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 นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํภายใน “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” ซ่ึงนบัวา่เป็นวดัที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว 
 ตามรอยรายการ “ทีวีแชมป์เป้ียน” ศูนยร์วมร้านราเม็งที่ขึ้นช่ือจากทัว่ทุกมุมของประเทศญี่ปุ่ น 
 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลกัษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหน่ึง 
 ชมบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ ์“โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้ าที่ 8 ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ 
 ชอ้ปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนดด์งัระดบัโลกไวบ้นหุบเขา 

 อพัเดทแฟชัน่ยา่นสุดฮิตที่ “ชินจูก ุ/ เอออน พลาซ่า” แหล่งชอ้ปที่รวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 อิสระชอ้ปป้ิง 1 วนั มหานครโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” 

 สมัผสัการแช่นํ้ าแร่แบบชาวญี่ปุ่ นแท ้(Onsen) 

อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน า้เยน็รสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด  
 
 
 

 

 

สะสมไมล์กบักลุ่ม Star Alliances 50 % 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 - 19 

28 ก.ค. – 1 ส.ค. 
11 - 15 (วนัแม่ฯ) 

26 - 30 
2 - 6 

30 ก.ย. – 4ต.ค. 

32,900.- 
เร่ิมต้น 
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วันที่หน่ึง            กรุงเทพฯ – นาริตะ – เอออน พลาซ่า – นาริตะ 
05.00น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกลก้บัประตูทางเขา้

หมายเลข 2)พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้

เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
08.00น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 676  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
15.50น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบั
การ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 
**เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาไดอ้ย่างคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอัธยาศยั ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ** 
ที่พัก : Narita Kikusai Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง วัดอาซะกซุ่า – โตเกียว สกาย ทรี – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โกเทมะเอ้าเล็ต – คาวาคูชิโกะ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นาํท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์
เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟ
ขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของที่ระลึก
ที่เป็นสินคา้พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่ นตามอธัยาศยั ... นาํทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่
กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่ง
สญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 
เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น 

           
         Asakusa Temple                    Oshino Hakkai               Ramen Musuem            Tokyo Disneyland      
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ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่
บรรจุเทคโนโลยแีนวหน้าสุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่า
ของเอะโดะ ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโยโกฮาม่า” เมืองท่าที่ตั้งอยูบ่นอ่าวโตเกียวและเป็นเมือง
ท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่ น ... เพือ่นาํท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนยร์วมร้านราเม็งที่ขึ้นช่ือจากทัว่ทุก
มุมของประเทศญี่ปุ่ น มาให้ท่านไดล้ิ้มรสกนั ... นาํท่านสู่โซน “พิพิธภัณฑ์” ท่านจะได้พบกบัประวติัความ
เป็นมาและววิฒันาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยคุอดีตจนถึงปัจจุบนั และการผลิตราเม็งก่ึงสาํเร็จรูปหลากหลายชนิด
และหลากแบรนดช่ื์อดงั … แล้วนาํท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เป้ียน” (T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติดอนัดบั 
เขา้สู่โซน “ร้านค้า” ท่านจะไดเ้ลือก “ชมและชิม” รูปแบบอนัหลากหลายและความเลิศรสของ “เส้นราเม็งและ
น ้าซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ พพิธิภณัฑร์าเม็ง (2) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขา
ริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระ
กบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ที่ไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , 
Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินคา้Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมี
หมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้
ที่รวมไวใ้นพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะให้ท่านได้
อิสระช้อปป้ิงกันตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัพร้อมทั้งอาบนํ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ในไสตลญ์ี่ปุ่ นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูนํ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ
กล่าวขานจากนกัโภชนาการญี่ปุ่ นวา่เป็นปูนํ้ าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ไดอ่ิ้มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : Kosuien Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– นาริตะ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟที่มีลกัษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านขึ้น
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สัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออ านวย) อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้ าที่แปดใน โอชิโนะที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบน
ภูเขาไฟฟูจิมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่ นว่านํ้ าในแต่ละ
บ่อเป็นนํ้ าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทาํให้มีสาหร่ายและ
หญา้นํ้ าเกิดในบ่อ ทาํใหเ้วลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นนํ้ า ... บริเวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไมแ้ละเป็นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิไดส้วยที่สุด ... อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของที่
ระลึกจากชุมชุนพื้นบา้นบริเวณโดยรอบ 
จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่ น ที่คลาคลํ่ าไปด้วยผูค้น และ
เทคโนโลยลี ํ้ายคุมากมาย ... และเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นนาํของ
ชาวญี่ปุ่ นที่ถือวา่เป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่ง
นคร”  ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิ
เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ 
และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ 
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินจูกุ *** 
ที่พัก : Narita Kikusai Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียวดสินีย์แลนด์” 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการน่ังรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพือ่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในเมืองนาริตะ ไม่ว่า
จะเป็น 
“วัดนาริตะซัน” วดัประจาํเมืองนาริตะ ... วดัแห่งน้ีเป็นสาํนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนาลทัธิชินกอน 
สร้างขึ้นโดยเจา้คณะคนัโจ ในปี 940 ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ไดส้ร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธ
ให้กับเทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ (เทพเจ้าแห่งไฟ) ... จากวดัเก่าแก่ที่สวยงามของเมืองนาริตะ ซ่ึงในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดัสองในญี่ปุ่ น และยงัมีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึง
วฒันธรรมของญี่ปุ่ นอยา่งแทจ้ริง 
“ถนนนาริตะ โอโมเตะซันโดะ” ถนนสายที่นําไปสู่วดันาริตะ เส้นทางอันสวยงามและเก่าแก่มีความยาว
ประรมาณ 800 เมตร 
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และเพือ่เป็นการเติมพลงัจึงไดมี้การเปิดร้าน “อูนางิ” หรือ “ปลาไหลย่าง” ขึ้นจาํนวนมาก ปัจจุบนัมีร้านคา้กว่า 
150 ร้านและยงัมีของฝากพื้นเมืองอีกหลายอยา่ง เช่น โยคงั (วุน้ขนมชั้นถัว่หวาน) เซนเบ้ (แครกเกอร์ขา้วทาํจาก
ขา้วของชิบะ) เทปปโปซุเกะ (แตงอูริดองยดัไสพ้ริกช้ีฟ้าป่นกบัใบชิโสะ) และที่ขาดไม่ไดค้ือ สาเก ส่วนงานฝีมือ
อยา่งตะกร้าสานและตะเกียบสัง่ทาํพเิศษก็มีใหซ้ื้อเป็นของฝาก 
 “นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เล็ต” เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ซ่ึงรวบรวมสินคา้มากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
เลือกชมทั้งสินคา้ที่ที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจ ... รวบรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย
กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา ล่าสุด อาทิ Diesel, J Ferry, Edwin, Gap, Coach, Citizen, 
Seiko,Tommy Hilfiger และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ช็อคโกแล็ค Godiva รวมถึงป๊อบคอร์นอนัโด่งดัง 
Garrett Popcorn 
หรือเลือกช้อปป้ิงในย่านช่ือดังของโตเกียว อาทิ 
“ฮาราจูก”ุ แหล่งรวมวยัรุ่นที่ทนัสมยัสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตลท์ี่ท่านจะไม่
เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดงั อาทิ ซากุระ 
สาวนอ้ยมหศัจรรย,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย,์ 
แต่งเลียนแบบดารา-นกัร้องที่คลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายใหดู้เหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านไดเ้ลือก
เดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจาํวนั ... สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถเดิน
เลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียว
ในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึงคราครํ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนั
ตามอธัยาศยั 
“ชิบูย่า” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกว่า 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัที่เป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น ... 
พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง, รองเทา้, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของ
เล่นส าหรับผู้ใหญ่” ... สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดที่ “ร้าน 100 เยน” 
“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านที่ช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็น
ตุก๊ตาในแบบของตวัเองได ้
“โอไดบะ” แผน่ดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยลี ํ้ ายคุและทนัสมยั แหล่งชอ้ป
ป้ิงและบนัเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงชา้สวรรคใ์หญ่ที่สุดของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผสับรรยากาศของอ่าว
โตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามคํ่าคืนเป็นฉากหลงั 
... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว 
สาํหรับท่านที่อยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยาว์” ***ส าหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซ้ือ
ทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)  ... โดยทวัร์พิเศษจะนําท่านสู่ 
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“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษส์าํหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล 
... เชิญท่านสมัผสักบัความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” 
ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลวัใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนาน
กบัการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ... แลว้พกัผ่อนอิริยาบถดว้ย
การนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์ (ส าหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดย
ท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์) 
 
 

 
*** เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 
ที่พัก : Narita Kikusai Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

10.45น.  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน TG 641  
15.45น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
อตัราค่าบริการ ม.ิย.-ก.ย. 58 
            ผู้ใหญ่              ท่านละ  32,900.-  บาท  
          พักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ    8,000.-  บาท  
          มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)                                                ลด      10,000.-  บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 

ขอ้แนะน า !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพ่ือทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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อตัราค่าบริการ วนัที ่11-15 ส.ค. 58 (วนัแม่แห่งชาติ) 
            ผู้ใหญ่              ท่านละ  36,900.-  บาท  
           พักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ    8,000.-  บาท  
            มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)                                                ลด      10,000.-  บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
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6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบั
สายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
 


