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TZ88 : TZ  THE LOST KANTO โตเกยีว คานากาวะ 5วนั 3คนื 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ปราสาทโอดาวาระ โยโกฮามา่ มนิาโตะมไิร วดันารติะ  โตเกยีว วดัอาซากสุะ   
ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้หุน่กนัด ัม้ โอไดบะ ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุรา้นดองกี ้

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  
เครือ่งล าใหญ ่B787-8   DREAMLINER เครือ่งใหมล่า่สดุ  พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

โปรโมช ัน่พเิศษสดุคุม้!!! เร ิม่ตน้ 19,900 บาท พกันารติะ 3 คนื 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

23-27 ก.ค. 19,900  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 7,000 บาท 

7,500 35 เต็ม 

31ก.ค.-4ส.ค. 19,900 7,500 35  

8-12ส.ค. 19,900 7,500 35  

14-18ส.ค. 19,900 7,500 35  

22-26ส.ค. 19,900 7,500 35  

28ส.ค-1ก.ย. 19,900 7,500 35  

5-9 ก.ย. 19,900 7,500 35  

11-15 ก.ย. 19,900 7,500 35  

19-23ก.ย. 19,900 7,500 35  

25-29ก.ย. 22,900 7,500 35 เต็ม 

3-7ต.ค. 23,900 7,500 35  

9-13ต.ค. 23,900 7,500 35  

17-21ต.ค. 24,900 7,500 35  

23-27ต.ค. 24,900 7,500 35  

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

22.00น. พรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3  ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และ

ตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็

00.55น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่  TZ292 

 (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่ )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

วนัทีส่อง วดันารติะ – โอดาวาระ – ปราสาทโอดาวาระ – โยโกฮามา่ – มนิาโตะมไิร - นารติะ  อาหาร เทีย่ง  

09.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้น า
ท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะซนั วัดนี้เป็น
หนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีสุ่ดในภูมภิาคคันโต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดัง
ทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิใน
กรุงโตเกียว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตูหลัก มีทางเดนิบันไดขึน้สู่

อาคารหลักเป็นสถานที่ส าหรับสักการะบูชา ภายในวัดท่านสามารถ
บันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู่ ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะ 
แบบญี่ปุ่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพื่อสริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลือกชมและซือ้
เครือ่งรางของขลงั(โอมาโมร)ิ และสนิคา้พืน้เมอืง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) 
 ** เมนพูเิศษ BBQ JAPAN บฟุเฟ่ต ์หม,ูเนือ้,ไก,่ปลาหมกึ พรอ้มซูช ิและเครือ่งดืม่ น า้อดัลม ไมอ่ ัน้!!!** 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางส ูเมอืงโอดาวาระ จงัหวดัคานากาวะ ประตูสูฮ่าโกเน่  น าท่านชม ปราสาทโอดาวาระ 
หนึง่ในปราสาททีเ่ป็นต านานเล่าขานถงึความยิง่ใหญ่ในยุคสมยั
โฮโจ ผูซ้ ึง่ปกครองบา้นเมอืงในแถบคันโตในสมัยอดตีกาลไดถู้ก
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1447 อกีทัง้ยังเป็นที่พ านักบนฐานทีม่ั่นอันสูง
ตระหง่านซึง่สามารถสังเกตการณ์ได ้ อยา่งกวา้งไกล แต่ใครไหน
เลยจะล่วงรูว้่า สถานทีแ่ห่งนี้จักเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดทา้ยแห่ง
ตระกูลโฮโจ อุจมิาสะและจบสิน้ยุคสมัยโฮโจนับแต่บัดนัน้เป็นตน้
มา ปัจจุบนัปราสาทโอดาวาระ ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทาง
ประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น ไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.ปี 
1860 เพือ่ใหเ้ป็นโบราณสถานของชาตแิละบรูณะครัง้ใหญอ่กีครัง้
ในปี 1960 เนื่องจากที่ไดรั้บความเสียหายจากแผ่นดนิไหวครัง้
ใหญ่ในเขตคันโต (อสิระใหท้่านถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก กรณี
ตอ้งการเขา้ชมดา้นใน มคี่าเขา้ท่านละ 400 เยน)  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง
โยโกฮามา่  น าท่านไปชมความสวยงามย่าน มนิาโตะมไิร  เป็นพืน้ทีร่มิน ้า ซึง่
ตัง้อยูร่มิอา่วโยโกฮามา่ บรเิวณเมอืงโยโกฮามา่ฝ่ังตะวันตก  เดมิทพีืน้ทีน่ี้สว่น
ใหญ่เป็นทีต่ัง้ของท่าเรอื โกดังรถไฟ และอูต่่อเรอื ของบรษัิท Mitsubishi Heavy 
Industries ต่อมาทางผูบ้รหิารเมอืงมแีนวคดิทีจ่ะพัฒนาพืน้ทีบ่รเิวณนี้ใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางธุรกจิของเมอืง จงึไดท้ าการเวนคนืทีด่นิดังกล่าว พรอ้มพัฒนาใหเ้ป็น
โครงการ Minato Mirai 21 ซึง่มคีวามหมายว่า ท่าเรอืแห่งอนาคต ศตวรรษที ่2 
ภายในพืน้ทีโ่ครงการประกอบไปดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลายและเป็นเมอืงส าหรับ
ศตวรรษที ่21 ทีม่ทีัง้ตกึสงูระฟ้า สถานทีจ่ัดการประชมุนานาชาต ิรวมทัง้ชงิชา้
สวรรคข์นาดใหญ่ โดยแบง่พืน้ทีใ่ชง้านออกเป็น 5 โซนหลัก ไดแ้ก ่ยา่นพาณชิ
ยกรรม ยา่นการคา้และวัฒนธรรมนานาชาต ิยา่นพืน้ทีร่มิน ้า ยา่นธุรกจิ และยา่น
พ ักอาศ ัย มกีารสรา้งพืน้ที ร่ มิน ้ าทีม่ คี ุณภาพ พรอ้มก ับย ังได ร้ ักษาพืน้ที่
ประวัตศิาสตรไ์วบ้างสว่น เชน่ โกดงัเกา่ อาคารแดง  เพือ่บอกเล่าเรือ่งราวของเมอืงแห่งนี้ และในบรเิวณนีจ้ะมี
หา้ง รา้นคา้ รา้นอาหาร มากมาย รวมถงึท่านยังสามารถไปยา่นไชน่าทาวน์ โยโกฮามา่ เป็นยา่นไชน่าทาวนท์ี่

ใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น  ใหท้่านไดอ้สิระตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอสิระตามอัธยาศัย) จนถงึเวลานัดหมายน าทา่น
เดนิทางสูท่ ีพ่กั 

  The Hedistar Hotel Naria หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

** ขอสงวนสทิธใินการจัดทีพั่กคนืแรก อาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอือาจจะไมซ่ า้กับทีพั่กในคนืทีส่องและสาม** 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม นารติะ - รา้นดองกี ้- โตเกยีว - วดัอาซากสุะ –ดวิตีฟ้ร ีJTC -  ชนิจกู ุ- โอไดบะ (หุน่ก ัน้ด ัม้)- นารติะ  
                       อาหารเชา้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รหสัโปรแกรมทวัร ์THE LOST88 OCT-TZ-W21 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) 
 น าท่านเดนิทางสู่รา้น ดองกีโ้ฮเต ้น าท่านละลายเงนิเยน กบัสนิคา้นานาชนดิ 

แบบครบคนั ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อแบบจุใจ พรอ้มคนื 
tax Free 8% ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทย  เดนิทางสู่

โตเกียว น าท่านชม วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE 
กราบนมัสการขอพรจาก องค์ เจา้แม่กวนอมิทองค า ที่
เป็น   ทองสัมฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัด
พุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบ
ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั 

คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่
นี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของที่ระลกึ
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่น
ญีปุ่่ นมายงัวัดแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบ
ญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื้อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่นี่ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่บั
หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหา
นครโตเกยีว ทีท่่านสามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิาร
เมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจว
ของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่รา้นดวิตีฟ้ร ีJTC อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคา
พเิศษ  อาท ิเครื่องส าอาง เครื่องใชไ้ฟฟ้า ยาบ ารงสุขภาพของญี่ปุ่ น 
เป็นตน้  

 
บา่ย จากน ัน้น าท่านช้อปป้ิงย่านชินจูกุ  (อิสระอาหารเที่ยงตาม

อธัยาศยั)  ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเท
รนดข์องชาวปลาดบิ เป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวใน
ปัจจุบัน  เช ิญท่านเลือก ชมและซื้อ  สินค า้มากมาย อาทิเช่น 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป , MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK 
II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และที่จะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ รา้น 100เยน(อยูต่กึ
PEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถ
เลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไป 
โอไดบะ ย่านเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ชอ้ปป้ิงทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้
และถา่ยรปูกบัหุน่กนัด ัม้   จนสมควรแกเ่วลา  
*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ ในหา้ง DRIVER CITY *** จนถงึเวลานดัหมายน าทา่น
เดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่        อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั   หรอื ซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์                        อาหาร เชา้                                                                             

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 
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**อิสระท่องเที่ยว เ ต็มว ัน**  ไม่ม ีรถบสับร ิการในว ันนี้ ม ีไกด์แนะน าการเด ินทาง  ** 

ใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจกุ ุหรอื  ชนิจูก ุหรอื ชอ้ปป้ิงที่
ชซุิย เอา้ทเ์ล็ท ท่องเทีย่วโดยตวัทา่นเอง หรอืจะเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟ 
ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 3,000.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีทีท่่านตอ้งการซื้อบตัรเทีย่วTokyo Disneyland กรุณา
แจง้ความประสงคก์อ่นเดนิทาง10วนั พรอ้มช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 
3,000.- บาท **เนือ่งจากคา่เงนิเยนปรบัขึน้) 
- ดิสนีย ์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึ่ง

เป็นดสินียแ์ลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่  600 
ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จ ากัด
จ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตัว
ใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The   Pirate of Caribbean 
เขย่าขวัญกับบา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของ
ตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมติ  ิ 
The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่าย
เลือกซื้อสนิคา้ที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัว
การ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์ อย่าง มกิกี้เมา้ส์ มนินี่เมา้ส์ พรอ้มผองเพื่อน
การต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่ง
รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื 
(Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถาน ีJR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI 
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัง่รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สูก่ลาง
เมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุนัวธิทีีก่ าลงั
เป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ ดังนัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในการค านวณระยะเวลาและจัดสรร
ตารางเดนิทาง ท่ามกลางรถไฟทีม่อียู่หลายสาย รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียู่
หลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานโีตเกยีว 
ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้ส่วนแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , 
Omiya ส่ ว น ห ลั ง วิ่ ง ไ ป ท า ง Yokohama, Totsuka, Ofuna ค่ า ร ถ อ ยู่ ที่  2,940เ ย น  – 4,180เ ย น  
รถไฟขบวน Narita Express วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 
130 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานี
ในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิง่ผ่านสถานี
โตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชือ่มต่อกันหรอื
แยกจากกัน ปกติแลว้ขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือ
โยะโกะฮะมะจะเชือ่มต่อกับขบวนทีม่าจากชนิจุกุ อ ิ
เคะบุคุโระ หรือโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิง่
ต่อไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu 
Main Line และ สายนะรติะ) 
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2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 1,280
เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนี ้าเงนิ รถด่วนของฝ่ัง 
Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ผ่าน
สถานนีปิโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 
นาท ีคา่ โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner 
วิ่งดว้ยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 นาท ีใน ระหว่าง
ช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวต่อชั่วโมง 
กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลงทีส่ถานีนปิโปร ิ
(Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึง่ ทั ้ง 2 
สถานีนี้ จ ะสามา รถสามา รถต่อ รถไฟ  JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวได ้
อยา่งสะดวกสบาย ไมว่่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, 
Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษ
ของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที่สถานอีุเอโนะ ใช ้

เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 
เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบ
ดว่น (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสดุ
ปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้    สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                      อาหาร เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291(บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ยอาหาร

และเครือ่งดืม่ )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศ

ญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

สายการบนิสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ ัง่STANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม 

เป็นการ Random Seat ของทางสายการบนิ ยกเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ ัง่เพิม่เทา่น ัน้!!! 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
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- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้ความประสงคห์นา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูจ้ัดสรรทีน่ั่ง 
กรณีท่านมคีวามประสงค์จะเปลีย่นระดับชัน้ที่น่ังเป็น Stretch Seat/Long leg  ตอ้งด าเนินการแจง้ก่อนการเดนิทาง 3-5 วัน 
ยกเวน้ทีน่ั่ง Scoot Bizตั๋วหมูค่ณะตามโปรแกรมทัวรไ์มส่ามารถอพัได*้* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไป** 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  Scoot ก าหนด ขาไปทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ขากลบัทา่นละไมเ่กนิ20
กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่ แจง้กอ่นเดนิทาง 7วนั 
- เพิม่ 5 กโิลกรมั 700 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรมั 1,200 บาท /เพิม่ 15 กโิลกรมั 1,700 บาท 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน  ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 
 
 
  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รหสัโปรแกรมทวัร ์THE LOST88 OCT-TZ-W21 

1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิททฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
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ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


