
 

 

รหสัทวัร ZET1903895 
ทัวรญี่ปุ�น นาริตะ นิกโก ฟูจิ โตเกียว 5วัน3คืน [XW] 
ถายรูปโตเกียวสกายทรี วดัอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ หมูบานโอชิโนะ-ฮคัไค อาบน้ําแรธรรมชาต+ิ
ทานขาปูยกัษ ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑแผนดินไหว  โอไดบะ  ดูไฟ-ณ-หมูบานเยอรมันนิกโก 
ศาลเจาโทโชกุ  สะพานชินเคียว ทะเลสาบชูเซนจ ิ น้ําตกเคงอน  เอม-ิพรีเมี่ยม-เอาทเล็ต  อิออน 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง  
 
23.30 น. พรอมกนัทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบนิ NOK SCOOT หมายเลข 6 เจาหนาทีข่องบริษทัฯ คอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 จํานวน 415 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทาน้ัน 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 
 

 
 
วันทีส่อง นาริตะ - ถายรปูโตเกียวสกายทรี - วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หมูบานโอ

ชิโนะ ฮัคไค- อาบน้ําแรธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ 
 
02.45 น. เหินฟ�าสูเมืองนารติะ ประเทศญีปุ่�น โดยเทีย่วบินที ่XW102 (ไมมีบรกิารอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
10.25 น.   นําทาน เก็บภาพประทบัใจกับคูกบัแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม

แมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก  เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอ
น้ีมคีวามสงู 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย 
ในชวงที่เกิดแผนดินไหวคร้ังใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถงึโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมที่แขง็แรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย  

 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทาน

ดวยเมนู บฟุเฟ�ตปم�งยางยากินิคุ  
 

นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชม วดัอาซากุสะ วดัที่เกาแกที่สดุในกรุงโตเกียว 
เขานมัสการขอพรจากพระพทุธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยงัจะไดพบ
เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยกัษทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณ
ประตูทางเขาวดั และยงัสามารถเลือกซื้อเคร่ืองรางของขลังไดภายในวดั ฯลฯ  
 

 



 

 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งทีม่ี ช่ือเสียงของวดั มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเคร่ืองรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขายขนมทีค่นญีปุ่�น มายงัวดัแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสดุแสน
อรอย  
 

 
นอกจากวดัอาสากุซะจะเปนวดัที่เกาแกของญีปุ่�นแลว ถนนชอปปم�งนาคามิเซก็ยัง

เปนถนนชอปปم�งทีม่ีช่ือเสียงของวัดอีกดวยแลวจะไมใหมขีนมขึ้น
ช่ือของวัดไดอยางไร ขนาดองคจกัรพรรด์ิยังรับส่ังคนสนิทใหมาซือ้
ที่น่ี!!! เมนูน้ันกคื็อ “เมลอนปง” เปนขนมปงแบบด้ังเดมิของญี่ปุ�น 
บางคนอาจจะเขาใจผดิวาเปนขนมปงสอดไสเมลอน แตจริงๆแลวคือขนมปงอบแลวย
ดานบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมอืนผวิเมลอนของญี่ปุ�น เปนทีม่าของช่ือ “เมลอนปง” 
น่ันเอง ซึง่ปกตกิ็จะหาทานไดทัว่ไปแมกระทั่งในรานสะดวกซื้อตางๆ แตทีข่ึ้นช่ือกต็อง
ยกใหราน Asakusa Kagetsu-do ทีข่ายเมลอนปงรสด้ังเดิมและซอฟครีมหลาก
รส ที่รานน้ีจะทาํใหมๆอบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเมลอนปงจะกรอบนอกนุมใน 
หวานกาํลังดีซึ่งเปนเมนูแนะนําทีม่าถึงวดัอาซากุสะแลวตองลอง หามพลาดกันเลย
ทีเดียว 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทาน เดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮคัไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ํา
บริสทุธิ์จากภูเขาไฟฟจูิ ทีเ่ปนแหลงน้ําตามธรรมชาติต้ังอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา
มานชิ หรือพดูในทางกลับกันคอืกลุมน้ําผดุโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขา
ไปในหมูบานก็สัมผัสไดถงึอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติทีม่ีใหเห็น
อยูทุกมมุ โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบายอารมณ  
แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นจับใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกัน
บางหรือ เพราะอุณหภมูิในน้ําเฉลี่ยอยูที ่10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลวก็ยงั
มีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตกัด่ืมตามอัธยาศัย และทีส่ําคัญ หมูบานโอชิโนะยงัเปน
แหลงชอปปم�งสินคาโอทอปช้ันเยี่ยมอีกดวย 
 

 
 

 ขึ้นช่ือวามาหมูบานแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิทัง้ที จะไมมี
เมนูทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมือ่ทานมาถงึหมูบานโอชิ
โนะฮคัไค ที่เต็มเปم�ยมไปดวยอากาศบริสุทธิแ์ลวภายในหมูบาน

ยังมรีานคาขายของที่ระลึกซึง่เปนสินคาโอท็อปของหมูบานและบริเวณหมูบานยงัราย
ลอมไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย สําหรับเมนูทีแ่นะนําน้ีมช่ืีอเรียกวา “ยา
กิคุซะโมจิ” เปนแป�งเน้ือนุมสีเขียว ซึง่ทาํมาจากใบโยะโมะงิ เปนพชืสมุนไพรของญีปุ่�น 
สอดดวยไสถั่วแดงบด ยางบนเตาถาน หอมกรุน ทานรอนๆกับอากาศหนาวๆ รับรอง
วาฟนสุด 



 

 

 
พักที่           โรงแรม FUJI SCHOLE LAND PLAZA HOTEL หรือ

ระดบัเดียวกนั 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอิ่มอรอยกบัม้ือ

พิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาตปิูพรอมน้ําจ้ิมสไตสญี่ปุ�นอยางจใุจ 
หลงัอาหารใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแร
แลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 

 
วันทีส่าม ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภณัฑแผนดนิไหว - โอไดบะ - ดไูฟ Illuminations  ณ 

หมูบานเยอรมัน 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีที่ซึง่เปนสวน
สนุกขนาดใหญ มกิีจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีทีม่ีช่ือเสียง
และมฉีากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทานที่
สนใจจะเชาอุปกรณเคร่ืองเลนสามารถติดตอหัวหนาทวัรลวงหนา ราคาน้ีไมรวมคา
เชาอุปกรณเครือ่งเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกี
จะเปดใหบรกิารหรอืไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

 



 

 

 
(หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ  บรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน ภูเขาไฟฟูจ ิที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวย
ความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยงั
บริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ้นอยูกับสภาพภมูิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทาน
ไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟที่ไดช่ือวามี
สัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึง่เปนภูเขาไฟที่ยงัดบัไมสนิท และมคีวามสูงที่สดุใน
ประเทศญี่ปุ�น  
 
นําทานเย่ียมชม พิพิธภณัฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาํลองเร่ืองราวของ
ภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสมัผัสกับบรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลกึตาม
อัธยาศัย 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เปนเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจน
กลายเปนเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการป�องกันประเทศ แต
ปจจุบันโอไดบะไดกลายมาเปนเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดวย
รานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสนิคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ัน
ยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝมือของมนุษย ไมวาจะเปนสะพาน
สายรุง เปนตน สวนการเดินทางมาที่น่ีก็สะดวกสบาย จงึไมแปลกหากที่น่ีคือสถานที่
ทองเที่ยวสดุฮติของนักทองเที่ยวทัง้ในและตางประเทศ 
 

 
 
และในบริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับแลนดมารคเทพีเสรีภาพที่โอ
ไดบะ ซึ่งต้ังอยูบริเวณใกลเคียงหางใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีิวทิวทัศนตัด
กับสะพานสายรุงอยางสวยงาม ซึง่เทพีเสรีภาพน้ันทางการฝร่ังเศสไดสงใหกับทาง
ญี่ปุ�น เน่ืองในโอกาสฉลองความสมัพันธอันยาวนาน กวา 3 ศตวรรษระหวางญีปุ่�นกบั
ฝร่ังเศส ในป ค.ศ.1998 จนเมื่อถงึเวลานํากลับไดมีการขอรองไปยงัรัฐบาลฝร่ังเศส
วาอยาขนกลับเลย แตรัฐบาลฝร่ังเศสน้ันมคีวามจําเปนที่จะตองขนกลับเพราะเปนตัว
ตนแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอรก จงึไดสรางเทพีเสรีภาพตัวปจจุบันน้ีซึง่มีขนาด



 

 

ใหญกวาตัวตนแบบแตก็ยงัเล็กกวาเทพีเสรีภาพที่ต้ังอยูที่นิวยอรก และสงมาใหในป 
ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังน้ันเทพเีสรีภาพทีโ่อไดบะน้ันไมใชของที่ทําจาํลองขึ้นมา แตเปน
ของแทแนนอนจากฝร่ังเศส  
 
จากน้ันนําทานเดินทางชมแสงสขีองงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุด
อลังการที่จดัขึ้นกนัอยางยิ่งใหญเปนประจาํทกุป  หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว  โดย
งานประดับไฟชวงฤดหูนาว ที่จดัเปนประจาํทกุปในชวงฤดูหนาว โดยเราจะไดเหไฟ 
LED หลากเฉดสีกวา 3 ลานดวงสองสวางระยิบระยับอยูทัว่พื้นทีร่าวกับเปนดินแดน
ในเทพนิยายเลยเปนงานประดไฟฤดหนาวสุดยิง่ใหญอลังการจนไดช่ือวาเปน 1 ใน 
10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญีปุ่�น และยงัเปน 1 ใน 3 การประดับประดาไฟที่
ยิ่งใหญที่สุดในภูมภิาคตะวันออก  

 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 
พักที ่ โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดับเดียวกัน 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี่  นิกโก - ศาลเจาโทโชก ุ-  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ําตกเคงอน - 
เอมิ พรีเม่ียม เอาทเลต็    

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกงุาวะทีโ่ดงดังในอดีตและยงั
เปนสุสานของ “โทกงุาวะ อิเอยะส”ุ โชกุนผูพลกิชะตาชีวติของชาวญี่ปุ�น พรอม
สักการะเทพเจาคุมครองและปกป�องลกูหลานของตระกูลและบรรดาผูเล่ือมใส ชม
เจดีย 5 ช้ัน สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมคีา แลวชม
งานแกะสลัก อันเปนโบราณวตัถุลํ้าคาที่มมีากกวา 5,000 ช้ิน แลวต่ืนตากับซุม 
ประตูโยเมมง อันเปนสถาปตยกรรมทีม่ีความสําคัญในแงประวติัศาสตรศิลป�ของ
ญี่ปุ�นและยงัเปนศิลปะช้ินเอกและมีช่ือเสียงของประทศญี่ปุ�น  
 

 
 

ศาลเจาโทโชกุ เปนทีท่ี่มีสถาปตยกรรมวิจติรงดงาม
มาก  โดยเฉพาะอยางยิง่ซุมโยเมมง ทีป่ระดับ
ประดาดวยสิงหและมังกรในทวงทาและลีลาที่
ตางกนัอยางมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเคยากิ
รองรับน้ําหนัก 12 ตน โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไร
ช้ันสูงเทาน้ันที่สามารถผานเขาออกประตูน้ีไดแตตองทิง้ดาบไวดานนอกเสียกอนตาม



 

 

ธรรมเนียมดานความปลอดภัยสําหรับงานไมแกะสลักทีม่ีคุณคาทางดาน
ประวัตศิาสตร ของศาลเจาโทโชกุ คือ งานแกะสลักปริศนาธรรม รูปลิงปดหู ปดตา 
และปดปาก เปนการสอนใหผูคนละเวนการดู การฟง และการพดูในสิ่งที่ไมดี ซึง่
ปริศนาาธรรมน้ีไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิเตา ซึ่งเปนการผสมผสานที่เขากันอยางลง
ตัวของลัทธิเตา และศาสนาชินโต 
 

 
 

นอกจากน้ีที่คานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสตัวอีกหน่ึงรูปที่โดงดัง กคื็อ รูปแมวหลับ ที่
ดูเหมือนแมวน้ีกาํลังนอนหลับ แตแทจริงแลวแมวตัวที่เห็นน้ีไมไดหลับ  แตจะรูไดก็
ตอเมื่อเดินไปทีด่านหลังของภาพแมวหลับน้ี  แลวจะไดเห็นรูปนกกระจอกทีก่ําลงัต่ืน
ตระหนกอยูคูหน่ึง แผนภาพแกะสลักน้ีสื่อถึงวารัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผินๆเหมอืน
แมวหลับอยูน้ี  ในความจริงเปนแมวที่พรอมจะกระโดดตระครุบนกอยู  หากแวน
แควนใดไมอยูในรองรอยแลวรัฐบาลเอโดะก็พรอมจะบดขยี้ในทันที  ทัง้น้ียังมี
ประติมากรรมที่เต็มเปم�ยมไปดวยอารมณและจินตนาการอยางมากมาย เชน 
มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เปนตัน ใหทานไดเลือกมุม
ประทับใจบันทกึภาพความงามตามอธัยาศยั (ไมรวมคาเขาทานละ 1300 เยน) 
 จากน้ันนําทานผานชม  สะพานชินเคียว ซึง่เปนของศาลเจาฟทูาราซัง เปน 1 
ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญี่ปุ�นรวมกบัสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับ
สะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอดขาม
แมน้ําไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ช่ือวาสะพานชินเคียว หรือ สะพาน
อสรพิษคู มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ําประมาณ 10 เมตร 
สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรับน้ําหนัก ซึ่งเปนสะพานที่สวยงามอีกแหงหนึง่ของ



 

 

บรรดาสะพานไมของญีปุ่�น ทาดวยสีแดง สมัยกอนสะพานน้ีใชเฉพาะเจานายช้ันสูง
หรือเช้ือพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ  

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 
บาย  นําทานเก็บภาพประทบัใจกบั ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบทีก่อ

ตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเปนทะลสาบที่อยูสูง
ที่สุดในญ่ีปุ�น เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศที่น่ีเย็นตลอดป 
(โดยเฉพาะในฤดูใบไมรวง ซึ่งอาจจะมีลมพดั ทําใหรูสกึหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสือ้
หนาวและเส้ือกันลมมาใหพรอม) เพลดิเพลินกับการน่ังชมวิวบนรถบัสทีข่ึ้นเขาสงูชัน
และโคงหักศอกอันเปนความมหศัจรรยในการสรางทางโดยแตละโคงจะมช่ืีอโคงเปน
ของตัวเอง 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานชม น้ําตกเคงอน ที่เปนน้ําตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน้ําตกลงมาจาก
หนาผาสูงกระทบลงในแองน้ําเบ้ืองลาง โดยเฉพาะสายน้ําทามกลางใบไมสีแดงยิง่
แปลกตาและนาดูยิง่ขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
เพื่อชมความงามของฤดูกาลทีก่ําลังผลัดใบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟททานละ 570 เยน) 
 

 



 

 

 
หลังจากน้ันใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดงัที ่เอมิ พรีเม่ียม เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นทีดั่งไปทั่วโลก กวา  150 ราน 
อาทิเชน COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเคร่ืองประดบั และ
นาฬิกาหรูอยาง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน 
ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทัง้
ยังมรีานอาหารใหทานไดเลือกชิม เลือกลิม้ลอง มากกวา  20 รานใหเลือกไมวาจะ
เปน อาหารญีปุ่�น ราเมง็ อาหารจีน หรือแมกระทั่งพิซซา **อสิระอาหารคํา่ตาม
อัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสนิคา**  

พักที ่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน 
 
วันทีห่า  อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  
ซื้อของฝากกอนกลับ อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขยีวสามารถหาซื้อไดทีน่ี่ไดเลย   

13.55 น. เหนิฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที ่XW101 
                (ไมมีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 
 
 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใชบริการ ** 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน หองพักเดี่ยวเพ่ิม ราคาทัวรไม

รวมตัว๋ 

01 – 05 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
02 – 06 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
04 – 08 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
06 – 10 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999 
08 – 12 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
09 – 13 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
11 – 15 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
13 – 17 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999 
15 – 19 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
16 – 20 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
18 – 22 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999 
20 – 24 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999 
22 – 26 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
23 – 27 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
25 – 29 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999 
27 – 31 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999 
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 24,999 8,000 15,999 
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 24,999 8,000 15,999 
01 – 05 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,000 14,999 
03 – 07 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,000 14,999 
05 – 09 กุมภาพันธ 2563 

(วันมาฆบชูา) 24,999 8,000 15,999 



 

 

06 – 10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบชูา) 25,999 8,000 16,999 

08 – 12 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบชูา) 25,999 8,000 16,999 

10 – 14 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,000 14,999 
12 – 16 กุมภาพันธ 2563 24,999 8,000 15,999 
13 – 17 กุมภาพันธ 2563 24,999 8,000 15,999 
15 – 19 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,000 14,999 
17 – 21 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,000 14,999 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 24,999 8,000 15,999 
20 – 24 กุมภาพันธ 2563 24,999 8,000 15,999 
22 – 26 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,000 14,999 
24 – 28 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,000 14,999 
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 24,999 8,000 15,999 
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 24,999 8,000 15,999 
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 23,999 8,000 14,999 
01 – 05 มีนาคม 2563 19,999 8,000 12,999 

 
** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป 

/ตอทาน*** 
 

การเดนิทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทั
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณใีดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบรษัิทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทกุครัง้ เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง  
 
กรณุาชาํระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์
ในการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบนิเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรณุาชาํระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 1.  ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเน่ืองจากเงือ่นไขของสายการบิน 
 2.  คาทวัรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 

 



 

 

** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซมิอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญีปุ่�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซยี โดยม ี
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสดุ 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสัง่ซื้อไดกบัทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทวัร หรอืคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอื่นๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่ ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิน่ ทานละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพือ่สํารอง
ที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏเิสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสทิธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

1. ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการทีชํ่าระ
แลว  

2. ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

3. ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครือ่งบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสยีหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินฯลฯ  



 

 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษทั  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิลอ็ค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภณัฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
 
2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี หาก
เจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

  
 
 
 


