ทัวร์ญีป่ ุ่ น: TOUR5734

ไฮไลท์ของโปรแกรม
 บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ / นาริตะ -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787-800 DREAMLINER
(335 ที่น่ัง)
ฟรีนา้ หนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้ อมอาหารเช้ า พักฟูจิ 1คืน และนาริตะ 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี
พร้ อมช้ อปปิ้ งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ หมู่บ้านนา้ ใส-โอชิโนะฮัคไก
 อิ่มอร่อยวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์ พร้ อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
 พร้ อมเปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็ นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

กาหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 60
วันแรก

17-21 ก.ค. 2560

เพียง 19,900.-

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

21.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันทีส่ อง

นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โกเทมบะเอาท์เล็ท

00.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
(–/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
โดย สายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ292
(บนเครือ่ งมีบริการจาหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครือ่ ง**

09.00 น.

เทีย่ ง

คา่

เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ นุ่
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
จากนั้ น เดิ น ทางสู่ “มหานครโตเกี ย ว”เมื อ งหลวงของประเทศญี่ ปุ่ นโตเกี ย ว หมายถึ ง "นครหลวง
ตะวันออก" เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึงทาให้ กรุงโตเกียวเป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง
การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจ้ าแม่
กวนอิม ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็ก เพี ยง 5.5 ให้ ท่านได้ น มัสการขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิมและ
ถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”และซื้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ”สินค้ า
MADE IN JAPAN แท้ ๆ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อร่ ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น รวมทั้งขนม
อร่ อ ยสไตล์ ญ่ี ปุ่ นตามอั ธ ยาศั ย จากนั้ น น าท่ า นสู่ แ หล่ งช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้ าแบรนด์ เนมชื่ อ ดั งที่ โกเทมบะ
แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่ งรวมสินค้ านาเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญ่ีปุ่นที่ดังไปทั่วโลกกว่า 165 แบรนด์
บนพื้ นที่ก ว่ า 400,000 ตารางฟุ ต พบกับ คอลเลคชั่ น เสื้อ ผ้ า ใหม่ ล่า สุด อาทิ MK MICHEL KLEIN,
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลื อ กซื้ อกระเป๋ าแบ รน ด์ เ น มยี่ ห้ อดั ง ได้ ที่ ร้ าน
COACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือเลือกดูเครื่องประดับและ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)
SPECIAL: เมนู พิเศษวาไรตี้ บุฟเฟ่ ต์ พร้อมปูยกั ษ์ “มัตสึบะ” ปูน้ าเย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดที่ได้รบั การ
กล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่ มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบ
ไม่อ้ นั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั SUPER HOTEL GOTEMBA / DORMY INN MISHIMA หรือเทียบเท่า
ห้ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบนา้ แร่ เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบนา้ แร่ในแบบของ

ญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบนา้ แร่ : การอาบนา้ แร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกล้ ามเนื้อช่วยให้ โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ ดีข้ นึ ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ ผิวหนังและรูขุมขนทา
ให้ ผิวหนังสะอาดบารุงผิวพรรณให้ สดใสคลายความตรึงเครียด
หมายเหตุ :
1) โรงแรมที่พกั จะเป็ นห้องพักแบบเตียง DOUBLE เท่ านั้น ซึ่ งทางบริษทั จะแจ้งชื่อโรงแรมที่ท่านจะเข้าพัก
ก่อนล่วงหน้า 1–3 วันทาการ
2) ในกรณีทีโ่ รงแรมที่พกั ไม่มีหอ้ งอาบน้ าแร่ (ออนเซ็ น) ภายในโรงแรม ทางบริษทั จะจัดให้ท่านไปใช้บริการที่
แช่ออนเซ็นบริเวณใกล้เคียง

วันทีส่ าม

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ) –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไก –
ชินจู กุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (3)

(อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ –)

เทีย่ ง

คา่

วันทีส่ ี่
เช้า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สญ
ั ลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั “ภูเขาไฟฟูจิ” ภูเขาที่สงู ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมี
ความสูงราว 3,776 เมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอด
เขาตลอดทั้งปี นาท่านขึ้น “สถานีที่ 5”ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดับความสูงที่ 2,500เมตร (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั
สภาพภูมิอากาศ) ให้ ทุกได้ ได้ สมั ผัสทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นให้ ทา่ นได้ อิสระ
เลือกชมและซื้อ “สินค้ าพื้นเมืองและขนมอร่อย”ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไปสั ม ผั ส ประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ท่ี Experience Earthquake พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
แผ่นดินไหว ท่านจะได้ ทดสอบในบ้ านจาลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่าสุดสู่ข้นั สูงสุด และ
สนุ กสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้ องจาลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซื้อของฝากราคาถูก เช่น
ขนม เครื่ อ งส าอาง เครื่ อ งไฟฟ้ าได้ จากที่ น่ี จากนั้ น เดิ น ทางสู่ หมู่ บ ้า นน้ าใส-โอชิ โ นะฮั ค ไก
(Oshino Hakkai) ชมบ่ อนา้ ที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟู จิมีอายุมา
มากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้ เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ ื นดิน และซึ มซาบไปยังบ่ อน้าแต่ ละบ่ อน้า
ดังนั้นนา้ ที่อยู่ในบ่อจะเป็ นนา้ ที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้ เป็ น 1
ใน 100 อันดับ แหล่งนา้ จากธรรมชาติท่ดี ีท่สี ดุ ของญี่ปุ่นอีกด้ วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของ
ภูเขาไฟฟูจิได้ ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร้ อม ชม และเลือกซื้อสินค้ า
พื้นเมือง จากนั้นเพื่ อเป็ นการเอาใจเหล่านัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลา
ดิบที่ “ชินจูกุ”หรือ “ศู นย์กลางที่สองแห่ งนคร”ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุ บัน
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของจากร้ านค้ าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ อง
ถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื้อผ้ า และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น
ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC
MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON
อิสระอาหารมื้ อเย็น เพือ่ ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยทีย่ ่านชินจูกุเช่นร้ าน
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้ อสอบ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั TOYOKO INN NARITA / SUPER HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ งหรือเลือกซื้ อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์”
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (5) (อาหารเช้า/ – / –)
ท่านสามารถนังรถไฟเพื
่
อ่ ไปยังสถานทีต่ ่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทิเช่น
ฮาราจูกุแหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบ ที่เชื่อมระหว่างสถานีJR HARAJUKU
STATIONกับ ถนนสายหลัก MEIJI DORI ถนนคนเดินที่เป็ นสัญ ลักษณ์ ของฮาราจู กุ สิ่งที่มีช่ ื อเสียงของ
ย่านนี้กค็ ือการแต่งตัวแฟชั่นแบบ COSPLAY ของวันรุ่นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่องต่างๆ
 ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI)เป็ นถนนเล็กๆ อยู่หน้ าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายนี้เป็ นแหล่ง
รวมร้ านค้ าแฟชั่นวัยรุ่น เสื้อผ้ าเครื่องประดับ เครื่องสาอาง ห้ ามพลาดร้ านเครปสไตล์ญ่ีปุ่นที่โด่งดัง
ไปทั่วโลก ตั้ งอยู่ ตรงกลางของถนนทาเคชิ ตะร้ านที่มีช่ ื อเสียงคือ MARION CREPES ที่ถื อว่ าเป็ น
ร้ านเครปสไตล์ญ่ีปุ่นอันเก่าแก่ท่เี ปิ ดบริการมานานที่สดุ ในญี่ปุ่น
 ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมและห้ างสรรพสินค้ าดัง
- ห้ างLAFORET HARAJUKUสูง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้อผ้ ามากกว่า 150 ร้ าน
- OMOTOSANDO HILL ช้ อปปิ้ งมอลล์ แ หล่ ง รวมของแบรนด์ ดั ง เช่ น LOUIS VUITTON,
CHANNEL, GUCCI, DIOR

- KIDDYLAND ร้ านขายสินค้ าของเด็ก ที่มีท้งั เสื้อผ้ า ของเล่น ขนม
- ORIENTAL BAZZAR ร้ านขายของที่ระลึก
ชิบุย่า ได้ รับฉายาว่าเป็ น Shopping District แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็ นแหล่ง
รวมความบันเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDที่
ถือว่าเป็ นสาขาที่ใหญ่ท่สี ดุ , PARCO, LOFTสาขาชิบูย่าที่เต็มไปด้ วยของเก๋ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้ วย
ร้ านค้ าแบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING
APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกที่เรียกได้ ว่าวุ่นวายที่สุดในโลกเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็
ต้ องแวะมา HACHIKO SQUARE ที่มีผ้ ูคนพลุกพล่านข้ ามถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุด
ไฮไลท์อกี จุดในย่านนี้ได้ แก่รูปปั้นของ HACHIKOสุนัขผู้ซ่ือสัตย์อนั โด่งดังไปทั่วโลก
SHISUI OUTLET สามารถช้ อปได้ ต้ังแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้ อปปิ้ งอย่างจุใจกับสินค้ าแบรนด์
เนมที่แหล่ง รวมสินค้ านาเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
เดิ น ทางโดย Shuttle Bus จากสนามบิ น นาริ ต ะ จะมี ร ถบั ส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1)
No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที
หรือจะเลือก
เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้ วขึ้น รถไปที่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์สวนสนุ กขนาดใหญ่ ในกรุงโตเกียว ที่ต้ังอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY
RESORT เขต URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่งมีพ้ ืนที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวกอยู่
ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงที่สถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY
STATION มี โซนต่ า งๆที่ น่ า สนใจ คื อ เมื อ งลั บ แลสามเหลี่ ย มปากแม่ น้า (LOST RIVER DELTA)
ชายทะเลฝั่งอาหรั บ (ARABIAN COAST) ทะเลสาบนางเงือก (MERMAID LAGOON) เกาะลึกลั บ
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริ ม น้า ฝั่ งอเมริ ก า (AMERICAN WATERFRONT) เมื อ งเรื อ แห่ งการ
ค้ น พบ (PORT DISCOVERY) ท่า เรื อ เมดิ เตอร์ เรเนี ยน (MEDITERRANEAN HARBOR) เครื่ อ ง
เล่ น ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มของนั 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 ว นโซนที่ เ หมาะส าหรั บ
เด็กหรื อผู้ท่ไี ม่รักความตื่นเต้ นมากนัก เช่ น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/
STORM RIDERน อ ก จ าก นี้ ยั งมี ส่ ว น ก าร แ ส ด ง เช่ น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON
THEATER และโรงหนัง 3 มิติท่ขี ้ นึ ชื่ออย่าง THE MAGIC LAMP THEATER
รายละเอียดเพิม่ เติมกรุณาสอบถามได้ทีไ่ กด์
ค่าตัว๋ โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์ ราคาผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700 บาท และราคาเด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่ านละ
2,500 บาท
(ไม่รวมค่ ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซื้ อบัตร
เทีย่ ว Tokyo Disneyland กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง 10วัน พร้อมทั้งชาระเงิน)
วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนัง่ รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่
กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทาได้ หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจาทาง และ แท็กซี่ ใน
ปั จจุ บันวิ ธีท่ีกาลั งเป็ นที่นิยมคื อการนั่ งรถไฟดังนั้ น ขอแนะน าการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่ งสะดวกในการ
คานวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่ หลายสาย รถไฟฟ้ าที่ให้ บริ การจาก
สนามบินนาริตะเข้ าเมืองโตเกียว มีอยู่หลักๆ 5 สายด้ วยกัน ได้ แก่

1) Narita Express (N'EX) – เส้ นสีแดงตามรูป เดินทางเข้ าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้ าสถานี
โตเกียว ใช้ เวลา 53 นาที แล้ วขบวนรถจะแยกเป็ น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือ
ผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofunaค่ารถอยู่ท่ี 2,940 เยน – 4,180
เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้ วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้ บริการจากหลายๆ
สถานีในโตเกียวและปริ มณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่ านสถานีโตเกียว ซึ่งเป็ นสถานีท่ีขบวนรถจะเชื่อมต่อกัน
หรือแยกจากกัน ปกติแล้ วขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุ กุ อิ
เคะบุ คุโระ หรื อโอมิยะ กลายเป็ นขบวนเดียวกัน วิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง Sōbu
Main Line และ สายนาริตะ)
2) รถไฟ JR เป็ นรถไฟธรรมดา–เส้ น สีเขียว ใช้ เวลา80นาที เดิน ทางไปสถานี Tokyoราคาประมาณ
1,280 เยน
3) Keisei Skyliner – เส้ นสีนา้ เงิน รถด่วนของฝั่ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่าน
สถานี นิ ป โปริ สุ ด ปลายทางที่อุ เอโนะ ใช้ เวลาเพี ย ง 41 นาที ค่ า โดยสารประมาณ2,470 เยนKeisei
Skylinerวิ่งด้ วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่ อชั่ วโมง Skylinerมีรถออกทุ กๆ 20 และ 40 นาที ใน
ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวต่อชั่วโมง กรณีใช้ บริการ Keisei Line จะต้ องลงที่สถานี
นิปโปริ (Nippori) หรือไม่กส็ ถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึ่งทั้ง 2 สถานีน้ ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR
Yamanote Line) ไป ยั ง สถานี ต่ างๆ ใน โต เกี ย วได้ อย่ า งสะด วกสบ าย ไม่ ว่ า จะเป็ น Akihabara,
Tokyo,Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro
4) Access Express – เส้ นสีส้ม เป็ นรถด่วนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ท่สี ถานี
อุเอ
โนะ ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 เยน
5) Keisei main line – เส้ นสีฟ้า เป็ นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทาง
ที่
อุเอโนะ ใช้ เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั TOYOKO INN NARITA / SUPER HOTEL CHIBA หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้า/ –/ –)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน SCOOT เทีย่ วบินที่ TZ291
(บนเครือ่ งมีบริการจาหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครือ่ ง**
13.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบินหรือการจราจรเป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมาย ของ
ประเทศญีป่ ุ่ น สามารถให้บริการวันละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิม่ เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึ งขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่ น
เวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงือ่ นไขต่างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิ ร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยจะใช้
อยู่ในระดับเดียวกัน ทางบริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัด
หมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) ส าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่ อ นข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักส าหรับ 3 ท่ าน (เตี ยงคู่ +เตี ยง
เสริม) ซึ่งท่านอาจจะต้องพักเป็ น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็ น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพัก
จะไม่ มี เตี ย งคู่ อาจจะมีแค่ เพีย ง 1 เตี ย ง (เตี ยงใหญ่ 1 เตี ยง) ส าหรับนอน 2 ท่ านเท่ านั้น และบางโรงแรม
ห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทั ขออนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง

อัตราค่าบริการ
เดือนกรกฎาคม 17 - 21 ก.ค. 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชัน่ ไม่มีราคาเด็ก

ท่านละ

19,900.5,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป–กลับตามเส้ นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้ อมคณะ (ไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. นา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน SCOOT

ขาไปและขากลับ ท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษทั ได้ทาไว้ )

ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่ มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสั่ง
เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดทริป ต่ อ
1 ท่าน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือต้องการใบกากับภาษี)
4. ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่ างด้ าวในกรณีท่ีไม่ ใช่ พาสปอร์ตไทย
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว
3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้ าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะ
เป็ นผู้ ด าเนิ น การยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ยค่ า บริ ก ารต่ า งหาก
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทา
เรื่องแจ้ งเข้ า–ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6. ค่ าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่ างด้ าว (ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้
ชาระด้ วยตนเอง)

เงือ่ นไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท หรือ ชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ไี ม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อ
ของผู้ เดิ น ทางที่สะกดตรงตามหนั งสือ เดิ น ทาง และแนบส าเนาพาสสปอตผู เ้ ดิ นทาง (จะต้อ งมี อ ายุเหลื อ
มากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบั จากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทาง บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
– กรุณาส่งแฟกซ์สาเนาใบโอนเงิน พร้ อมระบุช่ ือพนักงานขายที่ติดต่อด้ วยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–
692–5202
– ส่งสาเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายหรือทางโทรสาร
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ ทุ ก กรณี และ กรณี ท่ีก องตรวจคนเข้ าเมื อ งทั้งกรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฏิเสธมิ ให้ เดิ น ทางออกหรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดิน ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ วถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเกีย่ วกับการซื้ อทีน่ งั ่ และน้ าหนักกระเป๋ าเพิม่ ของสายการบิน SCOOT AIRLINE

1. กรณีท่านมีความประสงค์จะเปลีย่ นระดับชั้นทีน่ งเป็
ั ่ น STRETCH SEAT/LONG LEG จะมีรายละเอียดดังนี้
- ทีน่ งั ่ STRETCH SEAT / LONG LEG ชาระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) ต้องดาเนินการแจ้งก่อนการ
เดินทาง
30 วันก่อนการเดินทาง ***ไม่อนุญาติให้เด็กตา่ กว่า 16 ปี และผูส้ ูงอายุ65 ปี ขึ้ นไป***
- ทีน่ งั ่ SCOOT BIZ ต้ องเช็คที่ว่างและอัพที่น่ัง ณ วันเดินทางที่หน้ าเคาน์เตอร์ (ค่าที่น่ัง+ค่าดาเนินการของสายการ
บินประมาณ 6,000++)
2. กรณีซื้อน้ าหนักกระเป๋ าเพิม่ (จากปกติท่สี ายการบิน Scoot กาหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- เพิม่ 5 กิโลกรัม 700 บาท / เพิม่ 10 กิโลกรัม 1,200 บาท / เพิม่ 15 กิโลกรัม 1,700 บาท
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่จี านวนผู้เดินทางต่ากว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่ )โดยบริษัทฯจะแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้ อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,
การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดาเนินการประสานงาน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ที า่ นใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่เี กิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
แล้ ว ตามที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
8. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านั้น
เรือ่ ง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นให้
ุ่ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ ประกาศเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ย่นื
ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทางาน หรือมีวัตถุประสงค์อ่นื ๆ จะต้ องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ นุ่ มีดงั ต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการออกเอกสาร
ดังกล่าว)
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ นุ่ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติท่จี ะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
เมือ่ ท่านได้ทาการจอง ทัวร์ญปี่ นุ่ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพือ่ แจ้งรายละเอียด
การชาระเงิน โทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ตลอดเวลาทาการค่ะ

