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TZ66 :Japan Autumn โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน่ 5วนั 3คนื 
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โตเกยีว วดัอาซากุสะ ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี วนอุทยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาชิ 
หุบเขาโอวาคุดาน ิชิมไขด่ า ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้5 พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ช้อปป้ิงชินจูกุ 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสู่โตเกยีว (สนามบนินารติะ)  

เครือ่งล าใหญ ่B787-8   DREAM LINER เครือ่งใหมล่่สุด ล าใหญ ่
พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

  ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่ตน้ 27,900 บาท **พกัออนเซ็นแท ้1คนื นารติะ 2คนื** 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

23-27กนัยายน  27,900  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 7,000 บาท 

7,500 35 Full 

1-5 ตุลาคม  19,900 7,500 35  

3-7 ตุลาคม 27,900 7,500 35 Full 

11-15 ตุลาคม 28,900 7,500 35  

15-19 ตุลาคม  28,900 7,500 35  

17-21 ตุลาคม  28,900 7,500 35  

25-29 ตุลาคม 28,900 7,500 35 Full 

31ตุลาคม-4 พฤศจกิายน 27,900 7,500 35 Close 

6-10 พฤศจกิายน 27,900 7,500 35 Close 

12-16 พฤศจกิายน 27,900 7,500 35  

15-19 พฤศจกิายน 27,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 7,000 บาท 

7,500 35  

21-25 พฤศจกิายน 27,900 7,500 35  

27พฤศจกิายน-1 ธนัวาคม 27,900 7,500 35  

 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

22.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3  ประตู 6 เคานเ์ตอร ์6 สาย

การบนิ SCOOT  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช็ 

00.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่  TZ292 
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 (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่ )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง  
 *สายการบนิScoot ไม่มบีรกิารหมอน/ผา้ห่มบนเครือ่ง 
 

วนัทีส่อง  นารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ล่องเรอืทะเลสาบอาช ิ– หุบเขาโอวาคุดาน ิชมิไขด่ า - ออนเซ็น 
                   อาหารเทีย่ง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ ) 

09.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั้น
น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ วน
อุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่่องเท ีย่วท ีไ่ดรั้บความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาต ิฟูจิ-ฮาโกเน่-อิส ึทีผู่ม้าเยือนสามารถชืน่ชมความงามแห่ง
ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสัีนทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศนท์ ีส่วยงาม
หลากหลาย  รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมี
ชือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ท ีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้น
มากถงึ 17  แห่ง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 บา่ย น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่่อตัวจากลาวาของภูเขา
ไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะไดสั้มผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบทีม่ภูีเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง น าท่านเดนิทางสู่  หุบเขาโอวาคุดาน ิหรอื 
หุบเขานรก  ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันทีส่ามารถตม้ไข่ไหสุ้ก ดว้ยอุณหภูม ิ97 องศา

เซลเซยีส ชิมไข่ด า ท ี่เชือ่กันว่า เมื่อกินไข่ด า 1 
ฟอง จะท าใหม้อีายุยืนยาว  ขึน้ 7 ปี อสิระใหท้่านได ้
เลอืกชมและซือ้สนิคา้พื้นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย อาท ิ
สบู่ด า ,  แชมพูด า ,โฟมลา้งหนา้ด า  ซึ่งล ว้นเป็น
ผลิตภัณฑ์จากก ามะถันที่คนญีปุ่่นเชื่อว่าสามารถ
บ ารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้ ีสวยงาม รวมทัง้ คติตี้
ไขด่ า ซึง่เป็นโอท็อป อย่างหนึง่ของญีปุ่่น จนสมควร

แก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัยามานาช ิหรอื ชชุิโอ
กะเพือ่เขา้ทีพ่กั  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (2)  พรอ้มขาปูยกัษ์ไม่

อ ัน้!!! หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การ
อาบน ้าแร่ธรรมชาติ  เพื่อ สุขภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให ้ท่านได้พกัผ่อน
อยา่งเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญีปุ่่นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิี้ม ี ส่วนช่วยเร ื่อง โรคภยั
ไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลั่ง 

 ทีพั่ก: Atami New Fujiya Hotel  หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5  - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี–  
 ชนิจูกุ - นารติะ    อาหารเชา้,เทีย่ง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 

  น าท่านขึน้ภูเข้าไฟฟูจิสัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอย่างใกลช้ิดที ่"สถานทีี่ 
5" บนระดับความสูงที ่2,500 เมตร (ขอสงวนสิทธิไม่ขึ้นในกรณีท ี่อากาศไม่
เอ ือ้อ านวย,หรอืทางขึน้ปิดโดยจะเปลีย่นไปเทีย่ว*หมู่บา้นโอชโินะฮัคไกแทน ) 
อสิระใหท้่านไดบั้นทกึภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี ้พรอ้มทัง้เลอืกชมและซื้อ 
"สนิคา้ พื้นและขนมอร่อย" มากมายตามอัธยาศัย  จากนัน้น าท่านเดนิทางไป
สัม ผัสประสบการณ์แปลกใหม่ท ี่Experience Earthquake พิพิธภ ัณฑ์
แผน่ดนิไหว ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจ าลองแผ่นดนิไหว รับการส่ันสะเทอืนจาก
ขัน้ต ่าสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบ
ต่างๆ ท่านยังสามารถเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก   อาทเิช่น ขนม เครือ่งส าอาง โฟ
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มล้างหนา้และยาสระผมถา่นหินภูเขาไฟ, ผลิตภณัฑย์า อาหารเสิรมคอลลาเจน ของดร. โนงูจ ิฮิเดโยะ
บุคคลส าคญัคนหนึง่ในประวตัิศาสตรด์า้นการแพทยข์องประเทศญีปุ่่น หรอืจะเป็นผลิตภณัฑจ์ากน า้มนั
มา้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (4) 

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่โตเกยีว  เดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจาก องค์ เจา้แมก่วนอิมทองค า ที่เป็น  ทองสัมฤทธิ์ มขีนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ท ี่สุดในภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนยิมมา
กราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทั ้งปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกกับ คามนิา
รมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิ์
ของวัดแห่งนีห้รเืพลิดเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มชีือ่เสยีงของวัด มี
รา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่นมายังวัดแห่งนีต้อ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ 
กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญี่ปุ่น ญีปุ่่น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั ้งขา้ว
ของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ 
ไดท้ ีน่ ี่ และท่านสามารถเดินไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยที่สูงท ี่สุดในโลก โตเกียว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ท ีท่่านสามารถ
ถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโดตเกียวสกายท ีเปิด
ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือ
หอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโท
รอนโตของแคนาดา น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่นทีถ่อืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์
ของชาวปลาดบิ เป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและซื้อ สินคา้
มากมาย อาทเิช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร,์ Note Book, นาฬิกา, เสือ้ผา้ และ
เครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และ
ทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ ร้าน 100เยน (อยู ่ตกึ PEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาทีส่บายกระเป๋า  
*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลือกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆ *** จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสู่ท ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ี่  อิสระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั   หรอื ซื้อบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์                     อาหาร เชา้                                                                             
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 

**อิส ร ะ ท่ อ ง เที่ ย ว เต็ ม ว ัน **  ไ ม่ม ี ร ถ บ ัสบ ริก า ร  มี ไ ก ด์แ น ะ น า ก า ร เดิน ท า ง  * * 
ใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่อ่งเทีย่วอื่น ๆ  เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจุกุ หรอื  ชนิจูกุ หรอื ชอ้ปป้ิงที่
ชซุิย เอ้าทเ์ล็ท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง หรอืจะเลือกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด์ ซึ่งสามารถเดนิทางโดยรถไฟ 
ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีทีท่ ่านตอ้งการซื้อบตัรเที่ยวTokyo Disneyland กรุณา
แจง้ความประสงคก์อ่นเดนิทาง10วนั พรอ้มช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 
2,700.- บาท) 
- ดิสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่ง

เป็นดิสนยี์แลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  
600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนดิ ( ไม่
จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่ง
เล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The   
Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสิงใน Haunted 
Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบ
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เล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมติิ  The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ
จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึน่ารักในดสินยี์แลนดอ์กีทัง้ยังจะไดสั้มผัสกับตัวการตู์นเอกจากวอลดสินยี์ อย่าง มกิกี้
เมา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการตู์นอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยี์แลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดตั้ง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่ง
รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส 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 ี
 

วิธีการเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัง่รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สู่กลาง
เมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ีอย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจุบันวธิที ีก่ าลัง
เป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ ดังนัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในการค านวณระยะเวลาและจัดสรร
ตารางเดนิทาง ท่ามกลางรถไฟทีม่ ีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าที่ใหบ้ริการจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียู่
หลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก่ 
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานโีตเกยีว 
ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้ส่วนแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , 
Omiya ส่วนหลังวิง่ไปทางYokohama, Totsuka, 
Ofuna ค่ารถอยู่ท ี่ 2,940เยน – 4,180เยน รถไฟ
ขบวน Narita Express วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 130 
กโิลเมตรต่อช่ัวโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีน
โตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานี
โตเกียว ซึ่งเป็นสถานีท ี่ขบวนรถจะเชือ่มต่อกัน
หรอืแยกจากกัน ปกติแลว้ขบวนทีม่าจากโอฟุนะ
หรอืโยะโกะฮะมะจะเชือ่มต่อกับขบวนทีม่าจากชนิ
จุกุ อ ิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวน
เดยีวกันวิง่ต่อไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTokyo ราคาประมาณ 1,280
เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนี ้าเงนิ รถด่วนของ
ฝ่ัง Keisei เดนิทางจากสนามบินนานาชาตนิาริตะ 
ผ่านสถานีนปิโปร ิสุดปลายทางทีอุ่เอโนะ ใชเ้วลา
เพียง 41 นาที ค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิ่ง ด ว้ ย คว าม เ ร็ ว สูง สุด  160 
กโิลเมตรต่อช่ัวโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 
40 นาท ีใน ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ่ง 
3 เท ี่ยว ต่อช่ัวโมง กรณีใ ชบ้ริก าร Keisei Line 
จะตอ้งลงทีส่ถานนีปิโปร ิ(Nippori) หรอืไม่ก็สถานี
อุเอโน่ (Ueno) ซึง่ ทัง้ 2 สถานนีีจ้ะสามารถสามารถ
ต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานี
ต่างๆในโตเกยีวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น 
Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, 
Ikebukuro 
4)  Access Express – เส น้สีสม้  เป็นรถด่วน
พิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ท ีส่ถานอุีเอ
โนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าโดยสารประมาณ
1,240 เยน 
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5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสุดปลายทางทีอุ่เอ
โนะ ใชเ้วลาตัง้แต่ 60 – 90 นาท ีค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน 
 
อาหารกลางวนัและเย็นอิสระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ -  สนามบนิดอนเมอืง        อาหาร เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

    สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนินารติะ เพื่อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.00 น. เหนิฟ้าสู่ สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 

 (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่ )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง  
 *สายการบนิScoot ไม่มบีรกิารหมอน/ผา้ห่มบนเครือ่ง 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศ

ญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ท ัง้นีข้ึ้นอยู ่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน ัน้ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

สายการบนิสกู๊ต ไมอ่นุญาตใหเ้ลือกระบุทีน่ ัง่STANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม 

เป็นการ Random Seat ของทางสายการบนิ ยกเวน้!!! จะมกีารซื้อทีน่ ัง่เพิม่เทา่น ัน้!!! 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรอืส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั  

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาชาระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท 
 - ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืช าระ 20 วันก่อนออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ต่างหรอืรมิทางเดนิ แจง้ความประสงค์หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทาง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูจั้ดสรรทีน่ั่ง 
กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะเปลี่ยนระดับชัน้ท ี่น่ังเป็น Stretch Seat/ Long leg ตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์ยกเวน้ท ีน่ั่ง 
Scoot Biz ต๋ัวหมู่คณะตามโปรแกรมทัวรไ์ม่สามารถอัพเกรดได*้ 
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- ท ีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต ่ากว่า16ปีและผูสู้งอายุ65ปีข ึน้ไป** 
2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  Scoot ก าหนด ขาไปทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ขากลบัทา่นละไมเ่กนิ20
กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีตอ้งการซื้อน า้หนกัสมัภาระเพิม่ แจง้กอ่นเดนิทาง 7วนั 
- เพิม่ 5 กโิลกรมั 700 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรมั 1,200 บาท /เพิม่ 15 กโิลกรมั 1,700 บาท 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกันสุขภาพ 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ  
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน  ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจ 
  
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิททฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และ
บรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ   
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเท ีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ   
 

 


