


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	ลองเรือโจรสลัด	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดา
นิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	บุฟเฟตปูยักษ	-
ออนเซ็น

พักที่	Fuji
Mountain
Resort
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-	สวนไคราคุเอน	-	ลาลา	การเดน	สึคุบะ	-	ออน
เซ็น

พักที่
Tsukuba
Onsen
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 มหานครโตเกียว	-	อุชิคุ	ไดบุทสึ	-	เมืองเกาซาวาระ	-	สะพานโทโยฮาชิ	-
เมืองนาริตะ	-	วัดนาริตะ	-	โอไดบะ	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม
ฟรอนท	โตเกียว

พักที่	Narita
Kikusui
Hotel	หรือ
เทียบเทา

5 มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกา
ยทรี	-	ตลาดอะเมโยโกะ	-	ชินจูกุ

พักที่	Narita
Kikusui
Hotel	หรือ
เทียบเทา

6 อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

15	ธ.ค.	60	-	20	ธ.ค.	60 ฿31,888 ฿31,888 ฿31,888 ฿8,900

20	ธ.ค.	60	-	25	ธ.ค.	60 ฿32,888 ฿32,888 ฿32,888 ฿8,900



สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	777-200	จัดที่น่ังแบบ	3-4-3	(415	ทีน่ัง่	//	ชัน้ธุรกิจ	24	ทีน่ัง่	+	ชัน้
ประหยัด	391	ทีน่ัง่)
น้ําหนักกระเป า	20	กก.ตอทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

23.45	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	6
เคานเตอร	6	สายการบินนกสกูต	(NOKSCOOT)	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน

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

ชวงเชา
04.15	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	XW918

11.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร	เรียบรอยแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว
พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือโจรสลัด	ทีท่ะเลสาบอาชิ	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ

สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
นําทานสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	(โดยรถบัส)	เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อประมาณ	3000	ที่แลว

ปัจจุบันน้ันภูเขาไฟน้ียังคงไมดับ	จึงทําใหมีบอน้ํารอนและถากํามะถันหลงเหลืออยู	และที่หุบเขาน้ียังมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิอีกดวย	การขึน้จะขึน้มายังหุบเขาโอวาคุดานิน้ี	นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาถึงยังหุบเขาก็จะตองซื้อไข
ดํา	ซึ่งเป็นไขที่ตํ้ าจากน้ําพุรอนธรรมชาติ	ดานนอกของเปลือกไขจะเป็นสีดําเน่ืองจากถูกแรกํามะถัน	มีความเชื่อ
วาเมื่อทานไขดํา	1	ลูก	จะมีอายุยืนขึน้	7	ปี
จากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	(Experience	Earthquake)	ที่

จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	เกี่ยว
กับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตาม	อัธยาศัย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
พักที	่โรงแรม	Fuji	Mountain	Resort	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ	แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิว
พรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

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

เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	10	นาที	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ
สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลัง

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืน
มีโทษปรับและจับ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	Fuji	Mountain	Resort	Hotel	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักไป

ทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว	และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศ
ญี่ป ุน	ทั้งยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ป ุนตลอดทุกฤดูกาล
นําทานขึ้นสูชัน้ที	่5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น	ในกรณีทีอ่ากาศไมเอื้ออํานวย	หรือ	ทางขึ้น

ปิด)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาว
เย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว	และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานที่	ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟ

ฟูจิ	ทานจะไดสัมผัสกับหิมะที่ตกในชวงปีใหม	หากมีเวลาพอ	อิสระ	ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม	อาทิ	ตื่น
เตนกับการลื่นไถลดวย	สกี	เลือกสนุกกับสโนวบอรด	หรือเพลิดเพลินกับการน่ังเลื่อนหิมะ	ที่ทานจะสามารถ
ดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตาอยางยิ่ง	(ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุด
สําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมือง	อิบารากิ	(Ibaraki)	ตั้งอยูในภูมิภาคคันโต	หางจากโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียง

เหนือตามแนวชายฝ่ังแปซิฟิค	เมืองหลักของจังหวัด	คือ	มิโตะ
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	คือ	สวนไคราคุเอน	(Kairakuen	Garden)	ซึ่งติดอันดับ	1	ใน	3	สวนที่สวยที่สุด

ของสรางขึน้ในปีค.ศ.	1842	เป็นสวนพฤกษชาติสไตลญี่ป ุนที่จัดวาเป็นหน่ึงในสามสวนที่สวยที่สุดในญี่ป ุน
สามารถเดินชมไดตลอดปีเพราะจะมีการเปลี่ยนตนไมใหเขากับฤดู	ชวงตนฤดูใบไมผลิจะมีการจัดเทศกาลดอก
บวยที่มีชื่อเสียงมาก
ภายในสวนมีตนบวยปลูกไวมากวา	3,000	ตน	นอกจากตนบวยแลว	ยังมีป าไผ	ไมซีดาร	และโคบุนเต	อาคาร

สไตลญี่ป ุนดั้งเดิม	ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบเซนบะเปิดใหเขาชมศึกษาขอมูลตางๆ	พักผอนหยอนใจ	และสามารถ
เห็นมุมมองที่ดีที่สุดของสวนไดจากชั้นบนของอาคารอีกดวย
จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	ลาลา	การเดน	สึคุบะ	(Lala	Garden	Tsukuba)	ซูเปอรมาเก็ตขนาดใหญ

ของเมืองอิบารากิ	ภายในนอกจากมีสินคามากมายหลายชนิดทั้ง	Uniqlo	ABC	MART	Daiso	ยังมีรานอาหารและ
โซนเด็กเลนอีกดวย	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในซุปเปอรแหงน้ีตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Tsukuba	Onsen	Hotel	หรือเทียบเทา
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ	แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิว

พรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้



ภูเขาไฟฟูจิขึ้นชัน้ที	่5	ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้	ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย	หรือ	ทางขึน้ปิด
ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูในเมืองมิโตะ	เมืองหลวงของจังหวัดอิบารากิ	หางไปทางทิศตะวันออก
เฉียงของกรุงโตเกียว	ใชเวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ	1	ชั่วโมง	ไดรับการ
จัดอันดับใหเป็นสวนที่มีภูมิทัศนสวยงาม	1	ใน	3	ของประเทศญี่ป ุน	ภายในสวน
มีตนบวยปลูกไวมากวา	3,000	ตน	เคยไดรับความเสียหายจากเหตุการณแผน
ดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม	ปี	2011	แตไดรับการซอมแซม	และเปิดใหเขาชมอีก
ครั้งในเดือนกุมภาพันธ	ปี	2012

ณ	ลาลา	การเดน	สึคุบะ	(Lala	Garden	Tsukuba)	ซูเปอรมาเก็ตขนาดใหญของ
เมืองอิบารากิ	ภายในนอกจากมีสินคามากมายหลายชนิดทั้ง	Uniqlo	ABC
MART	Daiso	ยังมีรานอาหารและโซนเด็กเลนอีกดวย	อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในซุปเปอรแหงน้ีตามอัธยาศัย

	พักที่	Tsukuba	Onsen	Hotel	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานนมัสการ	พระใหญอุชิคุ	ไดบุสสึ	(Ushiku	Daibutsu)	เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศ

ญี่ป ุน	และเคยเป็นรูปป้ันที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค	(Guinness	Book	of
world	records)	เมื่อปี	ค.ศ.	1995	ดวย	จากความสูงถึง	120	เมตร	ทําใหสามารถมองเห็นไดตั้งแตใจกลางเมือง
โตเกียวเลยทีเดียว
ไฮไลท!!!	ของที่น่ีมิไดเป็นเพียงที่สักการะพระพุทธรูปองคใหญอยางเดียวเทาน้ัน	แตยังสามารถเขาไปยัง

บริเวณภายในรูปป้ันและขึน้ไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณในระดับความสูงที่	85	เมตร	ซึ่งจะอยูตรงสวนของ
หนาอกพระพุทธรูป	เป็นจุดที่สามารถมองเห็น	วิวในมุมดานกวางได	ทั้งหมด	บนชั้นน้ีจะมีกระจกที่เป็นชอง
หนาตางอยูดวยกัน	4	ดาน	และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจากตรงน้ีอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซาวาระ	เป็นเมืองเล็กๆ	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ

เคยเป็นศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ	บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผาน	มีชื่อเรียกวา	“เอโดะ
นอย	Little	Edo”	ไดรับการรักษาและบูรณะที่อยูอาศัยแบบดั้งเดิม	รานคาตางๆ	และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ
ระหวางคลองจะเชื่อมตอดวยสะพานหลายแหง
ไฮไลท	สะพานจาจา	หรือ	สะพานโทโยฮาชิ	ซึ่งจะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดานคลายน้ําตก

ใกลๆกับสะพานจาจา	เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑอิโนะทาดาทากะและบานพักอาศัยเดิมของเขา	อิโนะทาดาทากะ
คือผูที่บุกเบิกประเทศญี่ป ุน	สรางแผนที่ที่แมนยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ	ภายในพิพิธภัณฑจึงจัดแสดงผลงาน
และเทคนิคตางๆที่ใชในการทํางานของเขา	พรอมคําอธิบายภาษาอังกฤษ	อิสระใหทานชมเมืองซาวาระตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	วัดนาริตะซัง	ชินโชจิ	เป็นวัดพุทธเกาแก	ขนาดใหญ	ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ	สราง

ขึน้ในปี	940	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวาง
ขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3	ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	นอกจากน้ียังมีสวนญี่ป ุน	และ
สวนยุโรปอีกดวย
นําทานเดินทางไป	ยานโอไดบะ	(Odaiba)	คือเกาะที่สรางขึน้ไวเป็นแหลงชอปป้ิง	และแหลงบันเทิงตางๆ	ใน

อาวโตเกียว	ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในชวงหลังของปี	1990	นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามตั้งอยูมากมายแลว	แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว
ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	(DiverCity	Tokyo	Plaza)	เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุด

เดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนตกันดัม้	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคาสําหรับ
คอกันดั้ม	อยางเชน	กันดัม้คาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดัม้ฟ
รอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณหาง	ไดรเวอรซิตี้

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Narita	Kikusui	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง	120	เมตร	นักทองเที่ยวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึน้
ลิฟทที่มีความสูง	85	เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได	นอกจากน้ี	ภายใน
สวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมที่บานตามแตละฤดูกาลทั้งสี่และสวนแบบนิกายโจ
โด	และยังมีสวนสัตวเล็กๆ	ที่เลี้ยงกระรอกกับกระตายใหวิ่งเลนอยางอิสระ

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ	ซึ่งเคยเป็น
ศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ	เน่ืองจากเมืองแหงน้ีตั้งอยูตรงกลาง
ระหวางคลอง	มีชื่อเรียกวาเอโดะนอย	"Little	Edo"	ไดรับการรักษาและบูรณะที่
อยูอาศัยแบบดั้งเดิม	รานคาตางๆ	และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ

สะพานขามแมน้ําโอโนกาวะ	มีชื่อที่ติดหูวา"จาฮจาฮ	บาชิ"	จากเสียงกระเซ็น
ของน้ํา(จาฮจาฮ	ในภาษาญี่ป ุน)	ที่ไหลผานทอน้ําของสะพานลงสูแมน้ําโอโนกา
วะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

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

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

	พักที่	Narita	Kikusui	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง	เมืองโตเกียว	นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา	ณ	วัดอาซากุสะ	วัดที่ไดชื่อวา

เป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ	์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส์ิทธิ	์ขนาด	5.5	เซนติเมตร	ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ตลอดทั้งปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง	4.5	เมตร	ซึ่งแขวน

หอยอยู	ณ	ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด	ที่มีชื่อวา	“ประตูฟ าคํารณ”

และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา	มีชื่อวา	ถนนนากามิเซะ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
รานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ	มากมาย	อาทิ	ขนมนานาชนิด	ของเลน	รองเทา	พวงกุญแจที่ระลึก	ฯลฯ	ให
ทุกทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ
และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริม

แมน้ําสุมิดะ	หอคอยโตเกียวสกาย	ทรี	(Tokyo	Sky	tree)	(ไมรวมคาขึ้นหอคอย)	หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก...เปิดใหบริการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	โดยหอน้ีมีความสูง	634	เมตร
สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง	ในมณฑลกวางโจว	ทิวทัศนของ	“หอคอยโตเกียวสกายทรี”	ที่บรรจุ
เทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะ
โดะ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานสู	ตลาดอะเมโยโกะ	(Ameyoko	Market)	ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ

และสถานีโอคาชิมาชิ	แตกอนน้ันบริเวณน้ีเป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด	ซึ่งในภาษาญี่ป ุนเรียกรานขนมเหลา
น้ีวา	“Ameya	Yokocho”	จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ	(Ameyoko)

ปัจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดทั้ง	ของสด	ของใช	เครื่องสําอาง	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาทั้งของญี่ป ุน	และของ
นําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก	อาหารทะเล	ผลไม	ผักสด	รานขนม
ของกินเลน	เชน	ทาโกะยากิยักษ	โมจิ	ขนมเคก	ช็อคโกแลต	ไอศกรีม	ชานมไขมุก	และรานอาหารญี่ป ุน	อยางรา
เม็ง	ซูชิ	ขาวหนาปลาไหล	พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญกินพื้นที่ไปหลายซอย	รวมถึงใตดิน	สวนใหญจะเปิดราน
ประมาณ	10	โมงเชาไปจนถึงชวงเย็นๆ	และมักจะปิดทุกวันพุธ
นําทานอิสระ	ยานชอปป้ิงชินจุกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช



ไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา
แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,
SHISEDO	และอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Narita	Kikusui	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ	และสถานีโอคาชิมา
ชิ	ปัจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดทั้ง	ของสด	ของใช	เครื่องสําอาง	กระเปา
รองเทา	เสื้อผาทั้งของญี่ป ุน	และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหาง
บางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก	อาหารทะเล	ผลไม	ผักสด	รานขนมของกิน
เลน



โตเกียวสกาย	ทรี	ไมรวมคาขึน้หอคอย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

	พักที่	Narita	Kikusui	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อิออน	มอลล	(Aeon	Narita	Mall)	หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่
หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม	และอุปกรณภายในบาน	นอกจากน้ียังมีราน
เสื้อผาแฟชั่นมากมาย	เชน	MUJI,	100	yen	shop,	Sanrio	store,	Capcom	games	arcade	และซุปเปอรมารเกต
ขนาดใหญ	เป็นตน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
16.50	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินสกูต	(SCOOT)	เที่ยวบินที่	XW919

22.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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



สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	777-200	จัดที่น่ังแบบ	3-4-3	(415	ทีน่ัง่	//	ชัน้ธุรกิจ	24	ทีน่ัง่	+	ชัน้
ประหยัด	391	ทีน่ัง่)
น้ําหนักกระเป า	20	กก.ตอทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม

จํานวน	2	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง

1.	มัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน

2.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน
2.1	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
2.2	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
2.3	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
2.4	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
2.5	สงรายชื่อสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)

3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ
ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,200	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึ้นไป	และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า
2	หนาหากไมมัน่ใจโปรดสอบถาม

ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	7,900.-	/
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ	1,200	บาท/ทริป
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท	จากราคาทัวร
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*	**	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทาน

เอง	**



บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,
การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ
เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


