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ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง ดอนเมือง-นาริ ตะ / นาริ ตะ -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 787-800 DREAMLINER (335 ที่นงั่ )
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า พักฟูจิ 1คืน และนาริตะ 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ถ่ายรู ปแลนด์มาร์ คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี
พร้อมช้อปปิ้ งกันแบบเต็มๆที่ยา่ นชินจูกุ
 อิ่มอร่ อยวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยกั ษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
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พร้อมเปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

กาหนดการเดินทาง
สิ งหาคม 59

5–9 สิ งหาคม 59

ราคา 27,999.ลดราคาเหลือ 15,900

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

21.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันทีส่ อง

นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรื อโจรสลัด – โกเทมบะเอาท์ เล็ท

00.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
(–/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
โดย สายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ292
(บนเครื่ องมีบริการจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม) **ค่ าทัวร์ ไม่ รวมอาหารบนเครื่ อง**
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ซึ่ งตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ เมืองท่องเที่ยวที่มีผูม้ าเยือนเป็ น
จานวนมากเป็ นแหล่งรวมบ่อน้ าพุร้อนมากถึง17แห่ง จึงทาให้เมืองนี้มีชื่อเสี ยงในด้านการอาบน้ าแร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่าน “ล่องเรื อโจรสลัด” (ใช้ เวลาล่ องประมาณ 10–15 นาที) ทะเลสาบอาชิ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่อยู่
ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ พบและสัมผัสเรื อแฟนตาซี โจรสลัดที่ประดับประดาและตกแต่งอย่างอลังการ ให้ท่าน
ได้ชื่นชมความงามทะเลสาบอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น กับทัศนี ยภาพที่สวยงามดัง่ ภาพวาด“เสาโทราอิ”
สั ญ ลัก ษณ์ อ ัน โด่ ง ดัง กลางทะเลสาบอาชิ จากนั้ น น าท่ า นสู่ แ หล่ ง ช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ เนมชื่ อ ดัง ที่
โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต แหล่งรวมสิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดงั ไปทัว่ โลกกว่า 165 แบ
รนด์ บนพื้ น ที่ ก ว่า 400,000 ตารางฟุ ต พบกับ คอลเลคชั่น เสื้ อผ้าใหม่ ล่ าสุ ดอาทิ MK MICHEL KLEIN,
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯ ล ฯ เลื อ ก ซื้ อ ก ระ เป๋ าแ บ รน ด์ เน ม ยี่ ห้ อ ดั ง ไ ด้ ที่ ร้ าน
COACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, ARMANI ฯลฯ หรื อเลื อ กดู เ ครื่ องประดั บ และ
นาฬิกาหรู อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)

09.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตีบ้ ุฟเฟ่ ต์ พร้ อมปูยกั ษ์ “มัตสึ บะ” ปูน้าเย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดที่ได้ รับการกล่ าว
ขานจากนักโภชนาการญีป่ ุ่ นว่ าเป็ นปูนา้ เย็นทีม่ ีรสชาติอร่ อยทีส่ ุ ดให้ ทุกท่ านได้ อมิ่ อร่ อยกันแบบไม่ อ้นั
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั SUPER HOTEL GOTEMBA / DORMY INN MISHIMA หรื อเทียบเท่า
ห้ ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบน้ าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุ ณการอาบน้ าแร่ : การอาบน้ าแร่ สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่ นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิ ตในร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึนช่วยขับสิ่ งอุดตันใต้ผิวหนังและรู ขุมขนทา
ให้ผวิ หนังสะอาดบารุ งผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด
หมายเหตุ :
1) โรงแรมที่พัก จะเป็ นห้ องพักแบบเตียง DOUBLE เท่ านั้ น ซึ่ งทางบริ ษั ทจะแจ้ งชื่ อโรงแรมที่ท่านจะเข้ าพัก ก่ อน
ล่วงหน้ า 1–3 วันทาการ
2) ในกรณี ที่ โรงแรมที่ พั ก ไม่ มี ห้ อ งอาบน้ า แร่ (ออนเซ็ น ) ภายใน โรงแรม ทางบริ ษั ท จะจั ด ให้ ท่ า นไปใช้ บริ ก ารที่
แช่ ออนเซ็นบริเวณใกล้เคียง

วันทีส่ าม

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) –พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –
ถ่ ายรู ปแลนด์ มาร์ คแห่ งใหม่ โตเกียวสกายทรี (ด้ านหน้ า) – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ –)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สัญลักษณ์ ของแดนอาทิตย์อุทยั “ภูเขาไฟฟูจิ” ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมี
ความสู งราว 3,776 เมตร ตั้งอยูบ่ ริ เวณจังหวัดชิ ซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิ ซ่ ึ งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขา
ตลอดทั้งปี นาท่านขึ้ น“สถานีที่ 5”ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดับความสู งที่ 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ให้ทุกได้ได้สัมผัสทัศนี ยภาพที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่น จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือก
ชมและซื้ อ “สิ นค้าพื้นเมืองและขนมอร่ อย”ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางไปสั ม ผัส ประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ที่ Experience Earthquake พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
แผ่ นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจาลองแผ่นดิ นไหว รับการสั่นสะเทื อนจากขั้นต่ าสุ ดสู่ ข้ นั สู งสุ ด
และสนุ กสานในการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ในห้องจาลองแบบต่างๆท่านสามารถเลื อกซื้ อของฝากราคาถู ก
เช่ น ขนม เครื่ องส าอาง เครื่ องไฟฟ้ าได้จากที่ นี่ จากนั้น เดิ น ทางสู่ “มหานครโตเกียว”เมื องหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึง
ท าให้ กรุ งโตเกี ยวเป็ นหนึ่ งในศูน ย์ก ลาง การเงิ นระหว่างประเทศ เศรษฐกิ จ การคมนาคม เทคโนโลยี
(ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่ วโมงครึ่ ง ) จากนั้นเดิ นทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วัดที่เก่ าแก่ ที่สุดใน
โตเกี ยว เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานขององค์เจ้าแม่ กวนอิ ม ที่ เป็ นทองสั ม ฤทธิ์ ที่ มีข นาดเล็ก เพี ยง 5.5 ให้ท่ านได้
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ”และซื้ อสิ นค้าของฝากของ
ที่ ระลึ ก ที่ “ถนนนาคามิ เซะ”สิ น ค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ ท่ า นได้เลื อ กซื้ อ ร่ ม , หมวก, รองเท้า ,
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ค่า

กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้งขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย จากนั้นนาทุกท่านถ่ายรู ปกับแลนด์มาร์ ก
แห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียวด้านหน้า หอคอยโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE) บริ เวณริ มแม่น้ าสุ มิดะ
หอคอยโตเกี ยวสกายทรี เป็ นหอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่ สุดในโลก มี ความสู ง 634 เมตร (ทาลาย
สถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร จากนั้นเพื่ อเป็ นการเอาใจเหล่านักSHOPAHOLIC พาตะลุ ย
แหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่“ชิ นจูกุ”หรื อ “ศู นย์ กลางที่สองแห่ งนคร”ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ ง
ของนครโตเกี ยวในปั จจุบนั ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับการจับจ่ายซื้ อของจากร้ านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้
เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์ , นาฬิกา, เสื้ อผ้า และ
เครื่ องส าอาง เป็ นต้น ไม่ ว่ า จะเป็ น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100
YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON
อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อให้ ท่านได้ เลือกซื้อสิ นค้ า และเลือกชิ มร้ านอร่ อยทีย่ ่ านชิ นจูกุเช่นร้าน
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั SUPER HOTEL CHIBA / TOYOKO INN NARITA หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

โตเกียว – อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกซื้อทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ”

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (5)
(อาหารเช้ า/ – / –)
ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานทีต่ ่ างๆ ได้ อย่างสะดวก อาทิเช่ น
ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ วัยรุ่ นอินเทรนด์อพั เดทของเมืองปลาดิ บ ที่เชื่ อมระหว่างสถานี JR HARAJUKU
STATIONกับถนนสายหลักMEIJI DORI ถนนคนเดินที่เป็ นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุ สิ่ งที่มีชื่อเสี ยงของย่าน
นี้ก็คือการแต่งตัวแฟชัน่ แบบ COSPLAY ของวันรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ ตูนเรื่ องต่างๆ
 ถนนทาเคชิ ต ะ ( TAKESHITA DORI)เป็ นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานี ฮาราจูกุ ถนนสายนี้ เป็ นแหล่ ง
รวมร้านค้าแฟชัน่ วัยรุ่ น เสื้ อผ้าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไป
ทัว่ โลก ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิ ตะร้านที่มีชื่อเสี ยงคือ MARION CREPES ที่ ถือว่าเป็ นร้ าน
เครปสไตล์ญี่ปุ่นอันเก่าแก่ที่เปิ ดบริ การมานานที่สุดในญี่ปุ่น
 ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสิ นค้าดัง
- ห้างLAFORET HARAJUKUสู ง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้ อผ้ามากกว่า 150 ร้าน
- OMOTOSANDO HILL ช้ อ ปปิ้ งมอลล์ แ หล่ ง รวมของแบรนด์ ดั ง เช่ น LOUIS VUITTON,
CHANNEL, GUCCI, DIOR
- KIDDYLAND ร้านขายสิ นค้าของเด็ก ที่มีท้ งั เสื้ อผ้า ของเล่น ขนม
- ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก
ชิ บุย่า ได้รับฉายาว่าเป็ น Shopping District แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทัว่ โลก เป็ นแหล่ง
รวมความบันเทิงหลากหลายชนิดไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDที่ถือ
ว่าเป็ นสาขาที่ใหญ่ที่สุด, PARCO, LOFTสาขาชิบูยา่ ที่เต็มไปด้วยของเก๋ ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้านค้า
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แบรนด์ดงั มากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC
MART ชิบุยา่ มีแยกที่เรี ยกได้วา่ วุน่ วายที่สุดในโลกเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็ตอ้ งแวะมา
HACHIKO SQUARE ที่มีผคู ้ นพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุดไฮไลท์อีกจุดในย่านนี้
ได้แก่รูปปั้ นของ HACHIKOสุ นขั ผูซ้ ื่ อสัตย์อนั โด่งดังไปทัว่ โลก
SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ต้ งั แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที่
แหล่ง รวมสิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมาย
เดิ น ทางโดย Shuttle Bus จากสนามบิ น นาริ ต ะ จะมี รถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30
หรื อ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรื อจะเลือก
เดิ น ทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่ ส ถานี JR Shisui Station แล้ว ขึ้ น รถไปที่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
โตเกียว ดิ ส นี ย์แ ลนด์ ส วนสนุ ก ขนาดใหญ่ ในกรุ ง โตเกี ย ว ที่ ต้ งั อยู่ใ นอาณาเขตของ TOKYO DISNEY
RESORT เขต URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่ งมี พ้ื นที่ ติดกับโตเกี ยว สามารถเดิ นทางได้อย่างสะดวกอยู่
ห่ างจากสถานี โตเกี ยวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงที่ส ถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY
STATION มีโซนต่างๆที่น่าสนใจ คือ เมืองลับแลสามเหลี่ยมปากแม่น้ า (LOST RIVER DELTA) ชายทะเล
ฝั่ ง อ า ห รั บ (ARABIAN COAST) ท ะ เล ส า บ น า ง เงื อ ก (MERMAID LAGOON) เก า ะ ลึ ก ลั บ
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริ ม น้ าฝั่ งอเมริ ก า (AMERICAN WATERFRONT) เมื องเรื อแห่ งการค้นพบ
(PORT DISCOVERY) ท่าเรื อเมดิเตอร์ เรเนี ยน (MEDITERRANEAN HARBOR) เครื่ องเล่นที่เป็ นที่นิยม
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF
THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่ วนโซนที่ เหมาะส าหรั บ เด็ ก หรื อผูท้ ี่ ไม่ รัก ความตื่ นเต้น
มากนัก เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากนี้ ยงั มีส่วน
การแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนัง 3 มิติที่ข้ ึนชื่ ออย่าง THE
MAGIC LAMP THEATER
รายละเอียดเพิม่ เติมกรุ ณาสอบถามได้ ทไี่ กด์
ค่ าตั๋วโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท และราคาเด็กต่ากว่ า 12 ปี ท่ านละ 2,500 บาท
(ไม่ รวมค่ ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีทที่ ่ านต้ องการซื้อบัตรเที่ยว Tokyo Disneyland กรุ ณาแจ้ งความประสงค์
ก่อนเดินทาง 10วัน พร้ อมทั้งชาระเงิน)
วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้ าสู่ โตเกียว
จากโรงแรมย่ านนาริตะ เราสามารถนั่งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่ อรถที่สนามบินนาริ ตะเข้ าสู่ กลาง
เมืองโตเกียว โดยสามารถทาได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจาทาง และ แท็กซี่ ในปั จจุบนั วิธีที่
กาลังเป็ นที่นิยมคือการนัง่ รถไฟดังนั้น ขอแนะนาการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่ งสะดวกในการคานวณระยะเวลา
และจัดสรรตารางเดิ นทาง ท่ามกลางรถไฟที่ มีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้ าที่ ให้บริ การจากสนามบินนาริ ตะเข้า
เมืองโตเกียว มีอยูห่ ลักๆ 5 สายด้วยกัน ได้แก่
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1) Narita Express (N'EX) – เส้ น สี แ ดงตามรู ป เดิ น ทางเข้า โตเกี ย วจากทางทิ ศ ใต้ ผ่า นจิ บ ะเข้า สถานี
โตเกี ยว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็ น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่ วนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนื อ
ผ่าน Shinjuku , Omiya ส่ วนหลังวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofunaค่ารถอยู่ที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน
รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้วยความเร็ วสู งสุ ด 130 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ให้บริ การจากหลายๆสถานี ใน
โตเกียวและปริ มณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานี โตเกี ยว ซึ่ งเป็ นสถานี ที่ขบวนรถจะเชื่ อมต่อกันหรื อแยก
จากกัน ปกติแล้วขบวนที่มาจากโอฟุนะหรื อโยะโกะฮะมะจะเชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ
หรื อโอมิยะ กลายเป็ นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึ งท่าอากาศยานนะริ ตะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ
สายนะริ ตะ)
2) รถไฟ JR เป็ นรถไฟธรรมดา–เส้นสี เขียว ใช้เวลา80นาที เดินทางไปสถานีTokyoราคาประมาณ1,280 เยน
3) Keisei Skyliner – เส้นสี น้ าเงิน รถด่วนของฝั่ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ผ่านสถานี
นิปโปริ สุ ดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ2,470 เยนKeisei Skylinerวิ่งด้วย
ความเร็ วสู งสุ ด 160 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง Skylinerมีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.0016.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวต่อชัว่ โมง กรณี ใช้บริ การ
Keisei Line จ ะ ต้ อ ง ล ง ที่ ส ถ า นี นิ ป โ ป ริ
(Nippori) หรื อไม่ก็สถานี อุเอโน่ (Ueno) ซึ่ งทั้ง
2 สถานี น้ ี จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR
Yamanote Line) ไปยังสถานี ต่างๆในโตเกี ย ว
ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็ นAkihabara,
Tokyo,Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro
4) Access Express – เส้นสี ส้ม เป็ นรถด่วน
พิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ ี่สถานี
อุเอโนะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 เยน
5) Keisei main line – เส้นสี ฟ้า เป็ นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิง่ จากสนามบินไปสุ ดปลายทางที่
อุเอโนะ ใช้เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TOYOKO INN NARITA / SUPER HOTEL CHIBA หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/ –/ –)
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
โดยสายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ291
(บนเครื่ องมีบริการจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม) **ค่ าทัวร์ ไม่ รวมอาหารบนเครื่ อง**
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

10.00 น.

13.50 น.
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*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรื อ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ใน
ระดับเดียวกัน ทางบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง
2) สาหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสาหรับ 3 ท่ าน (เตียงคู่+เตียงเสริ ม) ซึ่ งท่ าน
อาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สาหรั บ นอน 2 ท่ านเท่ านั้ น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษัทขอ
อนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้ อง

อัตราค่าบริการ
เดือน 5–9 สิ งหาคม 59
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน SCOOT

ขาไปและขากลับ ท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 3,000 เยน ตลอดทริป ต่ อ 1 ท่ าน
3. ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 3% (กรณี อ อก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนาทะเบี ย นบ้า น 5)สมุ ด บัญ ชี เงิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนิ น การยื่น วีซ่ าให้ท่ านโดยจ่ ายค่าบริ การต่างหาก (ส าหรั บ
หนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าระ
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลื อชาระก่อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
ก่ อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้ นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับ
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คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่ านสละสิ ท ธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

รายละเอียดเกีย่ วกับการซื้อทีน่ ั่ง และนา้ หนักกระเป๋าเพิม่ ของสายการบิน SCOOT AIRLINE
1. กรณีท่านมีความประสงค์ จะเปลีย่ นระดับชั้นทีน่ ั่งเป็ น STRETCH SEAT/LONG LEG จะมีรายละเอียดดังนี้
- ทีน่ ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ชาระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) ต้ องดาเนินการแจ้ งก่อนการเดินทาง
30 วันก่อนการเดินทาง ***ไม่ อนุญาติให้ เด็กต่ากว่า 16 ปี และผู้สูงอายุ65 ปี ขึน้ ไป***
- ทีน่ ั่ง SCOOT BIZ ต้องเช็คที่วา่ งและอัพที่นงั่ ณ วันเดินทางที่หน้าเคาน์เตอร์ (ค่าที่นงั่ +ค่าดาเนินการของสายการบิน
ประมาณ 6,000++)
2. กรณีซื้อนา้ หนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน Scoot กาหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- เพิม่ 5 กิโลกรัม 700 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 1,200 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 1,700 บาท
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนัง สื อเดิ น ทางต้องมี อายุเหลื อใช้ง านไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ทั ฯ รั บ เฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ น ทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
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4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล, การเมื อง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษ ทั ฯจะดาเนิ นการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่น
ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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