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ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ / นาริตะ -ดอนเมือง เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 787-800 DREAMLINER (335 ท่ีนัง่)               
ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น พร้อมอาหารเชา้ พกัฟูจิ 1คืน และนาริตะ 2 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์วดัอาซากุสะ  วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลดั  หุบเขาไข่ด า  โกเทมบะเอาทเ์ล็ท      
 ถ่ายรูปแลนดม์าร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี พร้อมชอ้ปป้ิงกนัแบบเตม็ๆท่ียา่นชินจูกุ                   
 อ่ิมอร่อยวาไรต้ีเมนูบุฟเฟต ์พร้อมขาปูยกัษแ์บบฉบบัของญ่ีปุ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PAGE 2 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FUJI HAKO 5D3N OCT17-TZ-W44 

 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญ่ีปุ่น 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 
ตุลาคม 2560 

 
21-25  ต.ค. 60 

 
30,999.- 

 
 

วนัแรก          สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ 

  22.00   พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน SCOOT โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอย
  ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
วนัทีส่อง         นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั - หุบเขาไข่ด า - โกเทมบะเอาท์เล็ท     

  00.45  ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น             (–/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
โดย สายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TZ292  
(บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 

  08.50  เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น                                                      
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซ่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีผูม้าเยือนเป็น
จ านวนมากเป็นแหล่งรวมบ่อน ้ าพุร้อนมากถึง17แห่ง จึงท าให้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในด้านการอาบน ้ าแร่    
จากนั้นน าท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” (ใช้เวลาล่องประมาณ 10–15 นาท)ี  ทะเลสาบอาชิ 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีอยู่
ลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ พบและสัมผสัเรือแฟนตาซีโจรสลดัท่ีประดบัประดาและตกแต่งอยา่งอลงัการ ให้ท่าน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PAGE 3 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FUJI HAKO 5D3N OCT17-TZ-W44 

ไดช่ื้นชมความงามทะเลสาบอนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น กบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาด“เสาโทราอิ”
สัญลกัษณ์อนัโด่งดงักลางทะเลสาบอาชิ    

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
  จากนั้นน าท่านชมหุบเขาโอวาคุดานิ หรือหุบเขานรกเป็นหุบเขาท่ีมีระดบัความสูง 1,040 เมตร ตั้งอยูใ่น 
  อุทยาน แห่งชาติฮาโกเน่ เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 พนัปีก่อน และในปัจจุบนัก็ยงั
  เป็นภูเขาไฟท่ียงั ไม่สงบ โดยดา้นบนของหุบเขาจะมีควนัสีขาวๆ พวยพุง่อยูต่ลอดเวลา นอกจากนั้น 
  ดา้นบนยงัมีบ่อน ้าร้อนแร่ ก ามะถนัท่ีมีความร้อนถึง 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้และไข่ท่ี
  ตม้นั้นเม่ือสุกแลว้แกะเปลือกออก จะกลายเป็นไข่สีด า ท่ีเช่ือกนัวา่หากใครไดกิ้นไข่ด า 1 ฟอง จะมีอายยุนื
  ข้ึนไปอีก 7 ปี น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี   เอ้าท์เลต็  แหล่งรวม
  สินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลกกวา่ 165 แบรนด ์บนพื้นท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต พบ
  กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุดอาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY 
  ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่อ้ดงัไดท่ี้ร้านCOACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, 
  ARMANI ฯลฯ หรือเลือกดูเคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT,  
  TASAKI, LONGINES 
  ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (2)      

SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ “มัตสึบะ” ปูน ้าเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าว
ขานจากนักโภชนาการญีปุ่่นว่าเป็นปูน า้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL  MIFUJI  หรือระดับเทยีบเท่า 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้ าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน ้ าแร่ในแบบของ

 ญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขนท า
ใหผ้วิหนงัสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

หมายเหตุ :   
      1)  โรงแรมที่พักบริเวณรอบๆ เขตภูเขาไฟฟูจิ ประเภทของห้องพัก บางโรงแรมจะเป็นแบบเรียวกัง (นอนพื้น) บาง
โรงแรมจะเป็นแบบนอนบนเตียง (สากลทั่วไป)  ซ่ึงทางบริษัทจะแจ้งช่ือโรงแรมที่ท่านจะเข้าพัก ก่อนล่วงหน้า 1 –3 วันท า
การ 
      2)  ในกรณีที่โรงแรมที่พักไม่มีห้องอาบน ้าแร่ (ออนเซ็น) ภายในโรงแรม ทางบริษัทจะจัดให้ท่านไปใช้บริการที่แช่ออนซ็
นบริเวณใกล้เคียง 
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วนัทีส่าม       ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) –พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหวโตเกียว – วดัอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์

มาร์คแห่งใหม่โตเกยีวสกายทรี(ด้านหน้า) – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (3)           (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ –) 
 
 
 
 

 
 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยั “ภูเขาไฟฟูจิ” ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น
มีความสูงราว 3,776 เมตร ตั้งอยูบ่ริเวณจงัหวดัชิซุโอะกะและจงัหวดัยะมะนะชิซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอด
เขาตลอดทั้งปีน าท่านข้ึน“สถานีที่ 5”ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดบัความสูงท่ี 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ให้ทุกไดไ้ดส้ัมผสัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระเลือก
ชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย”ตามอัธยาศัย   หลังจากนั้ นน าท่านเดินทางไปสัมผัส
ประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี  Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะไดท้ดสอบในบา้น
จ าลองแผน่ดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ 
ในห้องจ าลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากราคาถูกเช่น ขนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองไฟฟ้าไดจ้าก
ท่ีน่ี   

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจา้แม่
กวนอิม ท่ี เป็นทองสัมฤทธ์ิ ท่ีมีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านไดน้มสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและถ่ายภาพ
ประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์”และซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ี “ถนนนาคามิเซะ”สินคา้ MADE IN 
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JAPAN แท้ๆ  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้งขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่น
ตามอธัยาศยั จากนั้นน าทุกท่านถ่ายรูปกบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวดา้นหน้า หอคอยโตเกียว
สกายทรี (TOKYO SKY TREE) บริเวณริมแม่น ้ าสุมิดะ  หอคอยโตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 634 เมตร (ท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่ง
โจว ซ่ึงมีความสูง 600เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 
  จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านกัSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบท่ี“ชินจู
กุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”ย่านความเจริญอนัดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนัให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของจากร้านคา้ต่างๆมากมายในยา่นน้ีเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปMP–3, 
WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ไม่ว่าจะเป็น H&M, 
ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, 
COMME DES GARCON  

ค ่า  อสิระอาหารม้ือเยน็ เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยทีย่่านชินจูกุเช่นร้าน  
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ขอ้สอบ 
 

 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL  NIKKO  NARITA  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่            โตเกยีว–อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทัวร์พเิศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (5)                            (อาหารเช้า/ – / –) 
  ท่านสามารถน่ังรถไฟเพ่ือไปยงัสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น 

ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่วยัรุ่นอินเทรนด์อพัเดทของเมืองปลาดิบ ท่ีเช่ือมระหว่างสถานีJR HARAJUKU 
STATIONกบัถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของยา่น
น้ีก็คือการแต่งตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตามการ์ตูนเร่ืองต่างๆ  
 ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI)เป็นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายน้ีเป็นแหล่ง

รวมร้านคา้แฟชัน่วยัรุ่น เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง หา้มพลาดร้านเครปสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีโด่งดงัไป
ทัว่โลก ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านท่ีมีช่ือเสียงคือ MARION CREPES ท่ีถือว่าเป็นร้าน
เครปสไตลญ่ี์ปุ่นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

 ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ดงั  
- หา้งLAFORET HARAJUKUสูง 7 ชั้น ท่ีมีร้านเส้ือผา้มากกวา่ 150 ร้าน  
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- OMOTOSANDO HILL ช้อป ป้ิงมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดัง เ ช่น  LOUIS VUITTON, 
CHANNEL, GUCCI, DIOR  

- KIDDYLAND ร้านขายสินคา้ของเด็ก ท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ของเล่น ขนม  
- ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลึก 

ชิบุย่า ไดรั้บฉายาวา่เป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญ่ีปุ่น ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก เป็นแหล่ง
รวมความบนัเทิงหลากหลายชนิดไม่วา่จะเป็นหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDท่ีถือ
วา่เป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุด, PARCO, LOFTสาขาชิบูยา่ท่ีเตม็ไปดว้ยของเก๋ๆ และถนนท่ีจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้
แบรนดด์งัมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC 
MART ชิบุยา่ มีแยกท่ีเรียกไดว้า่วุน่วายท่ีสุดในโลกเป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยมท่ีใครๆ ก็ตอ้งแวะมา 
HACHIKO SQUARE ท่ีมีผูค้นพลุกพล่านขา้มถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุดไฮไลทอี์กจุดในยา่นน้ี
ไดแ้ก่รูปป้ันของ HACHIKOสุนขัผูซ่ื้อสัตยอ์นัโด่งดงัไปทัว่โลก 
SHISUI OUTLET  สามารถช้อปไดต้ั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ี
แหล่ง รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย  เดินทางโดย Shuttle Bus จากสนามบิน
นาริตะ จะมี     รถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง 
SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาทีหรือจะเลือก เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR 
Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แลว้ข้ึนรถไปท่ี SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 
นาที 
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ท่ีตั้ งอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY 
RESORT เขต URAYASU จงัหวดั CHIBA ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่
ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงท่ีสถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY 
STATION มีโซนต่างๆท่ีน่าสนใจ คือ เมืองลบัแลสามเหล่ียมปากแม่น ้า (LOST RIVER DELTA) ชายทะเล
ฝ่ั ง อ า ห รั บ  (ARABIAN COAST) ท ะ เ ล ส า บน า ง เ งื อ ก  ( MERMAID LAGOON) เ ก า ะ ลึ ก ลั บ 
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน ้ าฝ่ังอเมริกา (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการคน้พบ 
(PORT DISCOVERY) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (MEDITERRANEAN HARBOR)  เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ีนิยม
ของนักท่องเท่ียว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF 
THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนท่ีเหมาะส าหรับเด็กหรือผูท่ี้ไม่รักความต่ืนเต้น
มากนกั เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากน้ียงัมีส่วน
การแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนงั 3 มิติท่ีข้ึนช่ืออยา่ง THE 
MAGIC LAMP THEATER  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PAGE 7 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FUJI HAKO 5D3N OCT17-TZ-W44 

รายละเอยีดเพิม่เติมกรุณาสอบถามได้ทีไ่กด์ 
ค่าตั๋วโตเกียว ดิสนีย์แลนด์  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,600 บาท และราคาเด็กต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 2,400 บาท                                  
(ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลบั) 
วธีิการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกยีว 
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถน่ังรถShuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่กลาง
เมืองโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธีิ อยา่งเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แทก็ซ่ี ในปัจจุบนัวธีิท่ี
ก าลงัเป็นท่ีนิยมคือการนัง่รถไฟดงันั้น ขอแนะน าการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการค านวณระยะเวลา
และจดัสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าท่ีให้บริการจากสนามบินนาริตะเขา้
เมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1)  Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานี
โตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก้ี ส่วนแรกวิ่งข้ึนไปทางเหนือ
ผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofunaค่ารถอยู่ท่ี 2,940เยน – 4,180เยน 
รถไฟขบวน Narita Express วิ่งดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ให้บริการจากหลายๆสถานีใน
โตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะเช่ือมต่อกนัหรือแยก
จากกนั ปกติแลว้ขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเช่ือมต่อกบัขบวนท่ีมาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ 
หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกนัวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ 
สายนะริตะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา– เส้นสีเขียว ใช้เวลา 80 นาที 
เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เส้นสีน ้ าเงิน รถด่วนของฝ่ัง Keisei เดินทาง
จากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผา่นสถานีนิปโปริ สุดปลายทางท่ีอุ
เอโนะ ใชเ้วลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ2,470 เยนKeisei 
Skylinerวิ่งดว้ยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชัว่โมง Skylinerมี
รถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มี
รถวิ่ง 3 เท่ียวต่อชัว่โมง กรณีใชบ้ริการ Keisei Line จะตอ้งลงท่ีสถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอ
โน่ (Ueno) ซ่ึงทั้ ง 2 สถานีน้ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยงัสถานีต่างๆใน
โตเกียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไม่วา่จะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro 
4)  Access Express – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี่สถานีอุเอโนะ ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240เยน 
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5)  Keisei main line – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิง่จากสนามบินไปสุดปลายทางท่ี 
อุเอโนะ ใชเ้วลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL  NIKKO  NARITA  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้า         สนามบินนาริตะ –  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  (6)                                        (อาหารเช้า/ -/-) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  
โดยสายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TZ291 
(บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 

   13.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************************* 

 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,               
  สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 

 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดังนี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ใน

ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพกัเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขอ
อนุญาตจัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
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   *** กรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT  

 ขาไปและขากลบั ท่านละ 20 กก.  
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน  ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน(ขออนุญติเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วัน
เดินทาง)  

3. ค่ าภ าษี มู ล ค่ า เพิ่ ม  7% และภาษี หั ก  ณ  ที่ จ่ า ย  3%                     
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการ
ใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่ าวี ซ่ าส าห รับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณี ท่ีไม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ

เดือนตุลาคม 2560     21-25 ต.ค.60 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

30,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
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 –  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวัย วะส ายตาห รือ ทุพพลภาพถาว ร ส้ิน เ ชิ ง  
1,000,000บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
   (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

ประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียน
บา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 
น้ิว 2 รูป แล้วทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทาง
ต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของ

ผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน
เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
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ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัการซ้ือที่น่ัง น า้หนักกระเป๋า อาหารบนเคร่ือง ของสายการบิน SCOOT AIRLINE 

1.  กรณท่ีานมีความประสงค์จะเปลีย่นระดับช้ันทีน่ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/STANDARD SERT) 
     จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ทีน่ั่ง SCOOT BIZ สามารถเช็คท่ีวา่งและอพัท่ีนัง่ได ้กบัพนกังานตอ้นรับบินเคร่ืองบิน ณ วนัเดินทาง เท่าน้ัน 
      โดยจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละประมาณ 4,500 บาท ต่อคนต่อเท่ียวบิน (ท่านสามารถจองและช าระบนเคร่ืองกบั  

พนกังานตอ้นรับบินเคร่ืองบินไดเ้ลย) 
1.2  ทีน่ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 4,000 บาท (รวมไป-กลบั)  
       ***ไม่อนุญาตให้เด็กต ่ากว่า 16 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป*** 
1.3 ทีน่ั่ง STANDARD SEAT ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 900 บาท (รวมไป-กลบั) 

2.  กรณซ้ืีอน า้หนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติท่ีสายการบิน SCOOT ก าหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
-  เพิม่ 5 กโิลกรัม 550 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรัม 850 บาท / เพิม่ 15 กโิลกรัม 1,150 บาท / เพิม่ 20 กโิลกรัม 1,450 บาท 
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          (เป็นราคาต่อคน ต่อเทีย่วบิน) 
3.  กรณซ้ืีออาหารร้อนบนเคร่ือง จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 900 บาท (รวมไป-กลบั) 
4. กรณต้ีองการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 2,400 บาท (รวมไป-กลับ) 

****ต้องด าเนินการแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนการเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์)**** 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 
การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 

http://www.elifegear.com/
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เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 


