


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดนาริตะ	-	รานดองกี้	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซน
โซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกาย
ทรี	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	JIRAGON
FUJI	/	FUJINO
BOUKAEN	ระดับ
3	ดาวหรือเทียบ
เทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/
EARTHQUAKE	MUSEUM	-	ชินจูกุ

พักที่	Narita	View
Hotel	/	Narita
Tobu	Hotel	ระดับ
3	ดาวหรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่	Narita	View
Hotel	/	Narita
Tobu	Hotel	ระดับ
3	ดาวหรือเทียบ
เทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

25	พ.ย.	60	-	29	พ.ย.	60 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿7,900



21.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	เคานเตอร	6	ของ
สายการบิน	Scoot	Airlines	(TZ)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
บัตรขึน้เครื่อง

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

ชวงเชา
00.55	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	โดยเที่ยวบินที่	TZ292	สายการบิน	Scoot

Airlines	เดินทางดวยเครื่องบินลําใหมแบบ	Boeing	787	Dreamliner
09.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	มหานครโตเกียว	ประเทศญีป่ ุน	หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะซันชินโชจิ	เป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รูจัก	มากที่สุดในภูมิภาคคันโต	มีอายุกวา	700

ปี	อาคารหลักเป็นสถานที่สําหรับ	สักการะบูชา	ภายในกอสรางดวยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียโดยยังคง
เอกลักษณ	ของศิลปะแบบญี่ป ุนเอาไว	วัดแหงน้ีเป็นสํานักงานใหญของ	โรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอน	สราง
ขึน้โดยเจาคณะคันโจในปี	940	ซึ่งเป็น	1	ใน	3	วัดหลักของลัทธิคันโต	ที่ไดสรางขึน้อุทิศแดศาสนาพุทธใหกับ
เทพเจาฟูดูเมียวโอะ	ซึ่งเป็น	เทพเจาแหงไฟ	ใหทุกทานไดเขานมัสการ	ขอพรองคพระพุทธรูปเพื่อความเป็น
สิริมงคลพรอมเลือกซื้อวัตถุมงคลภายในวัด
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	รานดองกี้โฮเต	ขึน้ชื่อไดวาเป็นรานขายของฝากที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	จําหนายสินคา

หลากหลาย	มีทั้งสินคาแบรนดเนม	เครื่องใชไฟฟา	ของเลน	เครื่องสําอาง	เครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆอีก
มากมายใหทานไดเลือกซื้อ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บุฟเฟ ตป้ิงยางสไตลญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	มหานครโตเกียว	เมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	ที่คลาคลํ่าไปดวยผูคนจากทั่วทุกมุมโลก

ทานจะไดเห็นวัฒนธรรม	วิถีชีวิตของชาวญี่ป ุนที่ผสมผสานเขากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยไดอยางกลมกลืน
นําทานเดินทางสู	วัดเซนโซจิ	หรือ	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	กอตั้งเมื่อปี	628	ซึ่งตาม

ประวัติความเป็นมา	วัดน้ีเกิดขึน้โดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา	แตกลับทอดแหไดพระโพธิสัตวกวนอิมทองคํา
ความสูง	5.5	เซนติเมตร	หลังจากน้ันคนในหมบานก็ไดสรางวัดน้ีขึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว
กวนอิมใหผูคนไดกราบไหวบูชา
นอกจากน้ีลักษณะโดดเดนของวัดคือ	ประตูทางเขาวัดที่ประดับดวยโคมสีแดงขนาดใหญที่มีความสูงถึง	4.5

เมตร	แขวนอยูชื่อวา	ประตูฟ าคํารณ	หรือ	Kaminari	Mon	ภายในวัดทานสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง
หรือเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตางๆ	มากมายที่	ถนนนาคามิเสะ	อาทิ	พวงกุญแจ	ตุกตาแมวกวัก	ดาบซามูไร

ชุดแตงกายประจําชาติญี่ป ุน	และพลาดไมไดกับ	ขนมอาเกะมันจู	ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด	และเป็น
ขนมขึน้ชื่อของวัดอาซากุสะ



จากน้ันนําทานสูจุดชมวิวเพื่อถายรูปคูกับ	Tokyo	Sky	Tree	แลนดมารกแหงใหมของมหานครโตเกียว	เปิดให
บริการอยางเป็นทางการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	เป็นหอสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุระบบดิจิตอลแหง
ใหม	ซึ่งแตเดิมใชหอคอยโตเกียวทาวเวอรที่มีความสูง	333	เมตร	แตในปัจจุบันความสูงไมเพียงพอในการสง
สัญญาณ	เน่ืองจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจํานวนมาก	ทําใหสงสัญญาณไมสะดวก	จึงไดสรางหอคอย
แหงน้ีมารองรับแทนดวยมีความสูงถึง	634	เมตร	สามารถสงสัญญาณไดทั่วทั้งภูมิภาค
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูจังหวัดยามานาชิ	เพื่อเขาโรงแรม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยรานอาหารของโรงแรมพรอมขาปูยักษ
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแรรอนธรรมชาติ	(Onsen)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	การแชน้ําแรรอนชวย

ทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี	และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย	(ควรแชครั้งละ	20	นาที	แตไมควรแชเกิน	1
ชั่วโมง)
พักที	่JIRAGON	FUJI	/	FUJINO	BOUKAEN	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	จังหวัดยามานาชิ

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนดัหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

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

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

รานดองกี้โฮเต”	หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา	“รานดองกี้”	มีสาขาอยูทั่วไปตาม
ยานสําคัญ	และเมืองใหญๆ	ทั่วประเทศญี่ป ุน	เฉพาะในโตเกียวมีอยูทั้งหมด	35
สาขาเลยทีเดียว	ทั้งในยาน	Shinjuku	Ueno	Asakusa	Ginza	Roppongi
Shibuya	Ikebukuro	และอื่นๆ	สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด	คือ	ยาน
Namba	ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม	(Dotombori)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บุฟเฟตป้ิงยางสไตลญี่ป ุน

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



ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ไปและกลับ
และสายการบินสกูตไมอนุญาตใหเลือกที่น่ังจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	ไมสามารถรีเควสที่น่ังกอนได
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยรานอาหารของโรงแรมพรอมขาปูยักษ
	พักที่	JIRAGON	FUJI	/	FUJINO	BOUKAEN	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ชัน้	5	(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)	สัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัย	และยังถือ

ไดวาเป็นภูเขาไฟที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ภูเขาไฟฟูจิอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	3,776	เมตร	ซึ่งมีหิมะ
ปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีและเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิข์องชาวญี่ป ุน	ที่เชื่อกันวาเป็นที่สิงสถิตของเทพเจา
ดังน้ันในสมัยกอนจึงเป็นสถานที่ตองหามสําหรับสตรีมานับรอยๆ	ปี	(การเดินทางขึน้ภูเขาไฟฟูจิ	ขึน้อยูกับสภาพ
อากาศ	ณ	วันที่เดินทาง)
ใหทานอิสระถายรูปวิวทิวทัศนอันงดงาม	และเลือกซื้อเลือกชมสินคาพื้นเมือง	ขนมญี่ป ุน	หรือของที่ระลึกตางๆ

ตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	หุบเขาที่เกิดจากการปะทุขึน้มาของภูเขาไฟฮา

โกเนะเมื่อหลายพันปีกอน	ทําใหเกิดบอน้ํารอนผุดขึน้มาจากใตดิน	น้ําและควันเหลาน้ีมีสวนผสมของกํามะถันอยู
ดวย	โดยความรอนของน้ําที่ผุดขึน้มาสามารถตมไขใหสุกได	ใหทานไดชิม	ไขดํา	ซึ่งคนญี่ป ุนเชื่อกันวาทานไขดํา
1	ฟอง	จะทําใหอายุยืนขึน้	7	ปี
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ดานในจําลองสถานการณเกี่ยวกับ

แผนดินไหว	ใหทานไดสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว	และใหทานเลือกซื้อของฝากไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	ยานชินจุกุ	ศูนยกลางอีกแหงหน่ึงของมหานครโตเกียว	ยานชอปป้ิงชั้นนําที่

ถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดของชาวญี่ป ุน	ยานความเจริญอันดับหน่ึงของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน	ใหทาน
อิสระเลือกชมสินคามากมาย	ทั้งเสื้อผาแบรนดเนม	เครื่องสําอางค	รวมไปถึงเครื่องใชไฟฟา	เป็นตน
และที่ขาดไมไดเลยที่จะตองแวะชมคือ	ราน	100	เยน	สินคาทุกอยางภายในรานจะขายในราคาเพียง	100	เยน

เทาน้ัน	ซึ่งทานสามารถหาซื้อของฝากไดในราคาสบายกระเปา

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการชอปป้ิง
พักที	่Narita	View	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองนาริตะ

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนดัหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน



อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการชอปป้ิง
การเดินทางขึน้ภูเขาไฟฟูจิ	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ณ	วันที่เดินทาง
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	พักที่	Narita	View	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ไกดจะพาทานน่ังรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อตัว๋เขาสวนสนุกอันดับโลก	Tokyo	Disneyland

(บัตรคาเขา	ผูใหญ	2,700	บาท	เด็กอายุตํ่ากวา	11	ปี	ราคา	2,100	บาท	ไมรวมคาเดินทาง	หากสนใจ
ใหทางบริษทัซื้อตัว๋ลวงหนา	กรุณาแจงกอนวันเดินทาง)
โลกแหงจินตนาการซึ่งเป็น	Disneyland	แหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา	สรางขึน้ในปี	1983	โดย

การถมทะเลและใชทุนสรางกวา	600	ลานบาท	ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผูเขาชมมากกวา	17	ลาน
คนตอปี	สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ	มากมาย	ที่แบงออกเป็นโซนตางๆ
จากน้ันใหทานชอปป้ิงสินคาลิขสิทธิจ์าก	Disney	ที่มีมากมายหลากหลายแบบใหเลือกเป็นของฝากของที่ระลึก

ที่	World	Bazaar	และพลาดไมไดกับขบวนพาเหรดสุดอลังการ	Tokyo	Disneyland	Electric
ParadeDreamlight	ของเหลาการตูนมากมาย	อาทิ	มิคกี้และมินน่ี	พลูโต	ชิปกับเดล	โดนัลดดัก	หมีพูหและผอง
เพื่อน	ปีเตอรแพน	สโนวไวทกับคนแคระทั้งเจ็ด	และตัวละครจากดิสนียอื่นๆ	อีกมากมายที่ออกมาอวดโฉม	(ใน
กรณีที่สภาพอากาศไมเหมาะสม	เชน	ฝนตก	ขบวนพาเหรดอาจงดแสดง)
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น	เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับเครื่องเลนภายในสวนสนุกอยางเต็มที่

สําหรับทานทีไ่มไป	Tokyo	Disneyland	โดยไกดจะนําทานนัง่รถไฟตะลุยกรุงโตเกียว	ทานสามารถ
ชมสถานที่ตางๆ	ในนครโตเกียว	ดวยระบบคมนาคมที่สะดวกสบายโดยรถไฟที่วิ่งอยูในมหานครโตเกียว	(ราคา
บัตรรถไฟขึน้อยูกับประเภทและสายรถไฟที่ใหบริการ	ทานสามารถสอบถามราคาไดที่ไกด)
ทานสามารถแวะเยี่ยมชมและถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	Hachiko	รูปป้ันสุนัขที่แสนซื่อสัตย	ซึ่งเป็นจุดนัดพบ

ยอดฮิตของหนุมสาวชาวโตเกียว	อัพเดทแฟชั่นสไตลที่	ตึก	109	(Ichi-Maru-Kyu)	ทั้งเสื้อผา	กระเปา	รองเทา
เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ป ุนในฤดูตางๆ	อีกมากมาย	หรือ	Shibuya	Hikarie	แหลงชอปป้ิงแหงใหมที่
เนนสินคาเอาใจวัยทํางาน
เดินเลน	ยาน	Harajuku	แหลงรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุน	ชอปป้ิงที่	ตรอกทาเคชิตะ	ที่สองขางทางเรียง

รายไปดวยรานขายของวัยรุน	รานฟาสทฟ ูด	รานเครปอรอยๆ	มากมาย	ในวันหยุดสุดสัปดาหจะเป็นแหลงนัดพบ



ซื้อตัว๋เขาสวนสนุกอันดับโลก	Tokyo	Disneyland	บัตรคาเขา	ผูใหญ	2,700	บาท	เด็กอายุตํ่ ากวา	11	ปี	ราคา
2,100	บาท	ไมรวมคาเดินทาง	หากสนใจใหทางบริษทัซื้อตัว๋ลวงหนา	กรุณาแจงกอนวันเดินทาง
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

ของบรรดา	Cosplay	อีกดวย
หรือชอปป้ิงที่	ถนนโอโมเตะซันโด	ยานสําหรับคนที่มีไลฟสไตลที่ทันสมัย	หรูหราดวยแบรนดรานคาชั้นนํา

มากมายที่เรียงรายตลอดสองขางทาง

ชวงคํ่า
พักที	่Narita	View	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองนาริตะ

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนดัหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

	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	Narita	View	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	เพื่อเตรียมตัวกลับสู	กรุงเทพมหานคร
10.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยเที่ยวบินที่	TZ291
14.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาเขา	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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



ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ไปและกลับ
และสายการบินสกูตไมอนุญาตใหเลือกที่น่ังจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	ไมสามารถรีเควสที่น่ังกอนได

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
2.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
3.	ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว

บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง
6.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
7.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่

ระบุไว	เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็
ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
9.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ

ในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด
11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลีย่นแปลงราคา

1.	กรุณาชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายใน	3	วันหลังจากที่ทําการจอง	หากไมชําระภายในวันที่กําหนด	ทาง
บริษทัขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข
2.	ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
2.	คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
3.	คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4.	คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
5.	คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.	คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท

1.	คาธรรมเนียม	Wheelchair	ของสายการบินสกูต	เที่ยวละ	3,200	บาท	/	เที่ยวบิน	(6,400	บาท	ไป-กลับ)
*ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสายการบินเป็นผูกําหนด
2.	คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
3.	คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
4.	คาธรรมเนียมวีซา
5.	คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวี

ชองพิเศษของโรงแรม	เป็นตน
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
7.	ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	3,000	เยน	/	ทาน	/	ทริป	(สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรและแตจะพอใจใน



การบริการ)

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญี่ป ุน)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารใน
ขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญีป่ ุนดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	เป็นตน)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน
เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีป่ ุน	ทางบริษทัฯ	ไดมีการจัด

เตรียมไวใหแลว	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองทีป่ระเทศญีป่ ุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(กรณีการเขาประเทศญี่ป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่าวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุน	จะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	ตองเป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ	เขา-ออก	โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ป ุน	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ
ก็ตาม
ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจาย

กับตัวแทนบริษทัฯ

ยังไมรวมคาทิปไกด	และคนขับรถทานละ	3,000	เยน	ตลอดทริป
กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	แลวจึงวางมัดจํา	เพื่อประโยชนของ
ทานเอง
ราคาโปรโมชัน่	!!!	ไมมีราคาเด็ก

ราคาอื่นๆ	
1.	เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ ากวา	2	ปี)	ราคา	6,900	บาท
2.	จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	19,900	บาท

รายละเอียดเพิม่เติมของโรงแรมทีพ่ัก
1.	โรงแรมที่ญี่ป ุนหองคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน	3	ทาน	ทานอาจจะตองพักเป็นหองที่นอน

2	ทาน	และหองที่นอน	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และในกรณีที่พัก	2	ทาน	บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน	ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน	2	ทาน
2.	รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มี

เหตุการณสุดวิสัย	หรือภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษทัฯ	เน่ืองจากบริษทัรถทัวร
ของญี่ป ุนสามารถใชรถได	12	ชั่วโมง	/	วัน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี	บริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชนของคณะ
เป็นสําคัญ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด



3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา
ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน


