
  
TZ44 : Tokyo Cool Save  โตเกยีว ฟจู ิสก ี5วนั 3คนื 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โตเกยีว วดัอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทร ี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ  
หุบเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ําอายุยนื7 ปี ลานสกฟีูจชิ ั7น2 “Yeti Ski Resort” พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ชอ้ป
ปิ7 งชนิจกู ุพกัออนเซ็น1คนื นารติะ2คนื ราคาเร ิLมตน้ 26,900 บาท 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  
เครืLองลําใหญ ่B787-8   DREAM LINER เครืLองใหมล่ส่ดุ ลําใหญ ่พเิศษ!!! นํ 7าหนกักระเป๋า 20 KG  

  
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีLยวเพิLม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีLน ัLง หมายเหต ุ

3-7ธ.ค. 29,900   
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*INF 7,000 บาท 

(*เด็กอายุไมเ่กนิ 2ขวบ) 

7,500 34  
9-13ธ.ค. 29,900 7,500 34  
15-19ธ.ค. 28,900 7,500 34  
21-25ธ.ค. 29,900 7,500 34  
27-31ธ.ค. 35,900 7,500 34  
2-6ม.ค. 26,900 7,500 34  
8-12ม.ค. 27,900 7,500 34  
14-18ม.ค. 26,900 7,500 34  
20-24ม.ค. 27,900 7,500 34  
26-30ม.ค. 27,900 7,500 34  
1-5ก.พ. 29,900 7,500 34  
7-11ก.พ. 27,900 7,500 34  
13-17ก.พ. 26,900 7,500 34  
19-23ก.พ. 26,900 7,500 34  
25ก.พ.-1ม.ีค. 26,900 7,500 34  



3-7ม.ีค. 27,900 7,500 34  
9-13ม.ีค. 27,900 7,500 34  
15-19ม.ีค. 27,900 7,500 34  

 
 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ  
22.00 น. �พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั7น 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สาย

การบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็  
00.55 น. �นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีLปุ่ น โดยสายการบนิ  เทีLยวบนิทีL   TZ292 SCOOT
 (บนเครืLองมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครืLองดืLม )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืLอง  
 *สายการบนิScoot ไมม่บีรกิารหมอน/ผา้หม่บนเครืLอง 
วนัทีLสอง  นารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํ –  
 ออนเซ็น � อาหารเทีLยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 
09.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีLปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนื7อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั3น
นําท่านขึ3นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ สถานที�
ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนึ�งของอทุยานแห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-
อสิ ึที�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลาก
สสีันที�เบ่งบานตลอดทั 3งปี ทวิทัศน์ที�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟจู ิ
ทะเลสาบอาช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหล่งนํ3าพุ
รอ้น ที�แปลกไปกวา่นั3นคอื มจํีานวนนํ3าพรุอ้นมากถงึ 17  แหง่  

เทีLยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (1) 
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีLทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที�กอ่ตัวจากลาวาของภเูขา

ไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบที�มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง นําทา่นเดนิทางสู ่ หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื 
หุบเขานรก  ชมบอ่นํ3าแร่กํามะถันที�สามารถตม้ไขไ่หส้กุดว้ยอุณหภูม ิ97 องศา
เซลเซยีส ชมิไขด่าํ ที�เชื�อกนัวา่ เมื�อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว  ขึ3น 7 
ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื3อสนิคา้พื3นเมอืงที�ข ึ3นชื�อ  มากมาย อาท ิสบูดํ่า, 
แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึ�งลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ นเชื�อว่า
บํารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทั 3ง คติตี7ไขด่ํา ซึ�งเป็นโอท็อปอย่างหนึ�งของญี�ปุ่ น จนสมควรแก่เวลานําท่าน
เดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิหรอื ชชุิโอกะ  เพืLอเขา้ทีLพกั 

คํLา � รบัประทานอาหารคํLา (2)  พรอ้มขาปูยกัษไ์มอ่ ั7น!!! หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบ
นํ7าแรธ่รรมชาต ิเพืLอสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ 7าแรใ่นสไตลญ์ีLปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิLม ซึLง
ชาวญีLปุ่ นเชืLอวา่นํ 7าแรธ่รรมชาตนิี7มสีว่นชว่ยเรืLอง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัLง 

 �ที�พัก: Atami New Fujiya Hotel/Motosu View Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชืLอโรงแรมทีLทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีLสาม ลานสก ีYeti Ski – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- 
 ชนิจกู ุ- นารติะ      � อาหารเชา้,เทีLยง 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีLพกั (3) 

  นําทา่นขึ3นสมัผัสกบัลานสก ี Yeti ski Resort ลานสกทีี�ตง้อยูบ่นเชงิภเูขาไฟ
ฟจู ิทางดา้นทศิใต ้เป็น Snow Town ภายในประกอบดว้ย ลานสกขีนาดใหญ ่
กอนโดลา ลานหิมะสําหรับเด็ก และรา้นคา้ รา้นอาหาร ของฝาก ใหท้่าน
เพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่นหมิะ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี ดูราคา
อุปกรณ์สกไีดท้ีLล ิ7งค>์ http://www.yeti-resort.com/en/rental/ ) และหรอื
นําทา่นไปลานสกฟีจูเิท็น(กรณีลานสกเียตยิงัไมเ่ปิด)   (ขอสงวนสทิธใินกรณี
ทีLอากาศไมเ่อื7ออํานวย หรอืหมิะมจีํานวนไมม่ากพอโดยจะเปลีLยนไปเทีLยว
หมู่บ ้านนํ 7าใสแทน )  จากนั3นนําท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที�
Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจําลอง
แผ่นดินไหว รับการสั�นสะเทือนจากขั 3นตํ�าสุดสู่ขั 3นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั3น ให ้
ท่านเลือกซื3อของฝากราคาถูก   อาทิเช่น ขนม 
เครื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า โฟมลา้งหนา้และยาสระ
ผมถ่านหนิภูเขาไฟ, ผลติภณัฑย์า อาหาร
เสริมคอลลาเจน ของดร. โนงูจ ิฮเิดโยะบุคคล
สําคญัคนหนึLงในประวตัศิาสตรด์า้นการแพทย์
ของประเทศญีLปุ่ น หรอืจะเป็นผลติภณัฑจ์าก
นํ 7ามนัมา้ อสิระใหท้า่นเลอืกซื3อตามอธัยาศัย  



 
เทีLยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (4) 
บา่ย จากนั3นนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก 

องค ์เจา้แมก่วนอมิทองคาํ ที�เป็น  ทองสมัฤทธิc มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุในภมูภิาค
คันโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั 3งปี 
ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาด
ยักษ์ที�มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีLใหญ่ทีLสุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชม
และเช่าเครื�องรางของขลังอันศักดิcสทิธิcของวัดแห่งนี3หรืเพลดิเพลนิกับ ถนน
นาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ3งที�มชี ื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่่าจะ
เป็นเครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ น
มายังวัดแห่งนี3ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ3งของฝากที�
เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั 3งขา้วของเครื�องใชค้ณุภาพด ี
มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื3อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� และท่าน
สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที�สูงที�สุดในโลก โตเกียวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ที�ท่านสามารถ
ถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ สําหรับโดตเกยีวสกายท ีเปิด
ใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่า
คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี�นครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ใน
นครโทรอนโตของแคนาดา นําทา่นชอ้ปปิ7 ง ยา่นชนิจูกุ ยา่นชอ้ปปิ3งชั 3นนําของ
ชาวญี�ปุ่ นที�ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นย่านความเจรญิ
อนัดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจบุนั เชญิทา่นเลอืก ชมและซื7อ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง
ถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื3อผา้ และเครื�องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK 
II และอื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และที�จะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึ
PEPEช ั7น8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ที�ทา่นสามารถเลอืกซื3อเป็นของฝากกลับ
บา้นได ้ในราคาที�สบายกระเป๋าสมควรแกเ่วลา นํา  
*** เพืLอใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมื7อเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆ*** จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีLพกัยา่นนารติะ 

�ทีLพกั: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชืLอโรงแรมทีLทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีLส ีL         อสิระทอ่งเทีLยวตามอธัยาศยั   หรอื ซื7อบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์      � อาหาร เชา้                                                            
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีLพกั (5) 

* * อิส ร ะ ท่ อ ง เ ทีL ย ว เ ต็ ม ว ัน * *  ไ ม่ ม ี ร ถ บ ัส บ ร ิก า ร  มี ไ ก ด ์แ น ะ นํ า ก า ร เ ด ิน ท า ง  * * 
ใหท้า่นชอ้ปปิ7 ง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีLทอ่งเทีLยวอืLน ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจุกุ หรอื  ชนิจูกุ หรอื ชอ้ปปิ7 งทีL
ชซุิย เอา้ทเ์ล็ท ท่องเทีLยวโดยตวัท่านเอง หรอืจะเลอืกซื7อทวัรด์สินยีแ์ลนด ์ซึLงสามารถเดนิทางโดยรถไฟ 
ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีทีLทา่นตอ้งการซื7อบตัรเทีLยวTokyo Disneyland กรุณา
แจง้ความประสงคก์อ่นเดนิทาง10วนั พรอ้มชําระเงนิเพิLมทา่นละ 
2,700.- บาท) 
- ดสินีย ์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี�ปุ่ นซึ�ง

เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย
สรา้งขึ3นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  
600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื�องเล่นนานาชนิด ( ไม่
จํากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครื�อง
เลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตูนเรื�องดัง  Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The   
Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted 
Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิ The Invention of 
the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซื3อ
สนิคา้ที�ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั 3งยังจะไดส้ัมผัสกับตัว
การต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกี3เมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผอง
เพื�อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื3อของที�ระลกึน่ารัก
ในดสินยีแ์ลนด ์



- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ั 3งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิ3งอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่ง
รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื 
(Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที�สถานี JR Shisui Station แลว้ขึ3นรถไปที� 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 
วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัLงรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีLสนามบนินารติะเขา้สูก่ลาง
เมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี� ในปัจจบุนัวธิทีี�กําลัง
เป็นที�นยิมคอืการนั�งรถไฟ ดังนั3น ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึ�งสะดวกในการคํานวณระยะเวลาและจัดสรร
ตารางเดนิทาง ท่ามกลางรถไฟที�มีอยู่หลายสาย 
รถไฟฟ้าที�ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืง
โตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตาม
รปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผา่นจบิะเขา้
สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะ
แยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี3 สว่นแรกวิ�งขึ3น

ไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya สว่นหลังวิ�ง
ไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยูท่ี� 
2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita 
Express วิ�งดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรต่อ
ชั�วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและ
ปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิ�งผา่นสถานโีตเกยีว ซึ�งเป็น
สถานีที�ขบวนรถจะเชื�อมต่อกันหรือแยกจากกัน 
ปกตแิลว้ขบวนที�มาจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะ
เชื�อมต่อกับขบวนที�มาจากชนิจุก ุอเิคะบคุุโระ หรอื
โอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิ�งตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 1,280
เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํี3าเงนิ รถด่วนของ
ฝั�ง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผ่านสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางที�อเุอโนะ ใชเ้วลา
เพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิ�งดว้ยความเร็วสูงสุด 160 
กโิลเมตรต่อชั�วโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 
และ 40 นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มี
รถวิ�ง 3 เที�ยวตอ่ชั�วโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line 
จะตอ้งลงที�สถานนีปิโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานี
อุเอโน่ (Ueno) ซึ�ง ทั 3ง 2 สถานีนี3จะสามารถ
สามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยัง
สถานตีา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที�สถานอีุเอโนะ ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชั�วโมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิ�งจากสนามบนิไปสดุปลายทางที�อเุอ
โนะ ใชเ้วลาตั 3งแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

�ทีLพกั: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชืLอโรงแรมทีLทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีLหา้    สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง  � อาหาร เชา้             
เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีLยวบนิทีL TZ291 SCOOT
 (บนเครืLองมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครืLองดืLม )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืLอง  
 *สายการบนิScoot ไมม่บีรกิารหมอน/ผา้หม่บนเครืLอง 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีLยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืLองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีLยวญีLปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีLปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัLวโมง มอิาจเพิLมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ



เหมาะสม ท ั7งนี7ข ึ7นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั7นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีLยนเวลา
ทอ่งเทีLยวตามสถานทีLในโปรแกรมการเดนิทาง 

สายการบนิสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุีLน ัLงSTANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม 
เป็นการ Random Seat ของทางสายการบนิ ยกเวน้!!! จะมกีารซื7อทีLน ัLงเพิLมเทา่น ั7น!!! 

เงืLอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั7งนี7จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ7นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีทีLลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีLของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั7ง มฉิะน ั7นทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั7งสิ7น  
3.การชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชําระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั3นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 3งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิc ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น  
5.อตัราคา่บรกิารนี7รวม  
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั 3นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 3งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้ความประสงคห์นา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทาง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูจั้ดสรรที�นั�ง 
กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะเปลี�ยนระดับชั 3นที�นั�งเป็น Stretch Seat/ Long leg ตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์ ยกเวน้ที�นั�ง 
Scoot Biz ตั�วหมูค่ณะตามโปรแกรมทัวรไ์มส่ามารถอพัเกรดได*้ 
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ3นไป** 
และจะสามารถคอนเฟิรม์ทีLน ัLงพรอ้มเลขทีLน ัLงไดภ้ายใน1-3วนักอ่นเดนิทาง เนืLองจากเจา้หนา้ทีLจะทําการอพัทีLนงัได้
หลงัจากทีLต ั�วกรุป๊ Final ออกแลว้เทา่น ั7น 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ 7าหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ  Scoot กําหนด ขาไปทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ขากลบัทา่นละไมเ่กนิ
20กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีตอ้งการซื7อนํ 7าหนกัสมัภาระเพิLม แจง้กอ่นเดนิทาง 7วนั 
- เพิLม 5 กโิลกรมั 700 บาท / เพิLม 10 กโิลกรมั 1,200 บาท /เพิLม 15 กโิลกรมั 1,700 บาท 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
6.อตัราคา่บรกิารนี7ไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ3ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน  ตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีLมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 
  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีLปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีLประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั7นในประเทศญีLปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืLอการทอ่งเทีLยว เยีLยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืLนเอกสารในข ั7นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืLอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีLปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี7 
1.       ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ3นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิททฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีLปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีLปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 3น 



 3.       ในขั 3นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั7งหมดกอ่นทําการจอง เพืLอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และ
บรษิทั ฯ และเมืLอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั7งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงืLอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั7งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีLจะเลืLอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ7นในกรณีทีLมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิcการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ3นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั 3งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 3งหมด  
7. รายการนี3เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 3งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั3น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ3งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 3งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ3าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั3น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 3งนี3ข ึ3นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั3นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที�ยว เท่านั3น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื3อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 


