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TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม–กันยายน 2562  

ราคาเพยีง 30,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ ( สนามบินสวุรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) (NH808/ 00.30-08.40) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วดัอาซากสุะ - ช้อปปิง้ชินจกู ุ

วนัท่ี 3. อิสระเลอืกช้อปปิง้เต็มวนั หรือเลอืกซือ้ทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง) 

วนัท่ี 4. อิสระเลอืกช้อปปิง้เต็มวนั หรือเลอืกซือ้ทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง) 

วนัท่ี 5. โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี-้อควาซิตี ้ อิออนมอลล์-วดันาริตะ-โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (NH805/ 18.25-

23.10) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ - โตเกียว (สนามบนินาริตะ ) 
(NH808 / 00.30 - 08.40) 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประต ู6  เคาน์เตอร์สายการบินออลนิปปอน (NH) 
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่ 2 โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – วัดอาซากุสะ - ช้อปป้ิงชนิจูกุ 
00.30 น. ออกเดินทางสูญ่ี่ปุ่ น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
08.40 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะได้เก็บภาพ
ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร่ืองรางของ
ขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์จกัรพรรดิ์องค์ปัจจุบนัยงั
เคยเสด็จอีกด้วย 

 
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนด์มาร์กแหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว ณ ริมแมน่ า้สมุิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Skytree) 
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก มีความสงู 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั 

 ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ  แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่น
นิสต้า เป็นแหล่งอพัเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอนัดบัหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้า
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Notebook, นาฬิกา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอางเช่น
แบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถกูกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึก
PEPEชัน้8) ซึง่สนิค้าทกุอยา่งภายในร้านจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรือเป็นร้านดองกี ้ท่ีขายสนิค้าราคาถกูสารพดัอย่าง หรือ
จะเป็นร้านมตัสโึมโต้ที่รวมสนิค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลติภณัฑ์ของใช้ไว้อยา่งหลากหลาย 
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เยน็ อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
อสิระเลือกช้อปป้ิงเตม็วัน หรือเลือกซือ้ทวัร์ ดสินีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงานศิลปะ 
รวมถึง หนุม่สาวหรือคูค่รอง ที่ต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ตอ่ชีวิตคู ่หรือแม้กระทัง่ การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ที่พ่อค้าหลาย
คนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซุ   เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสูีเสาโทริ
สแีดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชิุมิ อินาริ ในเกียวโต ว่ากนัว่าถ้าเราได้เดินลอดผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะ
ท าให้สิ่งชั่วร้ายถูกขับไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับศาลเจ้าเล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก 
เนื่องจากศาลเจ้าแหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิง้สตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจิ ที่เฝา้รอคอยเจ้านาย
หน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบให้เลอืกสรรมากมาย อีกทัง้ยงั
มีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนนา่รักไว้คอยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุ
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทวัร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่ง
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จินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึง่เป็นดิสนีย์แลนด์แหง่แรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัใน
ดินแดนตา่งๆ ให้ทา่นเลน่เคร่ืองเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผีสิงใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนกุสนานพร้อมกบัการ
จบัจ่ายเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อยา่ง มิกกีเ้ม้าส์ มินน่ีเม้าส์ 
พร้อมผองเพื่อนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์การเดินทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสูส่นามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต่ 9.00 น.เป็นต้น
ไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที่มีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าให้ขึน้
รถบสัไมค่รบตามจ านวนผู้ เดินทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 
ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค
เที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็น
แบบระบทุี่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไมต้่องกลวัวา่ขึน้ไปแล้วเราจะไมม่ีที่นัง่เบาะสามารถหมนุเข้า หากนัได้มีอาหารขายบนรถไฟโดย
ค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทาง
กลบัควรเช็คเที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดินทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผู้โดยสาร ตอ่รอบโดยต่อรอบ
จะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 
05.55-17.30 น ถ้าเด็กอายตุ ่ากวา่ 12 จะเสยีคร่ึงราคา 

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี่นีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะ
ไมร่วมคา่ทางดว่น) 

ค ่า อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 
อสิระเลือกช้อปป้ิงเตม็วัน หรือเลือกซือ้ทวัร์ ดสินีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงานศิลปะ 
รวมถึง หนุม่สาวหรือคูค่รอง ที่ต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ตอ่ชีวิตคู ่หรือแม้กระทัง่ การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ที่พ่อค้าหลาย
คนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซุ   เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสูีเสาโทริ
สแีดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชิุมิ อินาริ ในเกียวโต ว่ากนัว่าถ้าเราได้เดินลอดผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะ
ท าให้สิ่งชั่วร้ายถูกขับไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับศาลเจ้าเล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก 
เนื่องจากศาลเจ้าแหง่นีม้ีช่ือเสียงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 
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- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิง้สตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจิ ที่เฝา้รอคอยเจ้านาย
หน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบให้เลอืกสรรมากมาย อีกทัง้ยงั
มีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนนา่รักไว้คอยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุ
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทวัร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่ง
จินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึง่เป็นดิสนีย์แลนด์แหง่แรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัใน
ดินแดนตา่งๆ ให้ทา่นเลน่เคร่ืองเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนกุสนานพร้อมกบัการ
จบัจ่ายเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อยา่ง มิกกีเ้ม้าส์ มินน่ีเม้าส์ 
พร้อมผองเพื่อนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์การเดินทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสูส่นามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต่ 9.00 น.เป็นต้น
ไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที่มีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าให้ขึน้
รถบสัไมค่รบตามจ านวนผู้ เดินทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 
ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค
เที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็น
แบบระบทุี่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไมต้่องกลวัวา่ขึน้ไปแล้วเราจะไมม่ีที่นัง่เบาะสามารถหมนุเข้า หากนัได้มีอาหารขายบนรถไฟโดย
ค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทาง
กลบัควรเช็คเที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดินทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผู้โดยสาร ตอ่รอบโดยต่อรอบ
จะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 
05.55-17.30 น ถ้าเด็กอายตุ ่ากวา่ 12 จะเสยีคร่ึงราคา 

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี่นีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะ
ไมร่วมคา่ทางดว่น) 

ค ่า อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 5 
โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี-้อควาซิตี ้ -ออิอนมอลล์-วัดนาริตะ- โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 
-กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) (NH805/ 18.25 – 23.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี ้ซึ่ง

ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ทา่นถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn  
รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี  ้ ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกนั จดุเดน่ของที่นี่อยูท่ี่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทัว่
ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่น่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อยา่งชดัเจน 

 อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บ
จดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮอนั 

ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ได้สร้างขึน้อทุิศแด่ศาสนาพทุธให้กบัเทพเจ้าฟูดเูมียวโอะ วดันีถื้อ
ได้ว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภยั แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอบุตัิเหตตุ่างๆ รวมทัง้เร่ือง
ความรัก หน้าที่การงาน  

 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

18.25 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH805  [บริการอาหารเยน็และน า้ดื่มบนเคร่ือง] 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน โดยสารการบนิออลนิปปอน  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 21-25 ส.ค. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัท่ี 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัท่ี 12-16 ก.ย. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัท่ี 19-23 ก.ย. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัท่ี 23-27 ก.ย. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 20,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน ออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล  คา่ประกนัวินาศ
ภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 


