
BOOKING CODE : HJT-TR53-B01                                                                                                    UPDATE 10/11/60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1 - 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่18-22 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่19-23 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่20-24 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  
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วนัที ่21-25 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่22-26 ม.ค. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่23-27 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่24-28 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่25-29 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่26-30 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่27-31 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่28-1 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่29-2 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่30-3 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่31-4 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่1-5 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่2-6 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่3-7 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่4-8 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่5-9 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่6-10 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่7-11 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่8-12 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่9-13 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่10-14 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่11-15 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่12-16 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่13-17 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่14-18 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่15-19 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่16-20 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่17-21 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่18-22 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่19-23 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่20-24 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่21-25 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่22-26 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่23-27 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่24-28 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่25-1 ม.ีค. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่26-2 ม.ีค. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัที ่27-3 ม.ีค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 10,000  

วนัที ่28-4 ม.ีค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 10,000  

***ไมม่รีาคามเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                              (-- / -- / --) 

22.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิท คอยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นในการเชค็อนิ 

วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีวสกายทร ี– วดัอาซากุสะ - ช็อปป้ิง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS – อาบน า้แร ่

             ธรรมชาต ิ-  บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์เสริฟ์ไมอ่ ัน้                                                                              (-- / L / D) 

00.30 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TZ292  
08.00 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ จากนัน้

เดนิทางสู่เมืองโตเกยีว ร่วมเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น ้าสมุดิะ หอ
โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุใน

กรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจ

กับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งราง
ของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ

มากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมา
ตอ่ควิกนัเพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิดุแสนอร่อย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู ่Gotemba Premium Outlets อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของของฝากและของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
หลงัจากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั ณ สวยงามดว้ยววิทวิทัศน์รอบๆ ซึง่ตัง้อยู่บนฐานขอ  งภูเขาไฟฟู

จ ิและไมไ่กลจากทะเลสาบฮาโกเนะ เรยีกไดว้า่อยูใ่นระดับพรเีมยีมทัง้สนิคา้และทวิทัศน์เลยทเีดยีว อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ิม้

ลองรสชาตปิูพรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอย่างจุใจ หลังอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้
ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 หรอื *ลานสกฟีจูเิท็น*  - ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – JTC DUTY FREE – ยา่นชนิจกุ ุ                 

                        (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิสมัผัสภูเขาไฟฟจูอิย่างใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึง่เป็นจุดทีร่ถโดยสารสามารถ
ขึน้ไปจอดได ้ฟจูเิป็นภูเขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น และยังเป็นสญัลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความ

งามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจจิะมีความงดงามทีแ่ตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่
สวยงามไมว่า่จะมองจากมมุไหนก็ตาม  
(หมายเหต ุการขึน้ชมภูเขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศอ านวย) 

**ชว่งฤดหูนาว กรณีทีล่านสกมีปีรมิาณหมิะเพยีงพอตอ่การเลน่สกแีละกจิกรรมบนพืน้
หมิะ โปรแกรมจะเปลีย่นจากขึน้ชมภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 เป็นน าคณะไปสูล่านสกแีทน** 

น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลือ่น

ไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกี
ทีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจู ิทีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 
1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด 
ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดย
ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นส าคัญ) จากนัน้เดนิทางสู ่ น าทา่นเยีย่มชม ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว 

Earthquake simulation center ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุ
ของภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว 

หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนียั้งมโีซนถา่ยภาพกับภูเขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้
งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา เครื่องส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมี

หอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE (JTC) เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีนานาชนดิ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะ

เป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูก

กวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอย่างด ีและสนิคา้อืน่ๆ หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับการ
เลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 

COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  
เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

พกัที ่  NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  ตะลยุโตเกยีว - อสิระทอ่งเทีย่วชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์                 (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 

 

หมายเหต ุในวันทีป่ลอ่ยอสิระตามอธัยาศัย ไกดจ์ะแนะน าเสน้ทางทีล่กูคา้ตอ้งการไปใหก้บัแตล่ะกลุม่  
ซึง่ไกดไ์มส่ามารถ น าเทีย่วไดท้กุกลุม่ เนือ่งจากแตล่ะบา้นมคีวามตอ้งการทอ่งเทีย่วแตล่ะทีไ่มเ่หมอืนกนั  
ยกเวน้!! ในกรณีทีแ่ตล่ะบา้นตกลงทีจ่ะไปเทีย่วสถานทีเ่ดยีวกนั ไกดจ์งึจะสามารถพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว  

ณ สถานทีนั่น้ๆ โดยอาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั  
โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง 



BOOKING CODE : HJT-TR53-B01                                                                                                    UPDATE 10/11/60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 4 - 
 

 
 

 

 
Option A : FREE DAY อสิระเต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยสามารถขอค าแนะน าจากไกดใ์นการเดนิทาง อาท ิ

ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที่
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิ

และสมเด็จพระจักรพรรดนิโีชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่

2 ศาลเจา้แหง่นี้ไดถ้กูท าลายไปหมดสิน้ จนกระทัง่สงครามจบลงจงึไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมจ่น
แลว้เสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้แมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่ร่มรืน่

ไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ จนเหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาลเจา้ 
ยา่นฮาราจกู ุฮาราจูกนัุน้ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวัยรุ่นทีช่อบแตง่หนา้แตง่ตัวมเีอกลกัษณ์จนอาจ

เรยีกไดว้า่หลดุโลกอย่างทีเ่รารูจ้ักเทา่นัน้แตฮ่าราจกูใุนอดตีนัน้เป็นเพยีงยา่นทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ 

เทา่นัน้ แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอืย่านหนึง่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ี่ไมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวม
รา้นคา้เทา่นัน้ แตร่อบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวนัตกแบบ 

Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตวั และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจูกนัุน้คอืถนน
ทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูน่ัุนเอง 

ยา่นชบิุยา่ คอืหนึง่ใน 23 เขตของมหานครโตเกยีว และมพีืน้ทีเ่พยีง 15 ตารางกโิลเมตร
เทา่นัน้ ซึง่ทีน่ีก็่เป็นอกีหนึง่ยา่นทีเ่ป็นศนูยร์วมยอดนยิมของวัยรุ่นมากวา่ 30 ปี เพราะเป็นทีต่ัง้

ของหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ มากมาย โดยยา่นชบิยุะนัน้มศีนูยก์ลางอยูต่รงสถานรีถไฟชบิยุะ 

หนึง่ในสถานใีหญข่องโตเกยีวทีม่คีวามซบัซอ้น เพราะมรีถไฟฟ้าทัง้บนดนิและใตด้นิหลายสาย 

จงึท าใหส้ถานชีบิยุะมผีูค้นผา่นไปมาถงึวนัละประมาณ 2 ลา้นตน้ๆ ทีส่ าคญัชบิยุะมจีดุนัดพบทีม่ี
ช ือ่เสยีงน่ันก็คอืบรเิวณอนุสรณ์รูปปัน้ของสนัุขชือ่ฮาจโิกะน่ันเอง 

ยา่นโอไดบะ เป็นแหลง่ชอปป้ิงและความบนัเทงิของโตเกยีว ถา้ดจูากแผนทีแ่ลว้ Odaiba มี
สภาพเป็นเกาะอยู่ทีอ่า่วโตเกยีว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถ้กูสรา้งขึน้

เพือ่เป็นป้อมปราการ (ค าวา่ daiba แปลวา่ป้อมปราการ) ป้องกนัการรุกรานของขา้ศกึ ตอ่มาอกี 

100 กวา่ปี เกาะ Odaiba ไดถ้กูถมเพิม่เพือ่ใชป้ระโยชนเ์ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ตกึ ส านักงาน และ 
ทา่เรอื การถมทะเลในตอนนัน้ ถอืวา่เป็นเรือ่งใหมใ่นวงการกอ่สรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มี

โรงแรม และศนูยก์ารคา้มาเปิดที ่Odaiba และเริม่มสี ิง่กอ่สรา้งใหม่ๆ  เกดิขึน้เชน่ตกึ Fuji TV 
Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight ตอนนี ้Odaiba เป็นเมอืงใหมข่องโตเกยีว 

มผัีงเมอืงสวยงาม ตกึรูปทรงแปลกๆ รถไมเ่ยอะเหมอืนโตเกยีว และไมวุ่น่วาย  

ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ 
รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น 

MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกนั
แดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี 

Option B : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วดสินยีแ์ลนด ์ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้มร่วมคา่เดนิทาง)  
 **อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ดสินยีแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชา การต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่

แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถม
ทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกับเครือ่งเลน่  นานา

ชนดิ (ไมจ่ ากัดจ านวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่
ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีน

ในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้น

ผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจับจ่ายเลอืก

ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกับตวัการต์นูเอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์
พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์   

พกัที ่  NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                             (B / -- / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) แบบ SNACK BOX 

 น าทา่นเชค้เอาท ์และเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 
10.00 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ291  

14.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมน่บั
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


