
 

 

รหัสทัวร ITV2000579 
ทัวรญ่ีปุ�น Japan in Love โตเกียว ฟูจิ ชิซุโอกะ ซากุระ 5D 3N (XW) 

โตเกียว – วดัอาซากุสะ - ศาลเจาฟูจิซันฮงงูเซ็นเก็งไทชะ - ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว – 
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมซากุระ – พิธีชงชา – โตเกียว – ชอปปم�งชนิจูกุและLaox Shinjuku – นา
ริตะ – โตเกียวดิสนียแลนด - วัดนาริตะ - รานละลายเงินเยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสูโตเกียว (สนามบนินาริตะ) 
แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ําหนักกระเป�าไป-กลับ 20กก.  
 

ไฟลทบนิ NOKSCOOT 

 
Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 
  

(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง ส่ังซื้อบนเครื่องเทานั้น) อัพเกรดท่ีนั่ง/เพิ่มนํ้าหนักสัมภาระ 
รายละเอียดทายรายการทัวร 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1 พรอมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot (XW) 
 

2  เท่ียวบิน DMK – NRT XW102 02.20-10.25 – ทาอากาศยานนาริตะ – โตเกียว 
– วัดอาซากุสะ – ชิซุโอกะ - ออนเซ็น     อาหารเท่ียง (บริการเบนโตะบนรถ),
เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูไมอัน้) 

3  ศาลเจาฟูจิซันฮงงูเซ็นเก็งไทชะ- ศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว – ซากุระริมทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ – พิธีชงชา – โตเกียว – ชอปปم�งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ  
 เชา,เที่ยง (Japanese Set)  

4  อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 2,700 
บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพรอมทัวร (โปรแกรมไกดเสนอขายหนางาน)      
อาหารเชา  

5  วัดนาริตะ - รานละลายเงินเยน - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เท่ียวบินท่ี NRT - DMK XW101 13.55-19.10   เชา  

 
 



 

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียงพักรวมกบั

ผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม / 
เดินทางทาน

เดียว 

ที่นั่ง หมาย
เหต ุ

16-20 มีนาคม 63 24,888  
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 

7,500 30  

17-21 มีนาคม 63 24,888 7,500 30  

18-22 มีนาคม 63 25,888 7,500 30  

19-23 มีนาคม 63 26,888 7,500 30  

20-24 มีนาคม 63 26,888 7,500 30  

21-25 มีนาคม 63 26,888 7,500 30  

22-26 มีนาคม 63 26,888 7,500 30  

23-27 มีนาคม 63 26,888 7,500 30  

24-28 มีนาคม 63 26,888 7,500 30  

28มีนาคม-1เมษายน 
63 

25,888 7,500 30  

1-5 เมษายน 63 25,888 7,500 30  

10-14เมษายน 63 32,888 7,500 30  

11-15 เมษายน 63 32,888 7,500 30  

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  

 

23.00น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน NOKSCOOT มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวย

ความสะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเป�า l 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง   ทาอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ออนเซ็น 

                   อาหารเที่ยง (บริการเบนโตะบนรถ) ,เย็น (บฟุเฟ�ตขาปูไมอั้น) 

 

02.20น. นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน 

NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW106 (คาทัวรไมรวม

คาอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการสั่งซื้อบนเครื่อง
เทานั้น) 

10.25น.     เดินทางถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนาํอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ นําทานข้ึนรถโคชปรบัอากาศ 

เท่ียง      บริการเบนโตะบนรถ (มื้อที่1) 
                     นําทานเดินทางสูโตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู วัดอา

ซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จากองค เจาแมกวนอิมทองคําที่เปนทองสัมฤทธ์ิ มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพุทธที่เกาแกที่สุด
ในภูมิภาคคันโต และมผูีคนนิยมมากราบไหวขอพรเพ่ือ
ความเปนสิรมิงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ 
คามินาริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยักษที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญท่ีสุดใน
โลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอนั
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหงนี้หรเืพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของ
วัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และ
ตบทายดวยรานขาย ขนมที่คนญีปุ่�นมายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกัน ทานจะได
เพลิดเพลิน กับการชอปปم�งของฝากที่เปนแบบญี่ปุ�นญี่ปุ�น Made In Japan แทๆ 
รวมท้ังขาวของเครื่องใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, 
เสื้อผา เปนตน ไดที่นี่ หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงท่ีสุด
ในโลก โตเกียวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว 



 

 

ท่ีทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ ในชวงใบไมผลิจะมี
ตนซากุระออกดอกสวยงามริมแมนํ้าสุมิดะ สําหรับโตเกียวสกายทรเีปด ใหบริการ
เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือหอคอย
แคนตันทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต
ของแคนาดา สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักออนเซ็น  

คํ่า       รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที2่) บุฟเฟ�ตขาปูยักษไมอั้น!!! หลังอาหารไมควร

พลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้าแรออนเซน็ (Onsen) นํ้าแรใน

สไตลญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ�นเชื่อวานํ้าแรธรรมชาตินีม้ีสวน
ชวยเรื่อง ระบบการหมนุเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และ
ชวยผอนคลายความตงึเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุงผวิพรรณใหเปลงปลั่ง 

ที่พัก:           Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 

วันที่สาม     ศาลเจาฟูจิซันฮงงูเซ็นเก็งไทชะ - ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว – ทะเลสาบคาวา

กูจิโกะ ชมซากุระ – พิธชีงชา – โตเกียว – ชอปปم�งชนิจูกุและLaox Shinjuku – 

นาริตะ      อาหารเชา, เที่ยง (Japanese Set) 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที ่3)  
     นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูจิซันฮงงูเซ็นเก็งไทชะ ซึง่เปน

สวนหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมภูเขาฟูจิ(Fuji)（ขึ้น
ทะเบียนเดือนมิถุนายนปเฮเซที่25）สรางข้ึนเพ่ือเอาไว
เคารพสักการะอาซามะโนะโอกามิ ซึง่มคีวามเชื่อวาไดสถิต



 

 

อยูใตปากปลองภูเขาไฟฟูจิ ที่จะชวยหยุดการปะทุของภูเขาไฟได ท่ีนี่ถือเปนศาลเจา
หลักของศาลเจาเซ็นเก็ง(Sengen shrine)ซ่ึงถูกสรางขึ้นหลายแหงทั่วญี่ปุ�น ปจจุบัน
ก็ยังนับถือกันกวางขวางโดยมีศูนยกลางอยูท่ีญี่ปุ�นฝم�งตะวันออก อิสระใหทานได
ถายภาพชื่นชมความสวยและในชวงใบไมผลินักทองเที่ยวนิยมมาเพ่ือชมดอกซากรุะ
บานอีกดวย อิสระใหทานถายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสูศูนย
พิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญี่ปุ�น และ
สาธิตวิธีป�องกันตัว และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวใน
ระดับที่แตกตางกนัได พรอมทั้งเลือกซื้อสินคาราคาพิเศษ เชนโฟมลางหนาถานหิน
ภูเขาไฟ วิตามิน ครีมตางๆเปนตน จากนั้นนําทานไป ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากู
จิโกะ ชมงานเทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom 
Festival (เทศกาลจัดขึ้นประมาณกลางเดอืนเมษายน) บริเวณทางตอนเหนือของ 
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ใหทานชมซากรุะที่เบงบานกันอยางสวยงาม เรียงราย
มากกวา 200 ตน ภายในงานจะไดชมซากุระท่ีเบงบานกันอยางสวยงาม กับทิวทัศน
ของทะเลสาบคาวากุจิโกะ และมีภูเขาฟุจิอยูเบื้องหลัง และจะมีการประดบัไฟในตอน
กลางคืน นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับ บธู รานคา อาหาร เครื่องดืม่ และ
ตลาดสินคาทํามือ Craft Market  ไดอีกดวยจากนั้นนําทานไปสัมผัสประสบการณ
พิธีชงแบบญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาราคาถูกตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) Japanese Set 
บาย     นําทานเขาสูโตเกียวเมืองหลวง นําทานไป ชอปปم�งยานชนิจูกแุละ Laox 

Shinjuku แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่น
เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตาเปนแหลงอัพเดทเทรนดและเปนยานความ



 

 

เจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อสินคามากมาย 
อาทิเชน เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร, Note Book, 
นาฬิกา, เสื้อผา,รองเทา และเครื่องสําอางเชน KOSE , SHISEDO , KANEBO , 
SK II และอื่น ๆ อีกมากมายท่ีราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทยและราน100เยน (อยู
ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด หรือเปน
รานดองกี ้ที่ขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเปนรานมัตสึโมโตท่ีรวมสินคา 
เครือ่งใช เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆที่ยาน
ชินจูกุ เชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอรอยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัด
หมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ 

ที่พัก:            Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือ
ระดับใกลเคียงกัน(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 
วันกอนวันเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
วันที่ส่ี      อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 

2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพรอมทัวร (โปรแกรมไกดเสนอขายหนา
งาน)      อาหารเชา  

 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อที5่) 
                อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน  
               ใหทานชอปปم�งหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ 

เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือชอปปم�งแถวนาริ
ตะ เชนหางอิออนมอลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเที่ยวโดย



 

 

ตัวทานเอง 
  Shisui Premium Outlets อยูใกลกบัสนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน มี

แบรนดชัน้นําของญี่ปุ�นและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา
เชน Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, 
Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy 
Hilfiger,   New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, 
Polo Ralph Lauren สามารถชอปไดตั้งแตเวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปปم�งอยาง
จุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอร
มากมาย 

                      - การเดินทางโดยShuttle Bus จาก
สนามบินนาริตะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle 
ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ 
(Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI 
PREMIUM OUTLET ใชเวลาประมาณ 15 นาท ี

                - การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR 
Shisui Station แลวข้ึนรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 
นาที 

                     เลือกเที่ยวดิสนียTokyo Disneyland หรือ Disney Sea  ซึ่งสามารถ
เดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบนสูดิสนยีไดโดยงาย 

หมายเหตุ:   ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการส่ังซื้อบตัรกบั
บริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางนอย 7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบตัร) 
บัตรโตเกียวดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหนึ่ง 

  โตเกียวดิสนีย ทานจะได
พบกับความมหัศจรรยของ
โตเกียวดิสนียแลนด (Tokyo 
Disneyland)และโตเกียว
ดิสนียซี (Tokyo Disney 
sea) บรรยากาศแหงความ



 

 

สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจและเครื่องเลนมากมาย จะทําใหคุณไดสัมผัสถึงความสุขตั้งแต
กาวแรกท่ีคุณเขาไป สวนสนุกทั้งสองแหงนี้เต็มไปดวยความบันเทิง พรอมกับกลิ่นอาย
ความเปนญี่ปุ�น ทานจะไดพบกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดิสนียมากมายท่ีโตเกียว
ดิสนียแลนด หรือดําด่ิงลงไปใตมหาสมุทรกับโตเกียวดิสนียซียทีม่าพรอมกับตัวละคร
จากใตทะเลมากมาย ดิสนียเปนโลกแหงจินตนาการของราชาการตนูญี่ปุ�นซึ่ง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา  600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนนานาชนิด ( ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดน  ตางๆ ใหทาน
เลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลาง
ทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean 
เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเดก็
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรสามมติิ The Invention 
of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ จบัจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารัก
ในดิสนียแลนดอีกท้ังยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส 
มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซือ้ของที ่ ระลึก
นารักในดิสนียแลนด ทานสามารถเดินทางจากสนามบินนารติะไดโดยรถไฟหรือ
รถชตัเติ้ลบัส หรือถาเดินทางจากโตเกียว ทานสามารถข้ึนรถไฟจากสถานีรถไฟ JR 
โตเกียวไปยังโตเกียวดสินียแลนดโดยใชเวลา 15 นาที อีกท้ัง ยงัมรีถโดยสารวิ่งตรง
จากโรงแรมหรือสถานที่ตาง ๆ ดวยเชนกัน 

- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 

สนามบินนาริตะ 
ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซเพรส 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาท ี
เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว 
ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาท ี



 

 

โตเกียวดิสนียแลนด 
 เลือกซื้อบัสเสริม+เท่ียวโตเกียว (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการนี้เปนการเสนอขายรถ

บัส+ทัวรเสริมวันฟรีเดย (ไกดเสนอขายหนางาน) เชน ไปเที่ยวตลาดปลา ชอปปم�ง
ชิบูยา ฮาราจูก ุหรือไปชมซากุระสวนอุเอโนะ คลองเมกุโระ ชมสตารบัคสาขา
ใหมใหญที่สุดในโลก เปนตน ไกดจะเสนอรายการเท่ียวหนางาน ทางบริษัทและไกด
ไมสามารถบังคบัซ้ือใดๆท้ังสิ้น ข้ึนอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของ
ลูกคาแตละทานเทานั้น (หากทานตองการแจงความประสงคกับไกดหนางาน) 

อัตราคาบริการ /ทาน 
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน 
เดินทาง 26-30 ทาน  ราคา 2,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 31 ทานขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก:            Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือ

ระดับใกลเคียงกัน(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 
3-5 วันกอนวันเดินทาง) 

 

วันที่หา วัดนาริตะ - รานละลายเงินเยน - ทาอากาศยานนาริตะ – ทาอากาศยานดอน
เมือง อาหารเชา 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อที่6) 
                     นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วดันี้เปนหน่ึงในวัดที่เปนที่

รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเปนวัดทีโ่ดงดงัที่สุดใน
แถบชิบะ และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เปนรองเพียงศาลเจา
เมจิ ในกรุงโตเกียว บรเิวณวัดเปนที่ตั้งของประตูหลัก มี
ทางเดินบันไดขึ้นสูอาคารหลักเปนสถานที่สําหรับ
สักการะบชูาภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาชั้นหนึ่งคู สวนหยอมที่มีสระนํ้า
ขนาดใหญ รวมทั้งบริเวณสําหรับเล้ียงสัตว ภายในกอสรางดวยสถาปตยกรรมพุทธ



 

 

แบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณของศิลปะแบบญีปุ่�นเอาไว นําทานกราบนมัสการขอ
พรพระเพื่อสิริมงคล ใหมีชีวิตทีด่ีและยืนยาว พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลัง
และสินคาพ้ืนเมือง จากนั้นนําทานเดินทางไปชอปปم�ง รานละลายเงินเยน เปนรานที่
รวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุ�นไวมากมาย อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา
เดินทางสู สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตวัเดนิทางกลับ 

13.55น.     เหินฟ�าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที่ 

XW101 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง ส่ังซื้อบนเครื่องเทานั้น) 
19.10น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมติองแจง
ใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานงึถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น 
บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด 
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบ
ชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ 
รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน  
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 5.อัตราคาบริการนี ้ รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 



 

 

ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการซ้ือท่ี
นั่งเพ่ิม 
การซ้ือที่นั่งอัพเกรดเพ่ิมเปนการซ้ือบริการเสริม กรณีที่นั่งท่ีตองการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการ
อัพเกรดท่ีนั่งของตั๋วซีรยีทัวรเต็มทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได 
 ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
นั่ง พรอมชําระคาที่นั่งไดดังนี ้
- ท่ีนั่งชัน้ Scoot Biz ไมสามารถอัพได 
- ท่ีนั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข 
ดังนี ้

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอเท่ียว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหนา 31 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 นิ้ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการนั่ง (ยกเวนที่นั่ง No.31 DEFG นัง่ได) 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา16ปนัง่  
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พัก
สามทานเต็มอาจมีปรบัเปล่ียนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดบัเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดนิทาง 
5.  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  



 

 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณเีกิดความเสีย บรษิัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) มี
คาใชจายดังนี ้
(ราคาตอทาน ตอเท่ียว) 
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพ่ิม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนํ้าหนัก
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณเีกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
7. อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชาํระคาทิปที่สนามบินดอนเมือง
ขาไป สําหรับกรุปที่มหีัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปนี ้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 



 

 

2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3.ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัตกิารถกูสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มผีูรวม
คณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดนิทาง (ไมนับรวมวันหยุดและเสาร อาทิตย) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถ
จัดการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมอืจากผูเดินทางในบางครั้งท่ี
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถงึวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 2ขวด 



 

 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 


