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พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2 คนื / อสิระฟรเีดย ์1 วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

เครือ่งล าใหญ ่Boeing 787 Dreamliner 
 

 มรดกโลกทางวฒันธรรม ภเูขาไฟฟจู ิสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิแ์ละแหลง่บนัดาลใจทางศลิปะ 
 สกัการะ วดันารติะซนั ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล 
 มรดกโลกทางวฒันธรรม ภเูขาไฟฟจู ิสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิแ์ละแหลง่บนัดาลใจทางศลิปะ 
 อสิระ 1 วนั ใหช้อ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิจกุ ุยา่นฮาราจกุ ุยา่นชบิยูา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าของญีปุ่่ น 
 สมัผสัประสบการณ์ อาบน า้แรอ่อนเซ็น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
 พเิศษ!!! ขาปยูกัษ ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 
 น าทา่นชมเทศกาลชบิะซากรุะ หรอืพงิคม์อส ซึง่หนึง่ปีสามารถชมไดเ้พยีงคร ัง้เดยีว 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

07 -11 พ.ค. 60 28,900.- 7,900.- 

10 – 14 พ.ค. 60 28,900.- 7,900.- 

13 – 17 พ.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

16 – 20 พ.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

19 – 23 พ.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

22 – 26 พ.ค. 60 25,900.- 7,900.- 

25 – 29 พ.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

28 พ.ค. – 01 ม.ิย. 60 26,900.- 7,900.- 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 19,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – โตเกยีว 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6  
ของสายการบนิ Scoot Airlines (TZ) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 วดันารติะ – รา้นดองกีโ้ฮเต ้– วดัอาซากสุะ – จดุชมววิ Tokyo Sky Tree –  แชน่ า้แรร่อ้น 

 
00.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเทีย่วบนิที่ TZ292 สายการบนิ Scoot Airlines 

เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหมแ่บบ Boeing 787 Dreamliner  
***ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกู๊ตไม่อนุญาตให้
เลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
09.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะซนัชนิโชจ ิเป็นหนึง่
ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ัก มากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต  มอีายกุวา่ 700 ปี  อาคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับ สักการะบชูา 
ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยีโดยยงัคง เอกลักษณ์ ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้วัดแห่ง
นี้เป็นส านักงานใหญ่ของ โรงเรยีนสอนศาสนาลัทธชินิกอน สรา้งขึน้โดยเจา้คณะคันโจในปี 940 ซึง่เป็น 1 
ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโต ทีไ่ดส้รา้งขึน้อทุศิแด่ศาสนาพุทธใหก้ับ เทพเจา้ฟดููเมยีวโอะ ซึง่เป็น เทพเจา้
แห่งไฟ ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้นมัสการ ขอพรองคพ์ระพุทธรูปเพือ่ความเป็นสริมิงคลพรอ้มเลอืกซือ้วัตถุมงคล
ภายในวัด จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่รา้นดองกีโ้ฮเต ้ข ึน้ชือ่ไดว้่าเป็นรา้นขายของฝากทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น 
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จ าหน่ายสนิคา้หลากหลาย มทีัง้สนิคา้แบรนด์เนม เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ของเล่น เครือ่งส าอาง เครือ่งอุปโภค
บรโิภคและอืน่ๆอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้  

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยผูค้นจากทั่วทุกมมุโลก 
ทา่นจะไดเ้ห็นวัฒนธรรม วถิชีวีติของชาวญีปุ่่ นทีผ่สมผสานเขา้กันกบัเทคโนโลยอีนัทันสมยัไดอ้ยา่งกลมกลนื 
น าท่านเดนิทางสู ่    วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในกรุงโตเกยีว กอ่ตัง้เมือ่ปี 628 ซึง่
ตามประวัตคิวามเป็นมา วัดนีเ้กดิขึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แตก่ลับทอดแหไดพ้ระโพธสิตัวก์วนอมิท
องค า ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนัน้คนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี้ข ึน้เพือ่เป็นสถานทีป่ระดษิฐานพระ
โพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบ้ชูา นอกจากนีล้ักษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดทีป่ระดับดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชือ่ว่า ประตูฟ้าค ารณ  หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลือกซือ้เครือ่งรางของขลัง หรอืเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึต่างๆ มากมายที่ ถนน
นาคามเิสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุแต่งกายประจ าชาตญิีปุ่่ น และพลาดไมไ่ดก้ับ 
ขนมอาเกะมันจ ูขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากสุะ จากนัน้น าท่านสู่

จดุชมววิเพือ่ถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอยา่ง
เป็นทางการเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สญัญาณโทรทัศนแ์ละวทิยรุะบบดจิติอลแหง่ใหม ่ซึง่แต่
เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่คีวามสงู 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสงูไมเ่พยีงพอในการส่งสัญญาณ 
เนือ่งจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ง่สญัญาณไมส่ะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแหง่นีม้า
รองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สญัญาณไดท้ั่วทัง้ภมูภิาค สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง
สูจั่งหวัดยามานาช ิเพือ่เขา้โรงแรม 

 
 
 
 
 
 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์
หลังอาหารใหท้่านได ้แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแชน่ ้าแร่รอ้น
ชว่ยท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแต่ไมค่วรแชเ่กนิ 
1 ชัว่โมง) 

          พักที ่Atami New Fujiya Hotel / Just One Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ จงัหวดัยามานาช ิ
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
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วนัที ่3 
ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพถมูอิากาศ) – ทุง่พงิคม์อส(ชบิะซากรุะ) – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้น าทา่นสู ่ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) สญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอ์ทุัย และ
ยงัถอืไดว้า่เป็นภเูขาไฟทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ภเูขาไฟฟจูอิยูส่งูกวา่
ระดับน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร ซึง่มหีมิะปกคลมุบนยอดเขาเกอืบตลอดทัง้ปี
และเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่ น ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีส่งิสถติของเทพเจา้ 
ดังนัน้ในสมยักอ่นจงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรับสตรมีานับรอ้ยๆ ปี (การ
เดนิทางขึน้ภเูขาไฟฟจู ิขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันทีเ่ดนิทาง) ใหท้า่น
อสิระถา่ยรปูววิทวิทศันอ์นังดงาม และเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง ขนม
ญีปุ่่ น หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอธัยาศัย 
น าทา่นชม ดอกชบิะซากรุะ หรอื PINKMOSS มตีน้ก าเนดิมาจากทวปีอเมรกิาตะวันออกเฉียงเหนอื 
ดอกไมช้นดินีม้หีลายพันธุ ์ทัง้สชีมพแูละสขีาว ดอกจะบานทีพ่ืน้ดนิ ญีปุ่่ นน ามาปลกูตามรัว้บา้น หรอืตามที่
ลาดเอยีง ดจุดังพรมผนืยกัษ์ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกบัดอกซากรุะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
**หมายเหต ุ: เทศกาลทุง่พงิคม์อส 2017 เร ิม่ต ัง้แต ่15 เม.ย.-28 พ.ค. 2017**  

หากไปในชว่งทุง่พงิคม์อสปิดจะน าทา่นไปยงัหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไคแทน 
หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมูบ่า้นทีม่บีอ่น ้าซึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิซึง่ใชร้ะยะเวลา
อนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยงัแตล่ะบอ่ ดังนัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและ
สดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นีไ้ดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดับแหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของ
ญีปุ่่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ นตามอธัยาศัย  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM ดา้นในจ าลอง
สถานการณ์เกีย่วกบัแผน่ดนิไหว ใหท้า่นไดส้มัผัสถงึแรงสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหว และใหท้า่นเลอืกซือ้
ของฝากไดต้ามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุศนูยก์ลางอกีแหง่หนึง่ของมหานครโตเกยีว ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าที่
ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญีปุ่่ น ย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้
ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทีข่าดไม่ไดเ้ลยที่จะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยน
เทา่นัน้ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ค า่  พักที ่Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่4 
อสิระตามอธัยาศยั หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้ต ัว๋ Tokyo Disneyland - ชว่งเทศกาลซากรุะ ประมาณ

ปลายเดอืนม.ีค. – ตน้เดอืนเม.ย.) น าทา่นชมซากรุะบานสะพร ัง่ทีส่วนอเุอโนะ 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

ไกดจ์ะพาทา่นน่ังรถไฟตะลยุกรงุโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ตั๋วเขา้สวนสนุกอนัดับโลก Tokyo Disneyland  
(บตัรคา่เขา้ ผูใ้หญ ่2,700 บาท เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี ราคา 2,100 บาท ไมร่วมคา่เดนิทาง  
หากสนใจใหท้างบรษิทัซือ้ต ัว๋ลว่งหนา้ กรณุาแจง้กอ่นวนัเดนิทาง)  
โลกแห่งจินตนาการซึ่งเป็น Disneyland แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา สรา้งขึน้ในปี 1983 โดยการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้น
บาท ดนิแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากกว่า 17 ลา้นคนต่อปี 
สนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ มากมาย ทีแ่บง่ออกเป็นโซนต่างๆ เพลดิเพลนิกับ 
Adventure Land ทีท่่านจะไดผ้จญภยักับการลอ่งเรอืโจรสลัด Pirates of the 
Caribbean หรอืจะชมสวนสนุกโดยรอบโดยรถไฟ Western River Railroad ปีน
บา้นตน้ไม ้Swiss Family Treehouse หรอืเลอืกสนุกกับ Splash Mountain น่ัง
เรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เขา้ชมบา้นผีสงิ Haunted 
Mansion อนัน่ากลัว และชมบา้นนอ้ยแสนน่ารักของหมพีหู ์Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land 
เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจ าชาติของตุ๊กตาตัวนอ้ยกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ 
Pinocchio’s Darling Journey ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึใน Toon Town กับบา้นของเหล่าการต์ูนของดสินีย ์
Minnie House บา้นแสนน่ารักของมนินี ่หรอื Chip ‘n Dale’s Treehouse บา้นตน้ไมข้องชปิกบัเดล สนุกต่อ
กบัเครือ่งเล่นมนัส์ๆ  ในโซน Tomorrow Land สนุกสดุเหวีย่งกบัรถไฟตะลยุอวกาศใน Space Mountain 
หรอืเลือกเดนิทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเครือ่งเล่นช ิน้ใหม่ล่าสุดของ Tokyo 
Disneyland ใน Buzz Light Year ประชนัความแมน่กับเพือ่นดว้ยปืนเลเซอรส์ดุไฮเทค จากนัน้ใหท้่านชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ลขิสทิธิจ์าก Disney ที่มมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือกเป็นของฝากของที่ระลกึที่ World 
Bazaar และพลาดไม่ไดก้ับขบวนพาเหรดสุดอลังการ Tokyo Disneyland Electric Parade 
Dreamlight ของเหล่าการต์ูนมากมาย อาท ิมคิกีแ้ละมนินี่ พลูโต ชปิกับเดล โดนัลดด์ัก หมพีูหแ์ละผอง
เพือ่น ปีเตอรแ์พน สโนวไวทก์ับคนแคระทัง้เจ็ด และตัวละครจากดสินียอ์ืน่ๆ อกีมากมายทีอ่อกมาอวดโฉม 
(ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่หมาะสม เชน่ ฝนตก ขบวนพาเหรดอาจงดแสดง)  
อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ภายในสวนสนุกอยา่งเต็มที่ 
**************************************************************************** 
ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ป Tokyo Disneyland โดยไกดจ์ะน าทา่นน ัง่รถไฟตะลยุกรงุโตเกยีว ทา่นสามารถ
ชมสถานที่ต่างๆ ในนครโตเกยีว ดว้ยระบบคมนาคมที่สะดวกสบายโดยรถไฟที่ว ิง่อยู่ในมหานครโตเกยีว 
(ราคาบตัรรถไฟขึน้อยูก่บัประเภทและสายรถไฟทีใ่หบ้รกิาร ทา่นสามารถสอบถามราคาไดท้ีไ่กด)์ 
ท่านสามารถแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ Hachiko รูปปั้นสุนัขที่แสน
ซือ่สัตย ์ซึง่เป็นจุดนัดพบยอดฮติของหนุ่มสาวชาวโตเกยีว อัพเดทแฟชัน่สไตลท์ี ่ ตกึ 
109 (Ichi-Maru-Kyu) ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น า
ของญีปุ่่ นในฤดูต่างๆ อกีมากมาย หรอื Shibuya Hikarie แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ที่
เนน้สนิคา้เอาใจวัยท างาน เดนิเล่น ย่าน Harajuku แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของ
วัยรุน่ ชอ้ปป้ิงที ่ตรอกทาเคชติะ ทีส่องขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้นขายของวัยรุน่ รา้น
ฟาสท์ฟู๊ ด รา้นเครปอร่อยๆ มากมาย ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของ
บรรดา Cosplay อกีดว้ย หรอืชอ้ปป้ิงที ่ถนนโอโมเตะซนัโด ย่านส าหรับคนที่มไีลฟ์
สไตลท์ีท่ันสมยั หรหูราดว้ยแบรนดร์า้นคา้ชัน้น ามากมายทีเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทาง 
ช่วงเทศกาลซากุระ ประมาณปลายเดอืนม.ีค. – ตน้เดอืนเม.ย.) ทา่นสามารถ
ชมซากุระบานสะพร ัง่ทีส่วนอุเอโนะซากุระประมาณ 1200 ตน้ใน
พืน้ทีข่นาด 133 เอเคอร ์ผูค้นกวา่ 2 ลา้นคนตา่งพากนัมาแหช่มเทศ
การฮานามิหรือเทศการชมดอกซากุระ ดอกซากุระจะบานแค่
ประมาณสองอาทิตย์เท่าน ัน้ ดงัน ัน้ผู ้คนก็จะหล ัง่ไหลมาจากท ั่ว
สารทศิเพือ่มาชืน่ชมความงามและถา่ยรปู สวนโอเอโนะน ัน้ต ัง้อยูข่า้ง
สถาน ีJR Ueno และฟรคีา่เขา้ชม (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 
อสิระอาหารกลางวนัและเย็นเพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น 
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ค า่   พักที ่Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอื    

   เทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตวักลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

09.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TZ291 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกูต๊ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรี
เควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,000 เยน ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีม Wheelchair ของสายการบนิสกูต๊ เทีย่วละ 3,200 บาท / เทีย่วบนิ (6,400 บาท ไป-กลับ) 
*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่่ น อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


