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รหัสโปรแกรม : 12047 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

HILIGHT 

ตืน่ตากบัแสงไฟใน งานประดบัไฟฤดหูนาว สนกุกบัการเลน่หมิะสขีาว ที ่ลานสก ีฟจูเิท็น ขอพรกอ่นกลบัทีว่ดันารติะ

ซงั 

น ัง่กระเชา้คาจ ิคาจ ิข ึน้ไปชมววิทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

ถา่ยรปูกบั กนัด ัม้ ที ่Diver city Tokyo Plaza 

ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท – ชนิจกู ุ- ออิอน มอลล ์

แชน่ า้แร ่ออนเซ็น พรอ้มอิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus !! 

TOKYO 

หมิะ ฮาเฮ 

5D3N 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 
วนัที ่2 สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถา่ยรปู

โตเกยีวสกายทร ี- น ัง่กระเชา้คาจ ิคาจ ิ 

โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท-แชอ่อนเซ็น-บฟุเฟ่ตข์าป ู

วนัที ่3 ลานสก ีฟูจเิท็น-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว พธิชีง

ชาญีปุ่่ น – หมูบ่า้นเยอรมนั (ดงูานประดบัไฟ) 

วนัที ่4 โตเกยีว- ศาลเจา้เมจ ิ–ฮาราจกู–ุชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

- หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้(กนัด ัม้ยกัษ)์ ออิอน มอลล ์

วนัที ่5 นารติะ- วดันารติะซงั –ถนนชอ้ปป้ิงนารติะโอ

โมเตะซงัโดะ – สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 01 ม.ีค. – 05 ม.ีค. 62 25,900 

วนัที ่ 06 ม.ีค. – 10 ม.ีค. 62 25,900 

วนัที ่ 08 ม.ีค. – 12 ม.ีค. 62 25,900 

วนัที ่ 13 ม.ีค. – 17 ม.ีค. 62 25,900 

วนัที ่ 14 ม.ีค. – 18 ม.ีค. 62 25,900 

วนัที ่ 15 ม.ีค. – 19 ม.ีค. 62 25,900 

วนัที ่ 20 ม.ีค. – 24 ม.ีค. 62 25,900 

วนัที ่ 21 ม.ีค. – 25 ม.ีค. 62 25,900 

วนัที ่ 22 ม.ีค. – 26 ม.ีค. 62 25,900 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง  

23.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกู๊ต 

(NOK SCOOT)  

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ  

[ส าคญัมาก!! ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

++ สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 Dreamliner จดัทีน่ ัง่
แบบ 3-4-3 
      น า้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ จะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ตา่งหาก) 
++ [พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] ++ 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง  
(XW102 02.45 - 10.25) 

    

2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถา่ยรปูโตเกยีว
สกายทร ี- น ัง่กระเชา้คาจ ิคาจ ิ– โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท-
แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

 🍽 🍽 
FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

[♨] 

3 
ลานสก ีฟูจเิท็น-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – 
พธิชีงชาญีปุ่่ น – หมูบ่า้นเยอรมนั (ดงูานประดบัไฟ) 🍽 🍽 อสิระ 

NARITA 
HOTELหรอื
เทยีบเทา่  

4 
โตเกยีว- ศาลเจา้เมจ ิ–ฮาราจกู–ุ ชนิจกู ุ- หา้งไดเวอร ์
ซติ ี ้(กนัด ัม้ยกัษ)์ –ออิอน มอลล ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

NARITA  
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
นารติะ-วดันารติะซงั-ถนนชอ้ปป้ิงนารติะ โอโมเตะ
ซงัโดะ-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง  
(XW101 13.55 - 19.05) 

🍽 อสิระ  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรปูกบัโตเกยีว สกายทร-ี น ัง่

กระเชา้คาจ ิคาจ-ิโกเทมบะ เอาทเ์ล็ท-แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์

02.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW 

102 

10.25 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบสั เตรยีมตัวออกเดนิทาง 

พร้อมกบัรบกวนปรบันาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึ่งเร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่

กรุงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ

เป็นวัดทีเ่ก่าแก่และไดรั้บความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะภายในอาราม

ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟ

ยกัษ์ 4.5 เมตร ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ในนามประตูฟ้าค ารณและท่านจะ

ไดส้นุกกับการเดนิเลือกดูสนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึง่มรีา้นคา้ขาย

ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ  

 

เดนิสูร่มิแมน่ ้าซมูดิะเพือ่ถา่ยรปูกบัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี

(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมือ่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถ

ท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร กบั CN 

Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ซึง่เป็น 1 ในทะเลสาบทมีจีุดชมววิฟจูิ

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ พรอ้มกับน าท่านขึน้ กระเชา้ คาจ ิคาจ ิ(Kachi Kachi Ropeway) 

กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา ภเูขาเทนโจ เพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะ

จากมมุสงู (หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัว่คราว)  

http://bit.ly/2NMk5YE
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แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium 

Outlet) เป็นหนึง่ในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ททีก่ระจายครอบคลุมประเทศญีปุ่่ น ใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้หลากหลายแบรนด์ดัง ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 

MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , 

ADIDASฯลฯ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พเิศษกบั บฟุเฟ่ต ์เมนขูาปยูกัษ ์แบบไมอ่ ัน้ !!! 

หลังอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ภายในโรงแรม 

วนัที ่3 ลานสก ีฟจูเิท็น-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว –พธิชีงชาญีปุ่่ น – หมูบ่า้นเยอรมนั 

(ดงูานประดบัไฟ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

สมัผัสความสนุกสนานกบั กจิกรรม ณ  ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการเลน่

หมิะและเก็บภาพประทับใจ กลับไปอวดคนทางบา้น 

หากทา่นตอ้งการเลน่ เลือ่นหมิะ **  ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ี 

เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ประมาณ 500-15,000 เยน** 

หมายเหต:ุ  

ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น

โปรแกรมทวัร ์ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร 

จากระดับน ้าทะเล น าทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยงับรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟู

จ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชมทศันยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็น

ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่งั

ดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  

หรอืบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่น

สามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูแิละเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึเกีย่วกบัภเูขาไฟฟจูไิด ้

และยงัเป็นจดุถา่ยรปูกบัภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามในชว่งฤดหูนาว 

 

ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจดัแสดงขอ้มลูการปะทุ

ของภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มหีอ้งจดัฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการ

สัน่สะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวาง

ตา่งๆ หลังจากเกดิแผน่ดนิไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ

มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุ่ นนั้น มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดื่มชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนทีม่รีายละเอยีดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอยา่งมาก และท่านยังมี

โอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีฝ่าก

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  
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หมูบ่า้นเยอรมนั (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวัดชบิะ บนอาณาบรเิวณ

ขนาดใหญ่ ที่หมู่บา้นเยอรมัน นี้มีทัง้เครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซน

ประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสัมผัสชวีติสัตว ์รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop 

ต่างๆที่จ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเล่น มี

อาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกนัตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ตืน่ตากบังานประดบัไฟทีส่วย

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของภมูภิาคคนัโต ประเทศญีปุ่่ น 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 โตเกยีว- ศาลเจา้เมจ ิ–ฮาราจกู–ุ ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ- หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้(กนัด ัม้
ยกัษ)์ –ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

ศาลเจา้เมจ ิศาลเจา้เมจติัง้อยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานฮีาราจกู ุเป็นศาลเจา้

ในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของ

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิเป็นศาลเจา้ทีห่ากมาถงึโตเกยีวแลว้ ตอ้งมาสกัการะสกัครัง้หนึง่  

 

อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นฮาราจกู ุโดยมถีนนทาเคชติะทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของฮาราจุกแุละเป็น

ตน้ก าเนดิของแฟชัน่ญีปุ่่ น เรยีกไดว้า่เป็นแฟชัน่การแตง่ตัวแบบแฟชัน่หลุดโลกเลยทเีดยีว 

น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

และ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า นาฬกิา หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  

เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK-II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ใน

อา่วโตเกยีว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) ทีเ่ป็น

หา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะโอไดบะ แหลง่รวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง้ UNIQLO , H&M 

, Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อกีทัง้จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของ

จรงิ 1:1 ตัง้ตระหงา่นอยูห่นา้หา้ง ใหไ้ดถ้า่ยรปูสวยๆ กนั และในบรเิวณหา้ง ยงัม ีกนัดัม้คา

เฟ่ (Gundam Cafe) และ กนัดัม้ ฟรอนท ์(Gundam Front) ใหก้บัเหลา่สาวกหุน่ยนตต์วันี้

ไดเ้ขา้ไปตดิตามเกบ็ภาพลง IG หรอื Facebook กนัไปเลย  

 

ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยูท่ัว่ประเทศญีปุ่่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ ่

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 นารติะ –วดันารติะซงั-ถนนหนา้วดันารติะซงั โอโมเตะซงัโดะ -  

สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

สักการะ เทพเจา้แหง่ไฟ หลวงพ่อ “ฟุโดเมยีว” ณ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan 

Shinshoji Temple)  ทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แก่ มอีายยุาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮ

อัน ชว่งปลายศตวรรษที ่8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโตทีไ่ดส้รา้งขึน้อุทศิแด่

ศาสนาพทุธใหก้บัเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ วัดนีถ้อืไดว้่าเป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิม์ากทางดา้นการขอ

พรเรือ่งความปลอดภยั แคลว้คลาดจากภยัอันตรายและอบุัตเิหตุต่างๆ รวมทัง้เรือ่งความรัก 

หนา้ที่การงาน วัดแห่งนี้มีโครงสรา้งสิง่ก่อสรา้งทีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสมบัติล ้าค่าทาง

วัฒนธรรม สิง่แรกทีด่งึดดูสายตาทกุคูเ่มือ่มาถงึหนา้ตัววัดก็คอืประตทูางเขา้ทีม่ชี ือ่ว่า โซมง 

ทีส่รา้งขึน้ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลังจากกอ่ตัง้วัด บานประตูจะมสีมบัตลิ ้า

คา่ทางวัฒนธรรม ชือ่ นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์ีค่อยปกปักษ์รักษาวดัแหง่นี ้ ขา้งในวัดจะมี

โบสถ์หลัก  ไดฮนโด  และถัดไปจะมอีาคารชือ่ ชะกะโด ซึง่เคยเป็นโบสถ์หลักมาก่อน 

หลังจากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนชอ้ปป้ิงนารติะ โอโมเตะซงัโดะ ทีอ่ยูบ่รเิวณหนา้วัดนาริ

ตะ ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยบรรยากาศญีปุ่่ นยอ้นยคุ ทัง้สองขา้งทางของถนนแห่งนี้เต็มไปดว้ยตกึ

เกา่แบบดัง้เดมิ อาหารขึน้ชือ่ของทีน่ีค่อืเนือ้ปลาไหลยา่ง ขา้วหนา้ปลาไหล ซึง่แตล่ะรา้นจะ

เลือกปลาไหลอย่างดี น ามาแร่ นึ่งและย่างอย่างพถิีพถิัน นอกจากนี้ยังมขีองที่ระลกึอีก

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ  

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

13.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่XW 101 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

++[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] ++ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : TOKYO หมิะ ฮาเฮ 5D3N  

โดย สายการบนินกสกูต๊ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

01 ม.ีค. – 05 ม.ีค. 62 25,900 25,900 25,900 24,900 13,400 7,900 

06 ม.ีค. – 10 ม.ีค. 62 25,900  25,900  25,900  24,900 13,400 7,900 

08 ม.ีค. – 12 ม.ีค. 62 25,900  25,900  25,900  24,900 13,400 7,900 

13 ม.ีค. – 17 ม.ีค. 62 25,900  25,900  25,900  24,900 13,400 7,900 

14 ม.ีค. – 18 ม.ีค. 62 25,900  25,900  25,900  24,900 13,400 7,900 

15 ม.ีค. – 19 ม.ีค. 62 25,900  25,900  25,900  24,900 13,400 7,900 

20 ม.ีค. – 24 ม.ีค. 62 25,900  25,900  25,900  24,900 13,400 7,900 

21 ม.ีค. – 25 ม.ีค. 62 25,900  25,900  25,900  24,900 13,400 7,900 

22 ม.ีค. – 26 ม.ีค. 62 25,900  25,900  25,900  24,900 13,400 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900- บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ
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บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ /ตอ่ทา่น 

5. ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


