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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

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) 

 

 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง นารติะ – โอชโินะฮคัไค – โอวาคดุาน ิ– ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 
01.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL300  

บรกิารอาหารวา่ง พรอ้มดว้ยอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้จากนัน้น าทา่น เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ให ้
ทา่นเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจู ิที่เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิ

หรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์
และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทกุมุม โดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยอย่างสบาย

อารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น ้าแตล่ะบอ่นัน้เย็นจับใจจนแอบสงัสยัว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอุณหภูมิ
ในน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ 

หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


               ขึน้ชือ่วา่เป็นหมู่บา้นแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจูทิัง้ท ีจะไม่มเีมนูทานเลน่รส
เลศิไดอ้ยา่งไรกนั เมือ่ทา่นมาถงึหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบรสิทุธิแ์ลว้ ภายใน

หมู่บา้นยังมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึซึง่เป็นสนิคา้โอท็อปของหมู่บา้นอกีมากมาย บรเิวณหมู่บา้นซึง่
รายลอ้มรอบไปดว้ยรา้นอาหารทานเลน่ตา่งๆมากมาย ส าหรับเมนูทีแ่นะน านีม้ชี ือ่เรยีกวา่ “ยากคิซุะโม

จ”ิ เป็นแป้งเนือ้นุ่มสเีขยีว ซึง่ท ามาจากใบโยะโมะง ิเป็นพชืสมนุไพรของญีปุ่่ น สอดดว้ยไสถ้ั่วแดงบด 

ยา่งบนเตาถา่น หอมกรุ่น ทานรอ้นๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิทีย่ังครุกรุ่นดว้ยควันจาก
บอ่ก ามะถันเดอืดอยู่ตลอดเวลา ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดท้าน

ไขด่ าหนึง่ฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  

 

 
 
บา่ย หลงัจากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้

แบรนดญ์ี่ปุ่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่ล่าสดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
 

 



 
พกัที ่  FUJISAN RESORT HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้

ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที ่5)  – พธิชีงชาญีปุ่่ น – วดัอาซากุสะ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี – ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าทา่นขึน้
ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบ

ของภูเขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ
ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุ

ในประเทศญีปุ่่ น  

 

 
 
นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่กัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่

ส าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี

ความเชือ่วา่ทีน่ีม่ทีา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยังวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ีม่นี ้าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน

นีก้นัมากมาย เป็นตน้ 
 

 
 



 ส าหรับทา่นทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟนัน้ บรเิวณดา้นหนา้ภูเขาไฟฟจูมิคีาเฟ่
กาแฟไวบ้ริการทุกๆท่านใหใ้ชบ้ริการไวด้ื่มด ่ารสชาติกาแฟพรอ้มชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่าง

เพลดิเพลนิ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟจูซิึง่มบีรกิารอยู่ทีภู่เขาไฟฟจูทิี่
เดียวหาไม่ไดจ้ากที่ไหนอีกแลว้ อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลมิิเต็ด , น ้าแร่

ธรรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 

 
 

 
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์

ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทชา นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิีชงชา และใหท้่านได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดิม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชัน้สงูทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าทา่นชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูป

เจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่
แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  

 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครือ่งราง
ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพื่อลิม้ลองกับรสชาด

สดุแสนอร่อย  



 
 

น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 

2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิด

แผน่ดนิไหวครัง้ใหญห่อคอยแหง่นีไ้ดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความ
เสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 

 
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นสนิคา้ เครือ่งส าอางคป์ลอดภาษีดวิตีฟ้ร ีณ ยา่นดงั ยา่นชนิจุกุ”ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ
จับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 



อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าที่
คนไทยรูจ้กัเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS 

VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M 

หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่
รา้น ABC MART **อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

 

 
 

พกัที ่  MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ วดันารติะซงั – ชมซากรุะ ณ สวนอูเอโนะ - ยา่นฮาราจูก ุ– โอไดบะ – ออิอน มอลล ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าทา่นชม วดันารติะซงั ตัง้อยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ วัดทีไ่ดรั้บความศรัทธาอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยิง่ในวันขึน้

ปีใหม่จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพือ่ขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” อันศักดิส์ทิธิเ์ลอืกซือ้ 

“เครือ่งราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทัง้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา 
 

 
 



 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงทีร่วบรวมพันธุไ์มน้านาชนดิจากทั่วทกุมุมโลก สมัผัส ดอกซากุระ 

อวดโฉมบานสะพร่ังท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์ แต่เดมินัน้เคยเป็นทีข่องวัดคันเอจ ิ(Kaneiji 
Temple) และไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะแห่งแรกของญีปุ่่ นเมื่อปี ค.ศ. 1873  สวนอุเอโนะมบีรเิวณ

กวา้งขวาง ประกอบดว้ยพืน้ทีอ่ันร่มรืน่ รวมทัง้สวนสตัว ์วัดและศาลเจา้ อกีทัง้พพิธิภัณฑอ์กีหลายแห่ง สวนแห่งนี้จงึเป็น
อกีหนึง่จดุชมซากรุะยอดนยิมในโตเกยีว 

 

 
 

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ดอกซากุระไมบ่าน เนือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์

เป็น ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององค์
สมเด็จพระจกัรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจกัรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดร้บั

ความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปจัจบุนัมากทีส่ดุ)    

จากนัน้เดนิทางสูย่า่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้
เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็น

วยัรุ่นญีปุ่่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ีน่ี่ได  ้จะมวีัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ทา่นยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN 

JAPAN ที ่ SHOP นีม้แีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีท ัง้ยงัมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา 
LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีท ัง้ยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY 

MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  
เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าว
โตเกยีวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอีกแห่งของประเทศ 

เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ย
สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาที่นี่ ก็

สะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากทีน่ีค่อืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

 
 
 

และในบรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปถา่ยภาพคูก่บัแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงหา้ง
ใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีวิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซึง่เทพเีสรภีาพนัน้ทางการฝร่ังเศสไดส้ง่

ใหก้ับทางญีปุ่่ น เนื่องในโอกาสฉลองความสมัพันธอ์ันยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษระหวา่งญีปุ่่ นกับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 
จนเมือ่ถงึเวลาน ากลบัไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แตรั่ฐบาลฝร่ังเศสนัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

ขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพีเสรีภาพทีน่ิวยอร์ก จงึไดส้รา้งเทพีเสรีภาพตัวปัจจุบันนี้ซึง่มีขนาดใหญ่กว่าตัว



ตน้แบบแตก็่ยังเล็กกวา่เทพเีสรภีาพทีต่ัง้อยู่ทีน่วิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังนัน้เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ
นัน้ไมใ่ชข่องทีท่ าจ าลองขึน้มา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝร่ังเศส 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซึง่เป็นหา้งซปุเปอรม์ารเ์ก็ต

ขนาดใหญ ่มทีัง้โซนซปุเปอร์มารเ์ก็ต โซนอาหาร รา้นขายยา เสือ้ผา้แบรนดท์อ้งถิน่ ซึง่ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนม

โมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ีไ่ดเ้ลย 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.00 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

20 – 24 มนีาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

21 – 25 มนีาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

22 – 26 มนีาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

23 – 27 มนีาคม 2562 26,999 8,000 18,999 

24 – 28 มนีาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

25 – 29 มนีาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

26 – 30 มนีาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

27 – 31 มนีาคม 2562 29,999 8,000 20,999 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2562 29,999 8,000 20,999 

01 – 05 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

02 – 06 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

03 – 07 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

07 – 11 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

08 – 12 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

09 – 13 เมษายน 2562 29,999 8,000 20,999 

10 – 14 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 31,999 8,000 21,999 

14 – 18 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 31,999 8,000 21,999 

15 – 19 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

16 – 20 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

17 – 21 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

18 – 22 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

19 – 23 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

20 – 24 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

21 – 25 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 



22 – 26 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 

23 – 27 เมษายน 2562 27,999 8,000 19,999 
 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 



6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
  

 


