสธหรือ
สละสิทธิ์ในการใช้บริการน้ันทีท่างทวัรจั์ดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีทีมี่ผู้เดนิทางต า่กว่าจ านวนทีก่ าหนด โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้เดินทาง
ทราบล่วงหน้ากอ่น 10 วนั  
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

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

