


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	สะพานเรนโบว	-	โอไดบะ	-	ได
เวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว	-	ลานสกี	-	บุฟเฟต
ปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	FUJI
HAKONE
SCHOLE	PLAZA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ศูนยผูมาเยือนฟูจิ	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	เมืองโยโกฮามา	-
พิพิธภัณฑราเมน	-	มหานครโตเกียว	-	ชินจูกุ

พักที่	KICHIJOJI
TOKYU	REI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	KICHIJOJI
TOKYU	REI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียว
สกายทรี	-	เมืองนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-
สนามบินดอนเมือง

17	ธ.ค.	60	-	21	ธ.ค.	60 ฿26,991 ฿26,991 ฿26,991 ฿7,900

19	ธ.ค.	60	-	23	ธ.ค.	60 ฿26,991 ฿26,991 ฿26,991 ฿7,900



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

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

ชวงเชา
04.15	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่XW	918	(บริการอาหารรอน	และ	น้ําดื่มบน

เครื่อง)
11.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	(ใชเวลาราวๆ	6	ชั่วโมง)	นําทานผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว

ชวงบาย
13.00	น.	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว	เดินทางมุงหนาสู	กรุงโตเกียว
ขาม	สะพานเรนโบว	(Rainbow	Bridge)	ขามไปยังฝ่ัง	โอไดบะ	(Odaiba)	เพื่อไปยังแหลงชอปป้ิงใหมของ

ชาวกรุงโตเกียว	น่ันคือ	Diver	City	Tokyo	Plaza	เป็นชอปป้ิงคอมเพลกซ	ภายในทานจะไดพบกับบรรดารานคา
แบรนดชั้นนํา	เชน	H&M	,UNIQLO	,ADIDAS	,LACOSTE	,DIESEL	และยังมีรานอาหาร	ฟ ูดคอรทที่จุคนไดถึง
700	คน	,	ลานโบวลิ่งทันสมัย	

รวมไปถึงไฮไลทของที่น่ี	หุนกันดัม้ตัวใหมรุน	“RX-0	ยูนิคอรน	ที่ไดรับการประกอบเสร็จอยางสมบูรณเเลว
ที่บริเวณหนาหางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้	โตเกียวพลาซา	โดยมีพิธีเปิดตัวอยางเป็นทางการแลวเมื่อวันที่	24
กันยายนที่ผานมา	โดยหุนกันดั้มตัวใหมรุน	RX-0	ยูนิคอรน	มีความสูง	19.7	เมตร	น้ําหนัก	49	ตัน	ขนาดเทาของ
จริง	ซึ่งมาแทนตัวเการุน	RX-78-2	ความสูง	18	เมตร	ที่ถูกรื้อถอนไปเมื่อเดือนมีนาคม	2017	ที่ผานมา
**	อิสระ	ใหทานไดหาอะไร	รองทองกันที	่DIVER	CITY	PLAZA	**
จากน้ันมุงหนาสู	ลานสกี	เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบคกราวนเป็นภูเขาไฟฟูจิ	ใหทานไดสนุกไปกับการ

ถายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา	หรือจะเลนกระดานลื่นแบบญี่ป ุน	หรือที่เรียกวา	“โซริ”	(Sori)	แบบเต็มที่
(ราคาทัวร	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะ
มากหรือนอย	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	ในชวงเวลานัน้ๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงสถาน
ทีเ่ลนสกี	โดยรักษาสิทธิข์องลูกคาเป็นสําคัญ)

ชวงคํ่า
เขาสูที่พัก	FUJI	HAKONE	SCHOLE	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม	พิเศษ	ขาปูยักษ	ไมอัน้
หลังอาหาร	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศ	การแชออนเซ็น	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

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



ขอสงวนสิทธิก์ารเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏของ	NOK	SCOOT	ซึ่งสายการบินจะ
ทําการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่อง	(Random	Seat)	ซึ่งเป็นที่น่ัง	STANDARD	SEAT	ใหกับลูกคาเทาน้ัน	โดยหาก
ทานมีความประสงคจะระบุที่น่ังบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม	(สามารถดูอัตรา
คาบริการไดในทายรายการ)
สายการบิน	นกสกูต	ใหน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ัน	หากคิดวา	ขากลับตองน้ําหนัก

เกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแตที่สนามบินดอนเมืองเคานเตอรสายการบินนกสกูต	เพื่อจะไดไม
ตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย

บริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่อง
ราคาทัวร	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะมากหรือ

นอย	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ในชวงเวลาน้ันๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงสถานที่เลนสกี	โดยรักษา
สิทธิข์องลูกคาเป็นสําคัญ

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม	พิเศษ	ขาปูยักษไมอั้น
	พักที่	FUJI	HAKONE	SCHOLE	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	Fuji	Visitor	Center	หรือศูนยบริการนักทองเที่ยวประจําภูเขาไฟฟูจิเป็นศูนยขอมูล

สําหรับการเดินทางไปยังภูเขาไฟฟูจิ	และทะเลสาบทั้ง	5	รอบๆภูเขาไฟ	ซึ่งโตะขอมูลชั้นที่	1	จะใหรายละเอียด
เกี่ยวกับการปีนเขา	และสภาพอากาศในแตละวัน	รวมไปถึงสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆที่ใกลเคียง
จากน้ันขอนําทานไปยัง	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับภูเขาไฟฟูจิ

โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆกัน	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ง



กีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลวเป็นตน
จากน้ัน	เขาไปที่	เมืองโยโกฮามา	เขาชม	พิพิธภัณฑราเมน	(Ramen	Museum	Yokohama)	สถานที่รวม

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

ชวงบาย	
เดินทางเขามายัง	กรุงโตเกียว	ใหทุกทานอิสระช็อปป้ิง	ยานชินจูกุ	(Shinjuku)	แหลงบันเทิงและแหลงชอป

ป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานี
รถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี	ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยในยานชินจูกุ	
เขาสูทีพ่ัก	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ศูนยบริการนักทองเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ(Fuji	Visitor	Center)	เป็นศูนยขอมูล
สําหรับการเดินทางไปยังภูเขาไฟฟูจิ	และทะเลสาบทั้ง	5	รอบๆภูเขาไฟ	ซึ่งโตะ
ขอมูลชั้นที่	1	จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับการปีนเขา	และสภาพอากาศในแตละ
วัน	รวมไปถึงสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆที่ใกลเคียง	และขอมูลทั่วไปของจังหวัดยา
มานาชิ	สวนบริเวณที่เหลือจะจัดเป็นพิพิธภัณฑขนาดเล็ก	จัดแสดงนิทรรศการ
และภาพยนตรเกี่ยวกับการกอตัว	นิเวศวิทยาของภูเขาไฟฟูจิ	และประวัต
ศาสตรทางวัฒนธรรมของภูเขา	สวนชั้นที่	2	เป็นหองอาหาร	และจุดชมวิว
ภูเขาไฟฟูจิ

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

โยโกฮามา	เป็นเมืองทาเรือที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นเมืองศูนยกลางการคา
อุตสาหกรรม	แฟชั่นและคมนาคมไปสูภูมิภาคอื่น

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา



อิสระอาหารกลางวันภายในพิพิธภัณฑราเมน	และ	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัยในยานชินจูกุ

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

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

	พักที่	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ใหอิสระทุกทาน	ตามอัธยาศัย	//	ไมมีรถบัสบริการ
สามารถซื้อตัว๋รถไฟ	เพื่อไปเทีย่วยังยานชอปป้ิงตางๆ	ของ	โตเกียว	ได	เชน	ยานกินซา	,	อูเอโนะ	,	โดย

ทานสามารถถามขอมูลแตละสถานที่ไดจากไกด	เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
สามารถซื้อทัวรเสริม	ตัว๋ดิสนียแลนด	(ผูใหญ	ทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท)	โดยไมไดรวมคา

รถไฟสําหรับเดินทางไปดิสนียแลนด	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)
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
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



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอน	ออกเดินทาง	ไปยัง	วัดอาซากุสะ	หรือ	วัดเซนโซจิ

(Sensoji	Temple)	วัดที่วากันวา	เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหลาโชกุนและซามูไรใหความ
เลื่อมใสศรัทธาเป็นอยางมากในอดีต
นําทานนมัสการ	องคเจาแมกวนอิมทองคํา	ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ	(อยูหลังฉากมานกั้น)	และถาย

ภาพเป็นที่ระลึกกับ	“คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)”	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดชื่อวาเป็น	“โคมไฟที่ใหญที่สุดใน
โลก”	มีความสูงใหญถึง	4.5	เมตร	อีกทั้งยังมี	“ถนนนากามิเสะ”	ถนนรานคาแหลงรวมสินคาของที่ระลึกตางๆ
มากมาย
จากน้ันจะขอพาทุกทานไปยืนถายรูป	กับ	TOKYO	SKY	TREE	ที่บริเวณสะพานขามแมน้ําสุมิดะ	(ใกลวัดอาซา

กุสะ)	โดยเป็นหอคอยสงสัญญาณโทรทัศนแหงใหมของกรุงโตเกียว	เปิดใหเขาชมเมื่อ	22	MAY	2012	มีความสูงที่
634	เมตร	(แซงหนาโตเกียวทาวเวอรไป	301	เมตร)	เป็นหอคอยสงสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก
จากน้ันออกเดินทางสู	นาริตะ	ใหอิสระทานเก็บตกที่	AEON	Shopping	Mall	ชอปป้ิงเซ็นเตอรขนาดใหญใน

เมืองนาริตะ	เพียบพรอมไปดวยรานคากวา	150	ราน	ไมวาจะเป็น	Muji	,	Sanrio	Store	,	100	Yen	Shop	,ราน
ขายยาและเครื่องสําอางค	Matsumoto	Kiyoshi	,	เกมสเซ็นเตอร	,	รานหนังสือ	,	รานรองเทา	ฯลฯ	และยังมี
ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญในสวนของ	Jusco	ที่รวมของสด	ของแหง	อีกมากมายใหทานไดซื้อติดมือกอนขึน้
เครื่องกลับ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
14.00	น.	ไดเวลาอันสมควร	ขึน้รถบัสเพื่อเดินทางไป	สนามบินนาริตะ
14.15	น.	ถึง	สนามบินนาริตะ	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ	(ทางสายการบินใหน้ําหนัก

กระเป าตอทาน	ไมเกิน	20	กิโลกรัม)
16.50	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	นกสกูต	(	NOK	SCOOT	)	เทีย่วบินที	่XW

919	(บริการอาหารรอน	และ	น้ําดื่มบนเครื่อง)

ชวงคํ่า
22.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

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



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
น้ําหนักกระเป าตอทาน	ไมเกิน	20	กิโลกรัม
บริการอาหารรอน	และ	น้ําดื่มบนเครื่อง

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

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

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
11.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
12.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
13.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามรายการทัวรขางตน	(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา	**	ในกรณีทีท่านจองหองพัก
แบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทาง
บริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

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	3,000	เยน	ตอทาน	/	ทริป	*	(เก็บทิปกอนการ

เดินทาง	ณ	สนามบินดอนเมือง)	*



6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	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	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุ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.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยูไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	
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	เป็นราคาโปรโมชัน่	ไมมีราคาเด็ก	2-11	ปี	แตอยางใด
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	3,000	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินดอนเมือง)

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	โปรแกรมและราย
ละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
สําหรับรายการทองเที่ยว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมตามสภาพอากาศ	และการ

จราจร	ในแตละวัน	โดยมิไดแจงลวงหนา	เพื่อผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ป ุนโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและญี่ป ุน	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน



ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งสิ้น

สายการบินนกสกูต	ใชระบบการจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	อาจจะทําใหครอบครัวทีม่าดวยกันไมได
นัง่ติดกัน	หากลูกคาเทาไดประสงคจะจองทีน่ัง่ติดกันจะมีรายละเอียดการคาใชจายในการซื้อทีน่ัง่เพิม่	-
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)

-	กรณีซื้อน้ําหนักกระเป าเพิม่	(จากเดิมทีไ่ดแลว	20	ก.ก.	)	มีดังน้ี
เพิ่ม	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	ตอเทีย่วบิน	**	และซื้อไดไมเกิน	40	ก.ก.	(รวมน้ําหนักที่มีใหกอนแลว)
-	กรณีใชรถเข็นทีส่นามบิน	ไมมีคาใชจายเพิม่เติม	เพียงแตตองแจงลวงหนา	72	ชัว่โมงกอนบิน

***	สําหรับทีน่ัง่โซน	Scoot	in	Silence	(ทีน่ัง่แถว	21-26)	จะอนุญาตเฉพาะผูโดยสารทีอ่ายุ	12	ปีขึ้นไป
เทานัน้***
**	รบกวนแจงกอนการเดินทางอยางนอย	7	วัน	(ไมนับรวม	เสาร-อาทิตย)	**

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชั่น	หลังจากทําการจองทัวรและชําระเงินคาทัวรแลว		จะไมสามารถขอยกเลิก	เลื่อน
หรือขอคืนเงินไดในทุกกรณี		และ		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	
รวมถึงเมื่อทานจะของดการใชบริการใดๆ	ตามโปรแกรมทัวร	หรือ	ไมเดินทางพรอมคณะ		ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการหรือคาใชจายใดๆ	กับทางบริษทัได


