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TAS_ KANTO DAY FLIGHT STRAWBERRY PICKING 

 
 
 
 
 
 ช่ืนชมวดัประจ าเมืองและเก่าแก่ของเมืองนาริตะ “วัดนาริตะซัน” สถาปัตยกรรมอนัสวยงามญี่ปุ่ นอยา่งแทจ้ริง 
 เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและชิม “สตรอเบอร์ร่ี” สดๆ จากไร่ 
 ตามรอยรายการ “ทีวีแชมป์เป้ียน” ศูนยร์วมร้านราเม็งที่ขึ้นช่ือจากทัว่ทุกมุมของประเทศญี่ปุ่ น 
 ชอ้ปป้ิงจุใจGotemba Premium Outlet ที่รวมสุดยอดแบรนดด์งัระดบัโลกไวบ้นหุบเขา 
 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลกัษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหน่ึง 
 นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค าภายใน “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” ซ่ึงนบัวา่เป็นวดัที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว 
 ชอ้ปป้ิงจุใจยา่นสุดฮิตที่ยา่น “ชินจูก ุ/ เอออน พลาซ่า” แหล่งชอ้ปที่รวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 อิสระชอ้ปป้ิง 1 วนั มหานครโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” 
 สมัผสัการแช่น ้ าแร่แบบชาวญี่ปุ่ นแท ้(Onsen) 
อาหารมือ้พิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด  
 
 
 
 

 

 
สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

 
กาํหนดการเดนิทาง        17-21 มีนาคม 2558  (5วนั4คนื) 
 
 

34,900.- 
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วันที่หน่ึง            กรุงเทพฯ – นาริตะ – เอออน พลาซ่า – นาริตะ 
05.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
                        (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) 
   พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้

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

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
15.50 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  
                        พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, 
เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกับการ 
“เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 
**เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาไดอ้ย่างคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอัธยาศยั ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ** 
ที่พัก : Narita Kikusai Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง  วัดนาริตะ - ไร่สตรอเบอร์ร่ี – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โกเทมะเอ้าเล็ต – คาวาคูชิโกะ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัน” วดัประจ าเมืองนาริตะนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคล ... วดัแห่ง
น้ีเป็นส านกังานใหญ่ของโรงเรียสอนศาสนาลทัธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจา้คณะคนัโจ ในปี 940 ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 
วดัหลกัของลทัธิคนัโต ที่ไดส้ร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กบั “เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจ้าแห่งไฟ) ... จาก
วดัเก่าแก่ที่สวยงามของเมืองนาริตะซ่ึงในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยีย่มชมเป็นอนัดบัสองในญี่ปุ่ น และ
ยงัมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามอนัแสดงออกถึงวฒันธรรมของญี่ปุ่ นอยา่งแทจ้ริง ... อิสระกบัการหามุมถูกใจเก็บ
ภาพเป็นที่ระลึกและ “เลือกซ้ือของฝาก” ... จากนั้นน าท่านไปเพลิดเพลินกบัการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี 
“ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ของชาวญี่ปุ่ นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุก
ขั้นตอน ท าใหผ้ลของสตรอเบอร์ร่ีนั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า … ท่านจะ
ไดช้มถึงวธีิการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและที่ส าคญัคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได ้โดยสามารถเด็ดจากตน้
ดว้ยตวัเอง ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโยโกฮาม่า” เมืองท่าที่ตั้งอยูบ่นอ่าวโตเกียวและเป็นเมืองท่า
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แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่ น ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนยร์วมร้านราเม็งที่ขึ้นช่ือจากทัว่ทุก
มุมของประเทศญี่ปุ่ น มาให้ท่านไดล้ิ้มรสกนั ... น าท่านสู่โซน “พิพิธภัณฑ์” ท่านจะได้พบกบัประวติัความ
เป็นมาและววิฒันาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยคุอดีตจนถึงปัจจุบนั และการผลิตราเม็งก่ึงส าเร็จรูปหลากหลายชนิด
และหลากแบรนดช่ื์อดงั … แล้วน าท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เป้ียน” (T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติดอนัดบั 
เขา้สู่โซน “ร้านค้า” ท่านจะไดเ้ลือก “ชมและชิม” รูปแบบอนัหลากหลายและความเลิศรสของ “เส้นราเม็งและ
นํ้าซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ พพิธิภณัฑร์าเม็ง (2) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “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 ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัพร้อมทั้งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตลญ์ี่ปุ่ นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ
กล่าวขานจากนกัโภชนาการญี่ปุ่ นวา่เป็นปูน ้ าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ไดอ่ิ้มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : Kosuien Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

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

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟที่มีลกัษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านขึ้น
สัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
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เอื้ออํานวย) ... อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้า
พืน้เมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
หลงัน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญี่ปุ่ น ที่คลาคล ่าไปดว้ยผูค้น และเทคโนโลยลี  ้ า
ยคุมากมาย ... เพือ่น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการ
ขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความ
ประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่า
เคร่ืองรางของขลงัอันศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือ
สินคา้ของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินคา้พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี 
มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ์ี่ปุ่ นตามอธัยาศยั ... 
จากนั้นเพือ่เป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาวญี่ปุ่ นที่ถือว่าเป็น 
“แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ยา่นความเจริญ
อนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็น
ตน้ 
*** 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 
 “ย่านเมืองเก่าซาวะระ” เขตพื้นที่ที่ยงัคงหลงเหลือร้านคา้และสภาพของอาคารบา้นเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่
สมยัโบราณที่ “ดาชิไคคงั”... ถนนสายน้ีมีแม่น ้ าไหลผา่นอยา่งสงบร่มร่ีน คลองสายน้อยๆตดัผ่าน บา้นเรือน ซ่ึง
ไดรั้บการคดัเลือกจากรัฐบาลใหเ้ป็นอาคารและบา้นเรือนส่ิงปลูกสร้างที่ส าคญั สะทอ้นให้เห็นถึงวิถีการด าเนิน
ชีวติ ร้านคา้ในสมยัเอะโดะไดเ้ป็นอยา่งดี 1996 ... นอกจากนั้นที่เมืองซาวาระก็ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
และละครสุดฮิตทั้งไทยและญี่ปุ่ น อาทิ เร่ือง “ฟัด จัง โตะ” และละครจากไทยเร่ืองล่าสุดคือเร่ือง “Rising Sun” 
แสดงน าโดย ณเดช, ญาญ่า, แตว้, มาริโอ ้



 

5 

TAS_ KANTO DAY FLIGHT STRAWBERRY PICKING 

“นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เล็ต” เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ซ่ึงรวบรวมสินคา้มากมายหลากหลายชนิด ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือก
ชมทั้งสินคา้ที่ที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจ ... รวบรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบั
คอลเลคชั่นเส้ือผา้ 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
เดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ... ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถเดิน
เลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียว
ในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนั
ตามอธัยาศยั 
“ชิบูย่า” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกว่า 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัที่เป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น ... 
พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของ
เล่นสําหรับผู้ใหญ่” ... ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดที ่“ร้าน 100 เยน” 
“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และส าหรับท่านที่ช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็น
ตุก๊ตาในแบบของตวัเองได ้
“โอไดบะ” แผน่ดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยลี  ้ ายคุและทนัสมยั แหล่งชอ้ป
ป้ิงและบนัเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงชา้สวรรคใ์หญ่ที่สุดของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผสับรรยากาศของอ่าว
โตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั 
... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว 
ส าหรับท่านที่อยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยาว์” ***สําหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซ้ือ
ทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทวัร์พิเศษจะน าท่านสู่ 
“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษส์ าหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล 
... เชิญท่านสมัผสักบัความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” 
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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 เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

12.00 น. เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน TG 643  
16.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 

 
 

อัตราค่าบริการ  

            ผู้ใหญ่              ท่านละ  34,900.-  บาท  
 พักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ    8,000.-  บาท  
            มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)                                                 ลด      10,000.-  บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 

ขอ้แนะน า !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพ่ือทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
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. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 
 
การยกเลิก : กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :   

รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบริษทัฯ จะไม่
รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 


