


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	สะพานเรนโบว	-	โอไดบะ	-	ได
เวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ทะเลสาบคาวาคุจิ
โกะ	-	ทะเลสาบยามานาคา	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	SUN
PLAZA	HOTEL
YAMANAKAKO
หรือเทียบเทา

3 ลานสกี	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ
หรือ	วัดโคโตกุอิน	-	เมืองโยโกฮามา	-	พิพิธภัณฑราเมน	-	มหานคร
โตเกียว

พักที่
KICHIJOJI
TOKYU	REI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่
KICHIJOJI
TOKYU	REI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	มหานครโตเกียว	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนน
นาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชิบูยา	-	ตึก	109	(Ichi-Maru-Kyu)	-	ชินจู
กุ

พักที่
HEDISTAR
NARITA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 เมืองนาริตะ	-	วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนาม
บินดอนเมือง

20	ธ.ค.	60	-	25	ธ.ค.	60 ฿33,991 ฿33,991 ฿33,991 ฿9,900



23.55	น.	นัดพบกันที่	สนามบินดอนเมือง	,	อาคารผูโดยสารขาออก	1	ชัน้	3	เคานเตอร	7สายการบิน
นกสกูต	(	Nok	Scoot	)	...	โดยมีเจาหนาที่บริษทัใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลด
กระเปาเดินทาง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
04.15	น.	ออกเดินทางสูประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	XW	918	(บริการอาหารรอน	และ	น้ําดื่มบนเครื่อง)
11.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	...	(ใชเวลาราวๆ	6	ชั่วโมง)
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	...

ชวงบาย
13.00	น.	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว	เดินทางมุงหนาสู	กรุงโตเกียว	ขาม	สะพานเรนโบว

(Rainbow	Bridge)	ขามไปยังฝ่ังโอไดบะ	(Odaiba)	เพื่อไปยังแหลงชอปป้ิงใหมของชาวกรุงโตเกียว	น่ันคือ	Diver
City	Tokyo	Plaza	เป็นชอปป้ิงคอมเพลกซ	..	ภายในทานจะไดพบกับบรรดารานคาแบรนดชั้นนํา	เชน	H&M	,
UNIQLO	,	ADIDAS	,	LACOSTE	,	DIESEL	และยังมีรานอาหาร	ฟ ูดคอรทที่จุคนไดถึง	700	คน	,	ลานโบวลิ่งทัน
สมัย
อิสระใหทานไดหาอะไร	รองทองกันที	่DIVER	CITY	PLAZA
จากน้ัน	...	ไดเวลาเดินทางไปยัง	หมูบานโอชิโนะฮักไค	(Oshino	Hakkai	Village)	เป็นจุดทองเที่ยวที่สราง

เป็นหมูบานเล็กๆ	ที่มีฉากหลังเป็น	ภูเขาไฟฟูจิ	ประกอบดวยบอน้ํา	8	บอในโอชิโนะ	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวา
กูจิโกะ(Lake	Kawaguchiko)	กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake	Yamanakako)	ซึ่งเป็นพื้นที่เกาของทะเลสาบ
แหงที่	6	ที่แหงขอดไปเมื่อ	200-300	ปีที่ผานมา	บอน้ําทั้ง	8	น้ีเป็นน้ําจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน	ที่ไหลมา
จากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา	80	ปี	ทําใหน้ําใสสะอาดเป็นพิเศษ	ถัดไปอีกบอหน่ึง
นักทองเที่ยวสามารถดื่มน้ําเย็นจากแหลงน้ําไดโดยตรง
นอกจากน้ียังมีรานอาหาร	รานจําหนายของที่ระลึก	และซุมรอบๆบอ	ที่ขายทั้งผัก	ขนมหวาน	ผักดอง	งานฝีมือ

และผลิตภัณฑทองถิ่นอื่นๆ
เขาสูทีพ่ัก	SUN	PLAZA	HOTEL	YAMANAKAKO	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม	**	พิเศษ	ขาปูยักษ	ไมอัน้	**
หลังอาหาร	..	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศการแชออนเซ็น	หรือ	แชน้ําแร	ในแบบฉบับชาวญี่ป ุน	โดยที่มี

ความเชื่อวา	จะคลายความเหน่ือยลา	และ	ผิวพรรณจะสวยงามเปลงปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาไดตามเดิม



เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึน้โดยประชาชน	เป็นสะพานแขวนยาวเกือบ	1กิโลเมตรขาม
อาวโตเกียว	ทอดจากโตเกียวไปยังโอไดบะ	จุดเดนความโคมไฟพลังงานแสง
อาทิตยที่ตัดตั้งอยูตลอดทางบนสะพาน

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ



ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบิน	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏของ	NOK	SCOOT	ซึ่ง
สายการบินจะทําการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่อง	(Random	Seat)	ซึ่งเป็นที่น่ัง	STANDARD	SEAT	ใหกับลูกคา
เทาน้ัน	..	โดยหากทานมีความประสงคจะระบุทีน่ัง่บนเครื่องหรือตองการเปลีย่นทีน่ัง่ใหม	จะมีคาใช
จายเพิม่เติม	(สามารถดูอัตราคาบริการไดในทายรายการ)

ขอยํ้าวา	..	สายการบิน	นกสกูต	ใหน้ําหนักกระเป าสัมภาระ	คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ันนะคะ	หากคิด
วา	ขากลับตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแตที่สนามบินดอนเมืองเคานเตอรสายการ
บินนกสกูต	เพื่อจะไดไมตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย	นะคะ

บริการอาหารรอน	และ	น้ําดื่มบนเครื่อง
อิสระ	ใหทานไดหาอะไร	รองทองกันที	่DIVER	CITY	PLAZA

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

เป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดจากทะเลาสาบทั้ง5	รอบๆภูเขาไฟฟูจิ	ทางดานพื้น
ผิวน้ําและระดับความสูงจากน้ําทะเล	และยังตื้นที่สุดดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม	พิเศษขาปูยักษไมอั้น
	พักที่	SUN	PLAZA	HOTEL	YAMANAKAKO	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



จากน้ัน	ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง
มุงหนาสู	ลานสกี	เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบคกราวนเป็นภูเขาไฟฟูจิ	..	ใหทานไดสนุกไปกับการถายรูป

กับลานหิมะสีขาวตระการตา	หรือจะเลือกจายเงินเพิ่มเพื่อ	เลนกระดานลื่นแบบญี่ป ุน	หรือที่เรียกวา	“โซริ”	(Sori)
แบบเต็มที่	(ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ
หิมะจะมากหรือนอย	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	ในชวงเวลานัน้ๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิ ์
เปลีย่นแปลงสถานทีเ่ลนสกี	โดยรักษาสิทธิข์องลูกคาเป็นสําคัญ	)

จากน้ัน	ขอนําทานไปยัง	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับภูเขาไฟฟูจิ
โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆกัน	..	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ง
กีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลวเป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิน่

ชวงบาย
เดินทางไปที่	เมืองคามาคูระ	(Kamakura)	เมืองชายฝ่ังในเขตจังหวัดคานากาวา	(Kanagawa)	ปัจจุบันกลาย

เป็นเมืองเล็กๆที่ดึงดูดเหลานักทองเที่ยวใหแวะมาเยี่ยมเยียน	อีกทั้งถูกขนานนามใหเป็น	“เกียวโตแหงฝ่ังตะวัน
ออก”
จากน้ัน	นําทานไปเขาชม	“หลวงพอโต”	แหง	วัดโคโตคุอิน	(Kotokuin	Temple)	เป็นรูปหลอโลหะที่สูง

13.35	เมตร	ตั้งอยูกลางลานวัด	(เป็นรอง	หลวงพอโต	ที่วัดโทไดจิ	เมืองนารา)	..	คาดกันวาสรางเสร็จในปี	1252
และกอนน้ันเคยอยูในอารามหลังใหญ	แตทวาไดถูกคลื่นพายุไตฝ ุนโหมกระหน่ําอยูหลายครั้งในชวงศตวรรษ
ที่14-15	จนกระทั่งมาอยูกลางแจงตราบจนทุกวันน้ี
จากน้ัน	เขาไปที่เมืองโยโกฮามา	เขาชม	พิพิธภัณฑราเมน	(Ramen	Museum	Yokohama)	..	สถานที่รวม

เรื่องราวทุกอยางเกี่ยวกับราเมน	ไมวาจะเป็นประวัติความเป็นมา	ชนิดของราเมน	มีการจัดบรรยากาศจําลอง
ของถนนและอาคารบานเรือนของชิตะมาจิ	(Shitamachi)	เมืองเกาของโตเกียวในยุคปี	1958	ซึ่งเป็นเมืองที่รา
เมนไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว	จะมีรานขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู	8	รานใหนักทองเที่ยวไดลองเลือกชิม	กัน
ดวย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็น	ภายในพิพิธภัณฑราเมน
ไดเวลาอันสมควร	เดินทางมายัง	กรุงโตเกียว	มหานครของประเทศญี่ป ุน	ในอดีตใชชื่อวา	“เอโดะ”	..	เป็น

เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ	และเป็นศูนยรวมทางดานเทคโนโลยีเอาไวอยางมากมาย
เขาสูทีพ่ัก	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ใหทานได	ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ
“หิมะ”	อันขาวโพลน	ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน	ที่ไหลลงมาจาก
เนินเขาหิมะ	หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี	ก็สามารถเชาชุด	และอุปกรณได
อิสระตามอัธยาศัย

เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคน	ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว	หองจําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก	โซน
ถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุน
ตางๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น



ลานสกี	ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะมาก
หรือนอย	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ในชวงเวลาน้ันๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงสถานที่เลนสกี	โดย
รักษาสิทธิข์องลูกคาเป็นสําคัญ
อิสระอาหารเย็น	ภายในพิพิธภัณฑราเมน

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

โยโกฮามา	เป็นเมืองทาเรือที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นเมืองศูนยกลางการคา
อุตสาหกรรม	แฟชั่นและคมนาคมไปสูภูมิภาคอื่น

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

	พักที่	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา



อิสระตามอัธยาศัย	ไมมีรถบัสบริการ
ตัว๋ดิสนียแลนด	ผูใหญ	ทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท	โดยไมไดรวมคารถไฟ	สําหรับเดินทางไป

ดิสนียแลนด	แตอยางใด	[ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได]
อิสระอาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย	(ไมมี	รถบัส	บริการ)

***	สามารถซื้อตัว๋รถไฟ	เพื่อไปเที่ยวยานชอปป้ิงตางๆ	ของ	โตเกียว	ได	...	เชน	ยานกินซา	,	ฮาราจูกุ	,โดยทาน
สามารถถามขอมูลแตละสถานที่ไดจากไกด	เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
ยานกินซา	(Ginza)	เป็นยานยอดฮิตสําหรับการชอปป้ิงและกินดื่มของคนโตเกียว	บริเวณน้ีจะมีหางสรรพ

สินคามากมาย	รานคาเกๆ	รานอาหาร	ผับ	บาร	และคาเฟ 	นาน่ังเยอะมาก	อีกทั้งเป็นหน่ึงในยานที่มีอัตราที่ดิน
ราคาแพงที่สุดในญี่ป ุนก็วาได	เพราะพื้นที่ขนาดประมาณ	1	ตารางเมตร	มีมูลคาสูงถึง	10	ลานเยน	จึงทําใหราน
คารานอาหารแถวน้ีราคาแพงสุดๆ	และรานคาสวนใหญในยานน้ีเปิดทุกวัน	แตเสารอาทิตยคนคอนขาง
พลุกพลานโดยเฉพาะใน	ถนนชูโอ-โดริ	(Chuo	Dori)	มีการปิดถนนเสนน้ีใหเป็นถนนคนเดินในชวงเวลา	12.00-
17.00	น.	อีกดวย
ยานอากิฮาบาระ	(Akihabara)	หรือบางทีเรียกวา	อากิบะ	(Akiba)	..	แหลงรวมเครื่องใชไฟฟาที่มากที่สุด

ของกรุงโตเกียว	ไมวาจะเป็นสินคาประเภทไหนก็ตาม	หากวามีไฟฟามาเกี่ยวของจะตองมารวมกันอยูที่น่ีเกือบ
ทั้งหมด	...	ทั้ง	ทีวี	,	เครื่องเสียง	,	ตูเย็น	,	เกมส	,	คอมพิวเตอร	,	โทรศัพทมือถือ	ฯลฯ	อีกทั้งที่น่ียังเป็นแหลงรวม
บรรดาโอตาคุ	(Otaku)	หรือเหลาแฟนคลับผูคลั่งไคลกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง	เชน	หนังสือการตูน	,	ตัวละครในเกมส
เป็นตน	..ซึ่งที่น่ีก็ยังมีรานที่รองรับเหลาสาวกโอตาคุ	ทั้ง	Maid	Café	,	Gundam	Café	คอยเรียกลูกคาอยูตลอด
ทั้งวัน	...
ยานฮาราจูกุ	(Harajuku)	แหลงวัยรุนที่รูจักกันดีของกรุงโตเกียว	เดินเลนที่	ถนนทาเคชิตะ	(Takeshita	Dori)

พบกับรานคาที่ขายสินคาวัยรุนมากมาย	รานขนมเครปที่มีชื่อเสียง	ฯลฯ	หากมาในชวงวันเสาร-อาทิตย	ทานจะ
ไดพบกับเด็กหนุมสาวที่แตงตัวคอสเพลย	เลียนแบบตัวการตูน	มาเดินอวดโฉมกันมากมาย

***	สามารถซื้อทัวรเสริม	ตัว๋ดิสนียแลนด	(	ผูใหญ	ทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท	)โดยไมไดรวมคา
รถไฟ	สําหรับเดินทางไปดิสนียแลนด	แตอยางใด	[	ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	]
โตเกียวดิสนียแลนด	(	Tokyo	Disneyland	)	ดินแดนที่ไมจํากัดอายุของผูมาเยือน	...	สวนสนุกน้ีสรางขึน้ในปี

1983	และเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่ใหสรางนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา	..	ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเลน
นานาชนิดในโซนตางๆ	และ	หากวาเหน่ือยกับเครื่องเลนแลว	ทานสามารถพักดูโชวพาเหรดตระการตาของ
เหลาตัวการตูนดิสนีย	Mickey	&	Minnie	,	Donald	Duck	,	และผองเพื่อนที่มีคิวมาเปิดตัวใหชมกันไดตามเวลา
ที่ทางสวนสนุกกําหนดไวอีกดวย	(ซึ่งมีทั้งรอบบาย	และ	หัวคํ่ า)

อิสระอาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
เขาสูทีพ่ัก	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	พักที่	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาชม	วัดอาซากุสะ	หรือ	วัดเซนโซจิ	(Sensoji	Temple)	วัดที่วากันวา	เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว

ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหลาโชกุนและซามูไรใหความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยางมากในอดีต	นําทานนมัสการ	องคเจาแม
กวนอิมทองคํา	ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ	(อยูหลังฉากมานกั้น)
และ	ถายภาพเป็นทีร่ะลึกกับ	“คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)”	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดชื่อวาเป็น	“โคมไฟที่

ใหญที่สุดในโลก”	มีความสูงใหญถึง	4.5	เมตร	อีกทั้งยังมี	“ถนนนากามิเสะ”	ถนนรานคาแหลงรวมสินคาของที่
ระลึกตางๆ	มากมาย
จากน้ันจะขอพาทุกทานไปยืนถายรูป	กับ	TOKYO	SKY	TREE	ที่บริเวณสะพานขามแมน้ําสุมิดะ	(ใกลวัดอาซา

กุสะ)	โดยเป็นหอคอยสงสัญญาณโทรทัศนแหงใหมของกรุงโตเกียว	เปิดใหเขาชมเมื่อ	22	MAY	2012	มีความสูงที่
634	เมตร	(แซงหนาโตเกียวทาวเวอรไป	301	เมตร)	เป็นหอคอยสงสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก
จากน้ันพาทุกทานเดินเลนชอปป้ิง	ยานชิบูยา	(Shibuya)	แหลงชอปป้ิงสตรีทที่ยิ่งใหญสุดๆในโตเกียว	ราย

ลอมไปดวยหางฯตางๆและรานคาอีกนับพัน	ซึ่งมีหางฯ	SHIBUYA	109	ที่รวบรวมรานคาแฟชั่นไวมากมายรวม
ทั้งมีรูปป้ัน	“ฮาจิโกะ”	หรือเจาหมาแสนซื่อสัตยฮาจิ	ที่เฝารอคอยเจานายหนาสถานีชิบูยา	ตราบจนวันตายของ
มัน..
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย
และตอกันที่	ยานชินจูกุ	(Shinjuku)	...แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว

เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของของ
ยานน้ี	ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
เขาสูทีพ่ัก	HEDISTAR	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก



อิสระอาหารกลางวัน	และเย็น	ตามอัธยาศัย

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

ชิบูยาน้ันไดรับฉายาวาเป็น	Shopping	District	แหงโตเกียว	และของญี่ป ุน	ที่
ผูคนทั่วโลกรูจักกันเป็นอยางดี	นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิง
หลากหลายชนิด	แฟชั่นใหมๆ	ที่อัพเดทตลอดเวลา	คาเฟที่ชวนแฮงคเอาทอยาง
ยิ่ง	ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ	ที่แทรกตัวอยูมากมาย

เป็น	“Fashion	Community”	และเจาะตลาดกลุมเปาหมาย	คือสาวๆ	ตั้งแตวัย
รุนจนถึงวัยทํางานโดยเฉพาะ	แตปัจจุบันก็มีสินคาใหเลือกหลากหลายมากขึน้
ไมวาจะวัยไหน	สไตลอะไรก็มีใหเลือกละลานตา	ในตึกมีเหลาแบรนดดังที่เป็น
ที่ชื่นชอบของบรรดาวัยรุนมารวมกันอยูมากมาย	และที่ตึก	109	น้ียังเป็นสถาน
ที่จัดอีเวนทตางๆ	ใหวัยรุนทั้งหลายไดมารวมกิจกรรมอีกดวย	เรียกไดวาเป็น
แหลงรวมแฟชั่น	และกิจกรรมอินเทรนดของวัยรุนญี่ป ุนเลยก็วาได

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

	พักที่	HEDISTAR	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ัน	ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง	ไปยัง	เมืองนาริตะ	(	Narita	)	...	เมืองที่อยู

หางจากกรุงโตเกียว	60	กิโลเมตร	และยังเป็นที่ตั้งของ	สนามบินนาริตะ
เขาชม	วัดนาริตะซัน	ชินโชจิ	(Naritasan	Shinshoji	Temple)	..	เป็นวัดพุทธเกาแก	ขนาดใหญของลัทธิชิ

นกอน	(Shingon)	และมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ	สรางขึน้ในปี	940	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริ
ตะ	ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	ภายในประดิษฐานรูปป้ันของ
เทพฟุโด	เมียวโอ	(Fudo	Myoo)	ซึ่งเป็นเทพผูปกปักรักษาของลัทธิน้ีเจดีย	3	ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great
Pagoda	of	Peace	นอกจากน้ียังมีสวนญี่ป ุน	และสวนยุโรปอีกดวย	...
จากน้ันใหอิสระทานเก็บตกที่	AEON	Shopping	Mall	ชอปป้ิงเซ็นเตอรขนาดใหญในเมืองนาริตะ	เพียบพรอม

ไปดวยรานคากวา	150	ราน	ไมวาจะเป็น	Muji	,	Sanrio	Store	,	100	Yen	Shop	,รานขายยาและเครื่องสําอางค
Matsumoto	Kiyoshi	,	เกมสเซ็นเตอร	,	รานหนังสือ	,	รานรองเทา	ฯลฯ	และยังมี	ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญใน
สวนของ	Jusco	ที่รวมของสด	ของแหง	อีกมากมายใหทานไดซื้อติดมือกอนขึน้เครื่องกลับสูกรุงเทพฯ
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
14.00	น.	ไดเวลาอันสมควร	...	ขึน้รถบัส	เพื่อเดินทางไป	สนามบินนาริตะ
14.15	น.	ถึง	สนามบินนาริตะ	..	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ	(โปรดอยาลืมวา	ทางสายการบิน

ใหน้ําหนักกระเปาตอทาน	ไมเกิน	20	กิโลกรัม)
16.50	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	นกสกูต	(NOK	SCOOT)	เที่ยวบินที่	XW	919	(บริการ

อาหารรอน	และ	น้ําดื่มบนเครื่อง)
22.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	..	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียง	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัด
มีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3
ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	และยังมีสวนญี่ป ุน	และสวน
ยุโรปอีกดวย

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบิน	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏของ	NOK	SCOOT	ซึ่ง
สายการบินจะทําการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่อง	(Random	Seat)	ซึ่งเป็นที่น่ัง	STANDARD	SEAT	ใหกับลูกคา
เทาน้ัน	..	โดยหากทานมีความประสงคจะระบุทีน่ัง่บนเครื่องหรือตองการเปลีย่นทีน่ัง่ใหม	จะมีคาใช
จายเพิม่เติม	(สามารถดูอัตราคาบริการไดในทายรายการ)

ขอยํ้าวา	..	สายการบิน	นกสกูต	ใหน้ําหนักกระเป าสัมภาระ	คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ันนะคะ	หากคิด
วา	ขากลับตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแตที่สนามบินดอนเมืองเคานเตอรสายการ
บินนกสกูต	เพื่อจะไดไมตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย	นะคะ
บริการอาหารรอน	และ	น้ําดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน
8.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
9.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
10.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
11.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
13.	สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมให

บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามรายการทัวรขางตน	(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

*	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน	/	ทริป(เก็บทิปกอนการเดิน

ทาง	ณ	สนามบินดอนเมือง)



6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน

ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจ
สอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญีป่ ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	6,900	บาท	/	ทาน	***
ราคาน้ี	เป็นราคาโปรโมชั่น	ไมมีราคาเด็ก	2-11	ปี	แตอยางใด
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน***

(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที่	สนามบินดอนเมือง)
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	โปรแกรมและราย

ละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
สําหรับรายการทองเที่ยว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมตามสภาพอากาศ	และการ

จราจรในแตละวัน	โดยมิไดแจงลวงหนา	เพื่อผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ป ุนโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและญี่ป ุน	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน
ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งสิ้น**



สายการบินนกสกูต	ใชระบบการจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	อาจจะทําใหครอบครัวทีม่าดวยกันไมได
นัง่ติดกันหากลูกคาเทาไดประสงคจะจองทีน่ัง่ติดกันจะมีรายละเอียดการคาใชจายในการซื้อทีน่ัง่เพิม่
-	รายละเอียดการซื้อทีน่ัง่เพิม่	มีดังน้ี
1.	ที่น่ัง	SCOOT	BIZ	สามารถอัพเกรดที่น่ังได	โดยจะมีคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	5,000.-	บาท	ไป-กลับ	โดยประมาณ
2.	ที่น่ัง	STRETCH	SEAT	/	LONG	LEG	ในกรณีจะระบุที่น่ัง	มีคาใชจายเพิ่ม	2,800.-	บาท	(รวมไป-กลับ)	(	ที่น่ังแถว

31	และ	61	ไมอนุญาตใหบุคคลที่อายุ	ตํ่ากวา	16	ปี	และ	สูงกวา	65	ปีขึน้ไป	ทําการจอง	)
3.	ที่น่ัง	SUPER	SEAT	ในกรณีจะระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่ม	1,600.-	บาท	(รวมไป-กลับ)
4.	ที่น่ัง	STANDARD	SEAT	ในกรณีจะระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่ม	1,000.-	บาท	(รวมไป-กลับ)

-	กรณีซื้อน้ําหนักกระเปาเพิ่ม	(จากเดิมที่ไดแลว	20	ก.ก.	)	มีดังน้ีเพิ่ม	5	ก.ก.	200	บาท	/	เพิ่ม	10	ก.ก.	400	บาท	/	เพิ่ม
15	ก.ก.	550	บาท	/	เพิ่ม	20	ก.ก.	750	บาท	**	ราคาขางตนเป็น	ราคาตอคน	ตอเที่ยวบิน	**	และซื้อไดไมเกิน	40	ก.ก.
(รวมน้ําหนักที่มีใหกอนแลว)
-	กรณีใชรถเข็นที่สนามบิน	ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม	เพียงแตตองแจงลวงหนา	72	ชั่วโมงกอนบิน	***	สําหรับที่น่ังโซน
Scoot	in	Silence	(ที่น่ังแถว	21-26)	จะอนุญาตเฉพาะผูโดยสารที่อายุ	12	ปีขึน้ไปเทาน้ัน***	**	รบกวนแจงกอนการ
เดินทางอยางนอย	7	วัน	(ไมนับรวม	เสาร-อาทิตย)	**

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่	หลังจากทําการจองทัวรและชําระเงินคาทัวรแลว		จะไมสามารถขอยกเลิก
เลื่อน	หรือขอคืนเงินไดในทุกกรณี		และ		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิให
เดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้ง
สิ้น		รวมถึงเมื่อทานจะของดการใชบริการใดๆ	ตามโปรแกรมทัวร	หรือ	ไมเดินทางพรอมคณะ		ถือวาทานสละ
สิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการหรือคาใชจายใดๆ	กับทางบริษทัได


