TR93 Tokyo Ski โตเกียว ฟูจ ิ สกี ฟรีเดย์ 5ว ัน 3คืน

Tokyo Ski โตเกียว ฟูจิ สกี ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน
แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ BBQ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยกั ษ์ FREE WIFI ON BUS
สุดคุ้ม!!! ราคาเริม่ 22,900 บาท พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน
Hilight โปรแกรม นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)
เครื่องลาใหญ่ B787-8 DREAM LINER ทันสมัยสุดๆ น้าหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

วันที่

รายละเอียดท่องเที่ยว

DAY 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
DAY 2 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn – คาวากูจิโกะ
DAY 3 คาวากูจิโกะ – ลานสกีฟจู ิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
DAY 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตร 2,700บาท)
DAY 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

10 - 14 Jan 2018

22,900

22,900

22,900

7,000

7,500

17 - 21 Jan 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

20 - 24 Jan 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

27 - 31 Jan 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

31 Jan - 04 Feb 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

03 - 07 Feb 2018

22,900

22,900

22,900

7,000

7,500

07 - 11 Feb 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

10 - 14 Feb 2018

24,900

24,900

24,900

7,000

7,500

14 - 18 Feb 2018

24,900

24,900

24,900

7,000

7,500

21 - 25 Feb 2018

23,900

23,900

23,900

7,000

7,500

24 - 28 Feb 2018

24,900

24,900

24,900

7,000

7,500

28 Feb - 04 Mar 2018 26,900

26,900

26,900

7,000

7,500

03 - 07 Mar 2018

25,900

25,900

25,900

7,000

7,500

07 - 11 Mar 2018

25,900

25,900

25,900

7,000

7,500

10 - 14 Mar 2018

25,900

25,900

25,900

7,000

7,500

14 - 18 Mar 2018

25,900

25,900

25,900

7,000

7,500

17 - 21 Mar 2018

27,900

27,900

27,900

7,000

7,500

รายละเอียดทัวร์

วันที่ DAY 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
21.00

วันที่ DAY 2
00.30
08.00

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น3 ประตู 6
เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน Scoot เจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้าน
เอกสารและติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn – คาวากูจิโกะ

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868
** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง(บนเครื่องมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดใน
แถบชิบะ และจานวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้ง
ของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สาหรับสักการะบูชาภายในวัดท่าน
สามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้าขนาดใหญ่ นาท่านกราบนมัสการขอพร
พระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้า
พื้นเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนู บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU

บ่าย

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียวเมืองหลวง นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคา ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้
ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคารณ)
ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชม
และเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อป
ปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น
โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้
เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าว
ของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ หากมี
เวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky
tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัด
อาซากุซะ สาหรับโตเกียวสกายที เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634
เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์
ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนั้นนาท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถม
ทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค่าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า
ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่า
ของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทาให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิม
สูง 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 จนถึงเวลานัดหมายนาท่าน
เดินทางสู่ที่พักจังหวัดยามานาชิ ย่านทะเลสาบคาวากูจิโกะ
รับประทานอาหารค่า (มื้อที่2) พร้อมขาปูยักษ์ไม่อั้น!!! หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์
การอาบน้าแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและ
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ค่า

ที่พัก: Route Inn Kawagujiko // Fuji Premium Resort หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ DAY 3 คาวากูจิโกะ – ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)

เที่ยง

นาท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณ
ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ
ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการ นั่งเลื่อนหิมะที่
ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปก คลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก หรือท่าน
จะสามารถเลือก ถ่ายรูปบริเวณรอบหรือซื้อของที่ระลึกจากร้าน souvenir shop หรือเลือกทาน
อาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกี
และชุดสาหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200
เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อม
ให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอื้ออานวย หรือลานสกีปิด หิมะ
ละลายหรือมีปริมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมู่บ้านน้าใสหรือโอชิ
โนะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ โอชิโนะฮัคไค หรือหมู่บ้านน้า
ใส บ่อน้าที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า
1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้าแต่ละบ่อน้า
ดังนั้นน้าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือก
ให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบ
สามารถชมดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับ
บรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)

บ่าย

นาท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในห้องจาลองแผ่นดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่าสุดสู่ขั้น
สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจาลองแบบต่างๆ จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อ
ของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสาอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ามันม้า โฟมล้างหน้า
ถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็น
นักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียว นาท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

ย่านช้อปปิ้งชั้นนาของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ เป็นย่านความเจริญอันดับ
หนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า,
กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสาอาง KOSE,
SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาด
ไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100เยน(อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน
เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆ จนถึงเวลานัดหมายนาท่าน
เดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ
ที่พัก: Hedistar Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ DAY 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตร 2,700บาท)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันไม่มีรถบัสบริการ มีไกด์แนะนาการเดินทาง ให้
ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ หรือ ชินจูกุ หรือ
ช้อปปิ้งที่ชิซุย เอ้าท์เล็ท ท่องเที่ยวโดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ซึ่งสามารถ
เดินทางโดยรถไฟ
ราคาบัตรดิสนีย์ท่านละ 2,700.- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง)
(กรณีที่ท่านต้องการซื้อบัตรเที่ยวTokyo Disneyland กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง
7วัน พร้อมชาระเงินเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท)
- ดิสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600
ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดน

ต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลาง
ทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผี
สิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World
ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่าย
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์
อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึก
น่ารักในดิสนีย์แลนด์
- SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบ
รนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
เดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก
(Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้
เวลาประมาณ 15 นาที ห รือจะเลือก
เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้วขึ้น
รถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนั่งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริ
ตะเข้าสู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทาได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจาทาง
และ แท็กซี่ ในปัจจุบันวิธีที่กาลังเป็นที่นิยมคือการนั่งรถไฟ ดังนั้น ขอแนะนาการเดินทางโดย
รถไฟ ซึ่งสะดวกในการคานวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่หลาย
สาย รถไฟฟ้าที่ให้บริการจากสนามบินนาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยู่หลักๆ 5 สายด้วยกัน ได้แก่
1) Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้า
สถานีโตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิ่งขึ้น
ไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่
ที่ 2,940เยน – 4,180เยน
รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการจาก
หลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถ
จะเชื่อมต่อกันหรือแยกจากกัน ปกติแล้วขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมต่อกับ
ขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศ
ยานนะริตะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะริตะ)
2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคา

ประมาณ 1,280เยน
3) Keisei Skyliner – เส้นสีน้าเงิน รถด่วนของฝั่ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริ
ตะ ผ่านสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่า โดยสารประมาณ 2,470
เยน Keisei Skyliner วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Skyliner มีรถออกทุกๆ 20
และ 40 นาที ใน ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวต่อชั่วโมง กรณีใช้บริการ Keisei
Line จะต้องลงที่สถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึ่ง ทั้ง 2 สถานีนี้จะ
สามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวได้อย่าง
สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro
4) Access Express – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที่สถานีอุเอโนะ
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 เยน
5) Keisei main line – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุด
ปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก: Hedistar Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ DAY 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)

09.35

สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่ นามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869

14.55

** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนา
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน
- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10
วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)
โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชาระค่าบริการ ชาระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน

**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้า กรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจาหรือ
พร้อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์และชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้วสามารถยกเลิกได้45วันก่อนเดินทางเท่านั้น แต่กรณีพี
เรียดที่เดินทางนั้นๆเต็มแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณียกเว้นเปลี่ยนผู้เดินทางแทน และพีเรียด
ราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์และชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการและเงินค่าทัวร์คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต้องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจะต้องดาเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือก่อน
เดินทาง15วันเท่านั้น และทางเซ็นเตอร์จะทาจองที่นั่งอัพเกรดเข้าระบบได้เมื่อE-Ticket ทั้งกรุ๊ปออกมาแล้ว
ประมาณ3-5วันก่อนวันเดินทาง**

- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชาระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ามเด็กต่ากว่า16ปีและผู้สูงอายุ65ปี
ขึ้นไปนั่งเนื่องจากที่นั่งอยู่บริเวณ Exit Seat
- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้
** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สามารถสั่งซื้อจากเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสั่งจอง
ล่วงหน้าได้

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้อง
Triple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทาง
โรงแรมไม่สามารถระบุได้ กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2
ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กาหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชาระค่าน้าหนัก**
- ซื้อนาหนักเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชาระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื้อน้าหนักเพิ่ม15กก. ชาระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชาระเพิ่ม 2,200 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สาหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้าใจจากท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ากว่า 6 เดือน

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานัก
ระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้า
ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทาทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจานวน2ขวด
15. การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิ
เช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทาไว้สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่า
ทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุ้มครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้า
ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

