


1 สนามบินดอนเมือง

2
สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟา
คํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-
ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ	-	กระเชา	คาชิ	คาชิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต
-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
YAMANAKAKO
SUN	PLAZA
หรือเทียบเทา

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-	ชินจูกุ
พักที่	Narita
Gateway	Hotel
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	Narita
Gateway	Hotel
หรือเทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

2	มี.ค.	61	-	6	มี.ค.	61 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

6	มี.ค.	61	-	10	มี.ค.	61 ฿24,888 ฿24,888 ฿24,888 ฿8,900

14	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿8,900



สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	787	Dreamliner	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3
น้ําหนักกระเป า	20	กก.ตอทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)
สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

21.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคาร1	ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	สนามบินดอนเมืองเคานเตอร
สายการบินสกูต	(SCOOT)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

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

ชวงเชา
00.45	น.	ออกเดินทางสูเมืองโตเกียว	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายบินสกูต	(SCOOT)	เที่ยวบินที่	TR	292	(ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	5.35	ชั่วโมง)
08.50	น.	เดินทางถึงสนามบินนาริตะ	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย

2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุน
ไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
***

นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	เป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิแ์ละไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน
กรุงโตเกียว	และเป็นวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคํามีผูคน
นิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี	และถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	ประตูฟ าคํารณ	ซึ่งเป็น
โคมไฟสีแดง	ขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร	เป็นโคมไฟ	ที่ใหญที่สุดในโลก	เลือกชมและเชาเครื่องรางของ
ขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี
นําชม	ถนนนากามิเซะ	(Nakamise	dori)	ถนนเสนน้ียาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็น	ถนนชอปป้ิง	ขายขนม

ของฝาก	ของที่ระลึก	ขนมที่ซื้อกลับบานจะใสกลอง	หอสวยงาม	สามารถซื้อเป็นของฝากไดอยางสวยงาม	สวน
ขนมแบบที่กินเลยเชน	Soft	ice	cream,	มันอัดแทง,	ซาลาเปาทอด,	ขาวพองคลายขนมนางเล็ด	ทางรานจะใหเรา
ยืนกินที่หนารานเทาน้ันไมใหเดินไปกินไป	ถือวาเป็นกฎเหล็กของรานคายานถนนนากามิเซะเพื่อไมใหขนมหก
เลอะเทอะบนถนน
ผานชม	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)	เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของ

โตเกียวถายรูปกับหอคอย	ตั้งอยูใจกลางของ	Sumida	City	Ward	เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	มีความสูงถึง	634
เมตร	และเมื่อเดินขึน้ไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย	มีความสูง	451.2	เมตร	ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส
สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวไดรอบดาน	ยิ่งในชวงพระอาทิตยตกดิน	จะเป็นวิวที่สวยงามมาก
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบคาวากูจิโกะ	(Lake	Kawaguchiko)	ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแหง

หน่ึง	พิเศษ!!!	จากนัน้นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ าคาชิ	คาชิ	กระเชาขึน้ยอดเขา	Mitsutoge	เป็นจุดชมวิวมุม



สูง	ทําใหสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ	และเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน
นําทานสู	โกเท็มบะ	แฟคทอรี	่เอาทเลต	มีบรรยากาศแบบเอาทดอร	ภายในมีรานคากวา	200	ราน	และ

ศูนยอาหาร	รวมถึงชิงชาสวรรคที่สูง	50	เมตร	สินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุน
โกอินเตอรมากมาย	เชน	MKMICHEL,	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIAROWLEY,	DIFFUSIONE
TESSILE	ฯลฯ	รานสวนใหญรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตเชน	Visa,	Matercard,	Maerican	Express	และ	Diners
นอกจากน้ี	รานคาที่ยังมีบริการ	Tax	Refund	สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	พิเศษ	!!!	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที	่YAMANAKAKO	SUN	PLAZA	หรือระดับเดียวกัน
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	น้ําแรในสไตลญี่ป ุน	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาถา

ไดแชน้ําแรแลวจะทําใหผิวพรรณสวยงาม	และชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิต

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

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	พิเศษ!!!	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	YAMANAKAKO	SUN	PLAZA	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางชม	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	(Oshino	Hakkai)	เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอ

ชิโนะ	ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ	์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ	โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลาย
พันธุแหวกวายสบายอารมณ	อุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่	10-12	องศาฯ	นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติ
ใหตักดื่มตามอัธยาศัย	และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานน้ี
มีของขึน้ชื่ออยาง	โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง	ขนมฮิตที่หมูบานน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮักไก
จากน้ันนําทานชม	ศูนยจําลองแผนดินไหว	(Experience	Earthquake)	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ

และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ใน
ประเทศญี่ป ุน	และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางไปที่	ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง	และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม	ให

ทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกี
มากมาย	(ราคาทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)	(สกีจะเปิดใหบริการหรือไม
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงยานชินจูกุ	เพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช	ไฟฟา	กลองถายรูป
ดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีก
มากมาย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคาชอปป้ิง
พักที	่Narita	Gateway	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



ราคาทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ	(สกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึน้อยูกับ
สภาพภูมิอากาศ)
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

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

	พักที่	Narita	Gateway	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

OPTION	A:	ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	หรือ	ดิสนียซี	เพิม่ผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็กตํ่า
กวา	12	ปี	2,000	บาท	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการ

กอสราง	600	ลานเยน	โดยการถมทะเล	ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	หรือชอปป้ิงซื้อของที่
ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่	ใหทานไดสนุกสนานตอ
กับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ

OPTION	B:	อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว	
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย

รวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดังแนะนําสถานทีท่องเทีย่วในโตเกียว	(ไมรวมคาเดินทาง	หรือคาตัว๋
รถไฟ)

-	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็นเอกลักษณ	แหวกแนว	ตามสไตลวัยรุนญี่ป ุน	การแตงกาย
เลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ

-	โอโมเตะซันโด	ราน	Kiddyland	ศูนยรวมของเลนหลากหลาย	นารัก	และแปลกๆ	เหมาะสําหรับเป็นของ
ฝากเด็กเล็ก	เด็กโต	ตุกตาบลายด	สนูปป้ี	คิตตี้	คาแรคเตอรตางๆ	หรือ	เกมส	ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทาน
ไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ

-	ชิบูยา	ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาวชาว
แดนปลาดิบจากรานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา	และ	“ตึก	109”	ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณของยานน้ัน

-	สวนอุเอโนะ	(Ueno	Park)	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว	จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุง
โตเกียว

-	ตลาดอะเมโยโกะ	(Ameyoko	Market)	ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ	(Ueno
Station)	และสถานีโอคาชิมาชิ	(Okachimachi	Station)	สินคาหลากหลายชนิดทั้ง	ของสด	ของใช	เครื่องสําอาง
กระเปา	รองเทา	เสื้อผาทั้งของญี่ป ุน	และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคา
เพิ่มไดอีก	อาหารทะเล	ผลไม	ผักสด	รานขนมและของกินเลน



แนะนําการเดินทาง:	การเดินทางแสนสะดวกสบายแบบคนญีป่ ุน	!!!	จากนาริตะสูโตเกียว
จากโรงแรมยานนาริตะ	เราสามารถน่ังรถ	SHUTTLE	BUS	ของโรงแรม	(กรณีโรงแรมมีรถบัสใหบริการ)	ไปตอ
รถที่สนามบินนาริตะเขาสูกลางเมืองโตเกียว	โดยสามารถทําไดหลายวิธี	มีอยูหลักๆ	5	สายดวยกัน	ไดแก

1)	NARITA	EXPRESS	(N'EX)	–	เสนสีแดงตามรูป	เดินทางเขาโตเกียวจากทางทิศใต	ผานจิบะเขาสถานี
โตเกียว	ใชเวลา	53	นาที	แลวขบวนรถจะแยกเป็น	2	ตอนตามหมายเลขโบกี้	สวนแรกวิ่งขึน้ไปทางเหนือผาน
SHINJUKU,	OMIYA	สวนหลังวิ่งไปทาง	YOKOHAMA,	TOTSUKA,	OFUNA	คารถอยูที่	2,940	เยน	–	4,180	เยน

2)	รถไฟ	JR	เป็นรถไฟธรรมดา	–	เสนสีเขียว	ใชเวลา	80	นาที	เดินทางไปสถานี	TOKYO	ราคาประมาณ
1,280	เยน

3)	KEISEI	SKYLINER	–	เสนสีน้ําเงิน	รถดวนของฝ่ัง	KEISEI	เดินทางจากสนามบินนาริตะ	ผานสถานีนิปโป
ริ	สุดปลายทางที่อุเอโนะ	ใชเวลาเพียง	41	นาที	คาโดยสารประมาณ	2,470	เยน

4)	ACCESS	EXPRESS	–	เสนสีสม	เป็นรถดวนพิเศษของสาย	KEISEI	ปลายทางอยูที่สถานีอุเอโนะ	ใชเวลา
ประมาณ	1	ชั่วโมง	คาโดยสารประมาณ	1,240	เยน

5)	KEISEI	MAIN	LINE	–	เสนสีฟ า	เป็นรถไฟแบบดวน	(RAPID	SERVICE)	วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทาง
ที่อุเอโนะ	ใชเวลาตั้งแต	60	–	90	นาที	คาโดยสารประมาณ	1,030	เยน

ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	เพิ่มผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็กตํ่ ากวา	12	ปี	2,000	บาท	ไมรวม
คารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]
อิสระรับประทานอาหารเทีย่ง	และเย็นตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารเทีย่ง	และเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา
พักที	่Narita	Gateway	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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	Gateway	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
10.00	น.	ออกเดินทางจากเมืองโตเกียว	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบิน	สกูต	(SCOOT)	เที่ยวบินที่	TR	291	(ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	7.20	ช่ัวโมง)
**สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)**

13.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



สายการบิน	SCOOT	ใชเครื่อง	Boeing	787	Dreamliner	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3
น้ําหนักกระเป า	20	กก.ตอทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)
สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

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	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30
ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	15,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	ทานควรจัด

เตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน
มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	(2-3	ทาน)	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	หรืออาจมีคาใชจาย
บางสวนเพิม่เติม	**
3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญีป่ ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทยสําหรับผูทีป่ระสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศ
ญีป่ ุนไมเกิน	15	วัน)

3.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัม)
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
6.	คาทิปคนขับรถ	วันละ	1,000	บาทตอทิป	(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)
7.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

1.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
2.	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	7,900.-	ราคาทัวรขางตนยังไม

รวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวรทานละ	3,500	เยน	/ทริป/ตอทานหรือ	1,000	บาท
3.	สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท



4.	หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
5.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)


