
 

 

รหัสทัวร JWT1900764 
ทัวรโตเกียว โปร ฟูจิ ซัมเมอร เซฟ 5 วัน 3 คืน (XW) 
- โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ถายรูปโตเกียวสกายทรี  
- ชงชาแบบญี่ปุ�น - อาบน้ําแร แชออนเซ็น  
- ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน5) – ศูนยจําลองแผนดินไหว - หมูบานน้ําใส โอชิโนะฮัคไค     
- หางโอไดบะ ไดเวอรซิตต้ี ชมกันด้ัมตัวใหญ – วัดนาริตะซัง 

 

 

 
 
 



 

 

 
วันที ่1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร1 ผู โดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง
เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 
สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 เครื่อง
ใหญ  
พิเศษ: น้ําหนักกระเป�า 20 กิโลกรัมตอทาน  
(หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิมจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม) 

 

     โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

(XW102: 02.20-10.25) 
    

2 สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ ถนน
นากามิเซะ-ถายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชา
แบบญี่ปุ�น 
แชออนเซ็น 

   FUJI HOTEL  
หรือเทียบเทา  

(ออนเซ็น) 

3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั ้น5)-ศูนยจําลองแผนดินไหว 
หมูบานนํ้าใส โอชิโนะฮัคไค-หางโอไดบะ ได
เวอรซิต้ี ชมกั้นดั้มตัวใหญ 

   NARITA HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 อิสระชอปปم�งในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร
เสริมโตเกียวดิสนียแลนด  
(ไมมีบัสบริการ แตมีไกดแนะนําเสนทาง) 

   NARITA HOTEL 
หรือเทียบเทา 

5 วัดนาริตะซัง-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอน
เมือง กรุงเทพฯ 
(XW101: 13.55-18.25) 

    



 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ถายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชา
แบบญี่ปุ�น-อาบน้ําแร แชออนเซ็น 

 
02.20 น. ออกเดินทางสู เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบินที ่XW102 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง)    
** ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

10.25 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก 
(เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ***  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน แบบเบนโตะ บนรถ 

นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุ
สะ” วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหง
หนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบ
กับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 
เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟ�าคํา
รณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนน
นากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนม
นานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
ของท่ีระลึก และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหง
ใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree)  
(ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงที่สุดในโลก 

 
 
 
 



 

 

จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานได
เรียนรูและสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญี่ปุ�น และอิสระใหทานเลือก
ซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลัง
ของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบ
คาวาก ูจิ โกะและม ีภ ู เขาไฟฟูจิท ี ่สวยงามอยู
เบ้ืองหลัง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม  
พักที่โรงแรม FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
ใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทํา
ใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศูนยจําลองแผนดินไหว-หมูบานนํ้าใส โอชิโนะฮัคไค    หางโอไดบะ 
ไดเวอรซิตตี้ ชมกันดั้มตัวใหญ  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟูจิ” เปนภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ �น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวย
ธรรมชาติอันงดงามที่ลงตัว ความสูงเหนือจากระดับนํ ้าทะเล 3,776 เมตรซึ ่งเปน
สัญลักษณสําคัญของประเทศญี่ปุ �น นําทานขึ ้นสู ชั ้นที ่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื ่อชม
ทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทาน
ไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไม
เอ้ืออํานวย หรือทางขึ้นปด ทางบริษัทจะนําทานเดินทางสูโออิชิปารค ซึ่งเปนสวนดอกไม
ตามฤดูกาลตางๆ และใหทานถายรูปกับวิวภูเขาไฟฟูจิและชมความสวยงามของ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ) จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยจําลองแผนดินไหว ใหทานไดชม
การสาธิตและการแสดงขอมูลของการปะทุของภูเขาไฟ รวมไปถึงการเอาตัวรอดจากสิ่ง
กีดขวาง หลังจากเกิดแผนดินไหว  



 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮักไก” (Oshino Hakkai) เปนแหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจาก
แหลงนํ้าธรรมชาติ โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ 
อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให
ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอท็อปชั้น
เยี่ยมอีกดวยทีห่มูบานน้ีมีของขึ้นชื่ออยาง    โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง ขนมฮิตที่หมูบาน
น้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก  
จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) เปนเกาะที่
สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาว
โตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวง
หลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั ้งอยู
มากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม
สมบ ูรณ ของพ ื ้นท ี ่ส ี เข ียว ไดเวอร ซิตี้  โตเก ียว พลาซา 
(DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยู บน
เกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ
มาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam 
Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam 
Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิต้ี 

 



 

 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 4 อิสระชอปปم�งในกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทางใหทาน  
ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

OPTION A: นําทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี  

** ราคาบัตรเขาดิสนีย เด็กอายุ 4-11 ป 2,000 บาท 

อายุ 12-17 ป 2,400 บาท 18 ปขึ้นไป ราคา 2,700 บาท 

 [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ** 

 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการ
ผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับ
เครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE 
MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, ตื่นเตนกับ SPLASH 
MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป�ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบานหมีพูหตะลุย
อวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขาไปอยู ในโลกแหง
จินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบของ WALT DISDEY เชน มิกกี้เมาส, มินนิเมาส, 
โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอ
ทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิด
อยางจุใจ 



 

 

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
เพ่ือใหทานใชเวลาอยางคุมคา 

 
OPTION B: อิสระชอปปم�งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเท่ียวเอง มีคาใชจายตามระยะทาง) 
   สําหรับทานที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทาง

จากมัคคุเทศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือชอปปم�งในยานการคาอันทันสมัยของ
มหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปم�งชื่อดัง  

 แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาต๋ัวรถไฟ) 
 ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุน
ญี่ปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
 โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ 
เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตตี้ คาแรคเตอร
ตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ  
 ชิบูยา ยานวัยรุ นชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ 
“ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน  
 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวาง
สถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) 
สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเป�า รองเทา เส้ือผาทั้งของ
ญี่ปุ�น และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพิ่มได
อีก อาหารทะเล ผลไม ผกัสด รานขนมและของกินเลน  

 
จากโรงแรมยานนาริตะ เราสามารถนั่งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรม
มีรถบัสใหบริการ) ไปตอรถที่สนามบินนาริตะเขาสูกลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทําได
หลายวิธี อยางเชน รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี่ ในปจจุบันวิธีที่กําลังเปนที่
นิยมคือการนั่งรถไฟ รถไฟฟ�าที่ใหบริการจากสนามบินนาริตะเขาเมืองโตเกียว มีอยู
หลักๆ 5 สายดวยกัน ไดแก 
 
 



 

 

แนะนําวิธีการเดินทางจากนาริตะเขาสูโตเกียว 

 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสนสีแดงตามรูป เดินทางเขาโตเกียวจากทาง
ทิศใต ผานจิบะเขาสถานีโตเกียว ใชเวลา 53 นาที แลวขบวนรถจะแยกเปน 2 ตอน
ตามหมายเลขโบกี้ สวนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผาน SHINJUKU, OMIYA สวนหลังวิ่ง
ไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คารถอยูท่ี 2,940 เยน – 4,180 เยน 
รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
ใหบริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผานสถานีโตเกียว 
ซึ่งเปนสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมตอกันหรือแยกจากกัน ปกติแลวขบวนที่มาจากโอฟุนะ
หรือโยโกฮามาจะเชื่อมตอกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเปน
ขบวนเดียวกันวิ่งตอไปจนถึงทาอากาศยานนะริตะ (ผานทาง Sōbu Main Line และ 
สายนาริตะ) 

2)  รถไฟ JR เปนรถไฟธรรมดา – เสนสีเขียว ใชเวลา 80 นาท ีเดินทางไปสถานี 
TOKYO ราคาประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสนสีนํ้าเงิน รถดวนของฝم�ง KEISEI เดินทางจากสนามบิน
นาริตะ ผานสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใชเวลาเพียง 41 นาที คาโดยสาร
ประมาณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง SKYLINER มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหวางชวงเวลา 14.00-



 

 

16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวตอชั่วโมง กรณีใชบริการ KEISEI LINE สามารถตอรถไฟ JR 
(JR Yamanote Line) ไปยังสถานีตางๆในโตเกียวไดอยางสะดวกสบาย ไมวาจะเปน 
AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสนสีสม เปนรถดวนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทาง
อยูท่ีสถานีอุเอโนะ ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คาโดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสนสีฟ�า เปนรถไฟแบบดวน (RAPID SERVICE) วิ่งจาก
สนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอโนะ ใชเวลาตั้งแต 60 – 90 นาที คาโดยสารประมาณ 
1,030 เยน 

*อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง* 
ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 5 วัดนาริตะซัง-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซังเปนวัดประจําเมืองนาริตะ ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมือง
นาริตะ มีประวัติวากอตั้งในป 940 ซึ่งรวมๆแลวถือวาอยูมายาวนานเกินพันป แนนอน
วาตัวอาคารไมใชของดั้งเดิมจากพันปกอน ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและสรางใหมมา
หลายครั้งแลวแตก็สวยงามมากๆและไดรับการบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญี่ปุ�น วัดแหงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรใหปลอดภัย แคลวคลาด
จากอุบัติเหตุตางๆ หรือจะขอพรดานความรัก การงาน และเรื่องทั่วไป จากนั้นใหทาน 
อิสระชอปปم�งบริเวณถนนชอปปم�ง Naritasan Omotesando Street ที่เต็มไปดวย
รานอาหารและของฝากรานที่มากกวา 150 รานตลอดเสนทางไปยังศาลเจา เพลิดเพลิน
ตากับอาหารและของฝากใหทานไดเลือกซื้อสินคาของฝากเชนผลิตภัณฑจากปลาไหล
เปนผลผลิตเฉพาะทองถิ่นที่นาล้ิมลองรสชาดของฝากขึ้นช่ือจากนาริตะ 

 



 

 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ  
13.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW101 (ใชระยะเวลาใน

การเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  
** ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง ** 

18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 

........................................................................................................................................................................ 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ีทานละ 2,000 บาท/ทริป  

(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว ทาน

ละ 

ราคาเด็ก 
อายุตํ่ากวา 2 

ป 

พักเด่ียว 
เพ่ิมทานละ  

01-05 มิ.ย.62 19,999 16,999 7,000 8,900 
05-09 มิ.ย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 
07-11 มิ.ย.62 20,999 18,999 7,000 8,900 
8-12 มิ.ย.62 19,999 16,999 7,000 8,900 
10-14 มิ.ย.62 16,999 16,999 7,000 8,900 
13-17 มิ.ย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 
14-18 มิ.ย.62 20,999 18,999 7,000 8,900 
19-23 มิ.ย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 
21-25 มิ.ย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 
27 มิ.ย.-01 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 
28 มิ.ย.-02 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 
03-07 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 
05-09 ก.ค.62 22,999 19,999 7,000 8,900 
10-14 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 
11-15 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 
12-16 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-17 ก.ค.62  26,999 23,999 7,000 8,900 
17-21 ก.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900 
19-23 ก.ค.62 24,999 21,999 7,000 8,900 
25-29 ก.ค.62 29,999 26,999 7,000 8,900 
26-30 ก.ค.62 29,999 26,999 7,000 8,900 
08-12 ส.ค.62 วันแม 29,999 26,999 7,000 8,900 
09-13 ส.ค.62 วันแม 29,999 26,999 7,000 8,900 
23-27 ส.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900 
30ส.ค.-3 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900 
06-10 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 
13-17 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 
20-24 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 
25-29 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900 



 

 

หมายเหตุ (1) 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 
คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 
บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 

กก.) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ)ี 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ (2) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 
30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของ
กรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดh 

1. หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพิ่มเติม  
(โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ)  
และไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ น่ังที่น่ังแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
2. ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเป�าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใดประสงคจะ

ซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจงเจาหนาที ่ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียด  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบินจะจํากัดน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอชิ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ (3) 
** ราคาเปนราคาอัพเดต ณ วันที่ 5 มี.ค.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกอนจอง ** 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น

ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ �นจะตองไมเปนสิ ่งที ่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ (4) 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 

30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ

ตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 
7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผู จัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทํา



 

 

ที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ �น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรีบ เพือ่ใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวี
ซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวน
นั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะไม
รับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี



 

 

สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสาร
มาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
 
บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษทัฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

 


