


1 สนามบินดอนเมือง

2
สนามบินนาริตะ	-	อุโมงคหิ่งหอยทะเล	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คา
มาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-	เทศกาลดอกซากุระ	-	วนอุทยานแหงชาติ
ฮาโกเน	-	ลองเรือโจรสลัด	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-
ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	บุฟเฟตปู
ยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	ROUTE
INN
KAWAGUCHIKO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	ระดับ	3
ดาว

3 ลานสกีฟูจิเท็น	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ชินจูกุ

พักที่	NARITA
GATEWAY
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	ระดับ	3
ดาว

4 วัดนาริตะ	-	เมืองเกาซาวาระ	-	โอไดบะ

พักที่	NARITA
GATEWAY
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	ระดับ	3
ดาว

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

1	มี.ค.	61	-	5	มี.ค.	61 ฿30,900
฿28,900 ฿30,900	฿28,900 ฿30,900	฿28,900 ฿6,000



เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออก	60	นาที	และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารขึ้น
เครื่อง	ดังนัน้ผูโดยสาร	จําเป็นตองพรอม	ณ	ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	45	นาที
ไมมีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองชําระคาใชจายสวนตางเพิม่

21.00	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	Terminal	1	อาคารระหวางประเทศขาออก	(ชัน้	3)	ณ
เคานเตอร	6	“สายการบินสกูต	แอร”	...	พบกับเจาหนาที่ที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก	ณ	บริเวณ
หนาเคานเตอร

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

ชวงเชา
00.30	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินสกูต	แอร	เทีย่วบินที	่TR868	สายการบินมีบริการ

จําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5-6	ชั่วโมง...เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)
08:00	ถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุนดินแดนอาทิตยอุทัย...	ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง
นําทานสู	“โตเกียว	เบย	อะควาไลน”	เสนทางเชื่อมระหวางจังหวัดคานากาวาและจังหวัดชิบะ	โดยสราง

ขามอาวโตเกียว	ซึ่งใชระยะเวลาในการสรางถึง	36	ปี	ทานจะไดชมความมหัศจรรยของเสนสายซึ่งมีความยาว
ทั้งหมด	14	กิโลเมตร	นับวาเป็นอุโมงคที่มีความยาวที่สุดเป็นลําดับที่	4	ของโลก
จากน้ันนําทานสู	“คามาคูระ”	ที่โอบลอมดวยขุนเขาและป าไมทั้งสามดาน	สวนดานหนาน้ันติดกับมหาสมุทร

แปซิฟิก
นําทานนมัสการ	“หลวงพอโต”	พระพุทธรูปไดบุทสึที่มีความสูงถึง	11	เมตร	หนักกวา	93	ตัน	โดยชางหลอ

ตั้งใจใหองคพระน้ันผิดรูปมาตั้งแตตนเพื่อที่เมื่อมองจากดานหนาองคพระหางออกมาราว	4-5	เมตรจะเห็น
สัดสวนขององคพระรับกันทั้งองค	ในสมัยกอนองคพระน้ันประดิษฐานอยูในวิหารไมทั้งหลัง	แตไดถูกแผนดินไหว
และคลื่นยักษสึนามิกวาดหายไปเมื่อปี	1495	แตนาอัศจรรยที่องคพระน้ันไมไดรับความเสียหายแตอยางใด
(เฉพาะพีเรียดทีเ่ดินทางตัง้แต	กลางเดือนกุมภาพันธ	–	กลางเดือนมีนาคม	2561)	พาทานเดินทางสู

งาน	“Matsuda	Cherry	Blossom	Festival”	พาทานชม	“เทศกาลดอกซากุระ”	ที่เมืองมาซึดะ	จังหวัดคานา
กาวะ	ซากุระในประเทศญีป่ ุนมีหลากหลายพันธมาก	พันธุหน่ึงทีผ่ลิดอกออกมาเร็วทีสุ่ดคือพันธุ	“คา
วาซึ”	(Kawatsu	Sakura)	ซึง่จะไดเห็นประมาณกลางเดือนก.พ.-ตนเดือนมี.ค.	...	ดอกซากุระพันธุคา
วาซึจะมีสีชมพูเขม	ทีน่ี่จะปลูกไวประมาณจํานวน	260	ตน	บนภูเขามาซึดะ	ทิศตะวันตกของจังหวัด



คานากาวา	อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงดงาม	หากวันไหนอากาศสดใสก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	“ฮาโกเน”	แหลงทองเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบอน้ําพุรอนซุกซอน

อยูมากมายและเป็นจุดที่แมน้ําฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง	16	แหง
จากน้ัน	นําทานเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางดวยการ	“ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ”	ทะเลสาบน้ํา

จืดขนาดใหญที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อกวา	3,000	ปีมาแลว	ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได
ดีอีกแหงหน่ึงดวย	อิสระใหทานชื่นชมความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริสุทธิต์ามอัธยาศัย	...
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“โอวาคุดานิ”	(รถบัส)	โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกิดขึน้จากการปะทุขึน้มาของ

ภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อหลายพันปีกอน	ทําใหเกิดควันและบอน้ํารอนผุดขึน้มาจากใตดิน	น้ําและควันเหลาน้ีจะมีสวน
ผสมของกํามะถันที่มีเอกลักษณพิเศษอยูดวยโดยความรอนของน้ําที่ผุดขึน้มาน้ันสามารถตมไขใหสุกไดและจะ
ทําใหเปลือกไขกลายเป็นสีดํา	โดยกลาวกันวาถาใครไดทานไขดําหน่ึงฟองอายุจะยืนขึน้อีกเจ็ดปีเลยทีเดียว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	**พิเศษ!	อิม่อรอยกับบุฟเฟ ตขาปูยักษ**
ทีพ่ัก	ROUTE	INN	KAWAGUCHIKO	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว
**จากน้ันพักผอนและผอนคลายอิริยาบถกับการ	“แชออนเซ็น”	การแชน้ําแรที่คนญี่ป ุนเชื่อกันวาจะชวย

กระตุนการไหลเวียนของโลหิตและชวยใหผิวพรรณดีขึน้**

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

เป็นเกาะที่ถูกสรางขึน้เชื่อมตอกับอุโมงคทางน้ํา	เป็นสะพานที่แปลกและเป็นอุ
โมงทางดวนที่เปิดใหรถผาน	ทางสายน้ียาว	14	กิโลเมตร	มีทั้งชวงที่เป็น
สะพาน	4.4	กม.และอุโมงคลอดในดินใตน้ํากนอาวโตเกียว	9.6	กม.ถือวาเป็น
อุโมงคที่ยาวที่สุดอันดับ	4	ของโลก	เชื่อมตอกับ	เมืองคิซาระสุ	และเมืองคาวา
ซากิ	สัญลักษณที่จอดรถ	ขอมูลตางๆ	รานเครื่องดื่ม	หรือแหลงที่พักจะมีการ
แสดงขึน้มาหลังจากที่ผานพนปลายอุโมงค

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



Kawazu-zakura	กวา	8,000	ตน	ที่จะออกดอกอวดโฉมงามกอนเมืองไหน	ใน
งานเทศกาลชมซากุระคาวาซึ	ครั้งที่	26	จัดขึน้ที่เมืองออนเซ็น	Kawazu	จังหวัด
Shizuoka	ใกลกับโตเกียว	เมืองคาวาสึ	สัมผัสความงามแหงแรกของเทศกาล
ดอกซากุระในเดือนแหงความรัก	ณ	เมืองคาวาสึ	โดยเมืองน้ีจะเป็นเมืองที่
ซากุระบาสะพรั่งเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู	โดยจะเริ่มออกดอกในชวงประมาณ	10
ก.พ.	คอยๆบาน	ยาว	ไปจนถึง	เดือน	10	มี.ค.	ของทุกปี	โดยทุกๆปีจะมีนักทอง
เที่ยวที่อยากชมความงามของ	ซากุระและเลนสกีในชวงเวลาเดียวกัน	จะเดิน
ทางมาเที่ยวชมกันในชวงน้ี	โดยเมืองคาวาสึ	เป็นเมืองเล็กๆ	ซึ่งตั้งอยูไมหาง
จากเมืองโกเทมบะมากนัก	โดยในสวนกลางของเมืองจะมีแมน้ําไหลตัดผาน	2
ขางทาง	จะเรียงรายเต็มไปดวยตนซากุระหลากหลายรอยตน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ	ทําใหมีทัศนียภาพ	วิว	ทิวทัศนงดงาม	ราวกับภาพวาด
ซึ่งจะมองเห็นไดจากสองขางทาง	ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ	มองเห็นความใส
ของน้ําในทะเลสาบ	ที่สําคัญมีภูเขาไฟฟูจิ	ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง	สามารถ
ลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทองทะเลสาบได

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

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด



เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	**พิเศษ!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ**
	พักที่	ROUTE	INN	KAWAGUCHIKO	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“ฟูจิเท็น	สโนว	รีสอรท”	ลานสกีที่เปิดรับนักทองเที่ยวตลอดฤดูหนาว	สัมผัสปุยหิมะออน

นุม	นาสัมผัส	อิสระใหทานเลือกหามุมถูกใจ	บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็น
ฉากหลัง	อิสระเลือกเลนกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด	ทั้งสกีหิมะ	สโนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่
ระลึกมากมายตามอัธยาศัย
***พิเศษ***	รวมคาเขาลานสกีและกระดานเลื่อนหิมะสําหรับทุกทาน	(ไมรวมอุปกรณสกี	สโนว

บอรดและชุดสกี	ฯลฯ)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	“กรุงโตเกียว”	เมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	...
เพื่อนําทานเที่ยวชม	“วัดอาซากุสะ”	วัดที่เหลาโชกุนและซามูไรใหความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยางมาก

นมัสการองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ	ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	“คามินาริมง(ประตู
ฟ าคํารณ)”	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดชื่อวาเป็น	“โคมไฟทีใ่หญทีสุ่ดในโลก”	แขวนอยู	โดยมี	“ถนนนากามิ
เสะ”	ถนนรานคา	แหลงรวมสินคาของที่ระลึกตางๆมากมาย	อาทิ	พวงกุญแจ	ตุกตาแมวกวัก	ดาบซามูไร	ชุด
กิโมโน	รมญี่ป ุน	หรือ	“ขนมอาเกมันจู”	ขนมขึน้ชื่อของวัดอาซากุสะ	ก็สามารถหาซื้อไดที่ถนนแหงน้ี
นําทานเดินทางสูยานชอปป้ิง	“ชินจูกุ”	ยานแหงความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว	ทานจะไดพบกับหาง

สรรพสินคา	และรานขายของนับเป็นพันๆ	ราน	ซึ่งจะมีผูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว	ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยม
อีกดวย	เชิญทานเลือกชมสินคามากมาย	อาทิเชน	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูปรุนลาสุด,	IPOD,	MP-3,
NOTEBOOK,	SANRIO	SHOP,	GAMES	SHOP,	นาฬิกา,	เสื้อผา,	รองเทาแฟชั่นทันสมัย	และเครื่องสําอาง
เป็นตน



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง
ทีพ่ัก	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

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

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“วัดนาริตะซัน”	วัดประจําเมืองนาริตะนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พื่อความเป็นสิริมงคล	...	วัด

แหงน้ีเป็นสํานักงานใหญของโรงเรียสอนศาสนาลัทธิชินกอน	สรางขึน้โดยเจาคณะคันโจ	ในปี	940	ซึ่งเป็น	1	ใน
3	วัดหลักของลัทธิคันโต	ที่ไดสรางขึน้อุทิศแดศาสนาพุทธใหกับ	“เทพเจาฟูดูเมียวโอะ”	(เทพเจาแหงไฟ)	.จากวัด



เกาแกที่สวยงามของเมืองนาริตะซึ่งในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดับสองในญี่ป ุน	และยังมี
สถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ป ุนอยางแทจริง	สระกับการหามุมถูกใจเก็บภาพเป็น
ที่ระลึกและ	“เลือกซื้อของฝาก”	...
จากน้ันนําทานเขาประตูทะลุมิติ	ยอนยุคไปยานเมืองเกา	ณ	“เมืองซาวะระ”	เขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือราน

คาและสภาพของอาคารบานเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแตสมัยโบราณที่	“ดาชิไคคัง”...	ถนนสายน้ีมีแมน้ําไหลผาน
อยางสงบรมรี่น	คลองสายนอยๆตัดผาน	บานเรือน	ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากรัฐบาลใหเป็นอาคารและบานเรือน
สิ่งปลูกสรางที่สําคัญ	สะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต	รานคาในสมัยเอะโดะไดเป็นอยางดี	เมืองซาวาระมี
ความเจริญอยางยิ่งในสมัยเอะโดะ	(1603-1867)	ซึ่งเป็นศูนยกลางการขนสงสําหรับการจัดสงขาวเป็นทุน
ศูนยกลางประวัติศาสตรของซาวาระ	ตั้งอยูริมคลองและเป็นที่รูจักกันวาเป็น	“ลิตเติ้ลเอะโดะ”	จึงไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นยานอนุรักษอาคารประวัติศาสตรสําคัญ	ในปี	ค.ศ.1996	นอกจากน้ันที่เมืองซาวาระก็ยังเป็นสถานที่
ถายทําภาพยนตรและละครสุดฮิตทั้งไทยและญี่ป ุน	อาทิ	เรื่อง	“ฟัด	จัง	โตะ”	และละครจากไทยเรื่องลาสุดก็คือ
เรื่อง	“Rising	Sun”	แสดงนําโดย	ณเดช,	ญาญา,	แตว,	มาริโอ	…
อิสระใหทานบันทึกภาพตามอัธยาศัย	หรือเลือกซื้อของฝาก	รานทํา	“Workshop”	ใหนักทองเที่ยวลองทําดวย

ตัวเองและนํากลับไปเป็นของฝากที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก	...

ชวงบาย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	“โอไดบะ	ซีไซดมอลล”	ที่มี	“Aquacity”	และ	“Decks”	แหลงชอปป้ิงชื่อ

ดังริมอาวโตเกียว	แนนขนัดไปดวยรานคาเสื้อผาแฟชั่นกวา	60	ราน	รานอาหาร	แหลงบันเทิง	รานกาแฟเกไก
มากมายรานขายของที่ระลึกที่กําลังมองหาไวเป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตยอุทัย	และถือวาเป็นสถานที่
นัดออกเดทของหนุมสาวญี่ป ุนที่ไดรับการโหวตวา	“โรแมนติคที่สุด”	ของโตเกียว
สามารถมองเห็น	“สะพานเรนโบว”	ที่มีความยาว	570	เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ	50

ของโลก	พาดผานจากโอไดบะสูเมืองโตเกียว	ในยามอาทิตยอัสดง	ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุง
เรนโบว	บริดจ	ระยิบระยับแขงกับแสงดาวบนฟากฟามาหานครโตเกียว	โดยมี	“หอคอยโตเกียว”	สัญลักษณของ
เมืองตั้งตระหงานอยู	รวมทั้ง	“เทพีสันติภาพ”	เวอรชั่นญี่ป ุนยืนถือคบเพลิงอยูริมอาว	เป็นภาพอันงดงามแสน
ประทับใจที่จะหาไดเพียงที่น่ีที่เดียวเทาน้ัน	!!
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการทองเทีย่ว

ชวงคํ่า	
ทีพ่ัก	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการทองเทีย่ว

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบเรียบ	เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ
09:35	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	โดยสายการบินสกูต	แอร	เทีย่วบิน	TR869
14:55	ถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจมิรูลืม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทางครั้งละ	10-15	ทานขึน้ไป	ถาผูเดินทางมีจํานวนไมครบตาม
จํานวนดังกลาว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทราบ
ลวงหนา
2.	รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	และ

อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเป็นสําคัญที่สุด
3.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ	/	หามเขาประเทศญี่ป ุน	/	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	/

เอกสารการเดินทางไมถูกตอง	และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	รวมถึงภัยธรรมชาติ,	การยกเลิกเที่ยว
บิน,การประทวง,	การกอจลาจล
4.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋กรุปราคาพิเศษ	หากทานไมเดินทางไปกลับพรอมคณะไมวาดวยเหตุใดก็ตาม	ไมสามารถนํา

มาเลื่อนวันเดินทาง	หรือคืนเงินได

สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000.-	บาท
ชําระยอดทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย	25	วัน

1.	คาที่พัก	หองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเดียวกัน
2.	คาอาหาร,	คาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ไดระบุไวในรายการ
3.	คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
4.	คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
5.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน	ทานละ	1,000,000.-	บาท

(หากอายุเกิน	70	ปีขึน้ไป	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละ	500,000.-บาท)	**เป็นไปตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม**
6.	บริการน้ําดื่มวันละ	1	ขวด/ทาน	และ	FREE	WI-FI	ON	BUS

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ,	คาซักรีด,	คาโทรศัพท	เป็นตน
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3%
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.	คาทิปไกดและคนขับรถ	(จํานวน	1,000.-บาท/ทาน/ทริป)

รายละเอียดเกีย่วกับการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขาประเทศญี่ป ุน	

ตัวอยางของเอกสารมีดังตอไปน้ี
1.	บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน
5.	หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันวาทานมีการทํางานที่ชัดเจนอยูในประเทศไทย	เชน	หนังสือรับรองการ

ทํางาน	บัตรพนักงาน	เป็นตน



คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยูไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	/	INFANT	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	5,900	บาท***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	1,000	บาท/ทาน/ทริป***
ไมใชตัว๋ลด	10,000	บาท

1.	กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	30	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจํา
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	มีความจําเป็นตองหัก	50%	ของอัตราคาบริการ
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด


