
TOKYO5D3N 

ซุปตารส์ก ีสายแบว๊ 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม–มนีาคม62 

 

โดยสายการบนิสกูต๊ แอรไ์ลน ์(TR) 
ตระการตางานประดบัไฟฤดหูนาวณหมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 



เลน่สก ีณ ฟจูเิท็น พรอ้มววิภเูขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั  

เยีย่มชม หมูบ่า้นนํา้ใส โอชโินะฮกัไกน ัง่กระเชา้ คาช ิคาช ิ 

นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากสุะ และวดันารติะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โกเท็มบะ เอา้เลท โอไดบะ ออิอนและชนิจกู ุ

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ์ FREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

05-09 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

06-10 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

08-12 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

10-14 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

11-15 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

12-16 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

13-17 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

14-18 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

15-19 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 

16-20 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

17-21 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

18-22 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

19-23 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

20-24 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

21-25 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

22-26 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

23-27 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 

24-28 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

25-29 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

26-30 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

27-31 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

28 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

30 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

31 มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

01-05 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

03-07 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

04-08 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

05-09 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

06-10 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

07-11 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

08-12 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

09-13 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

10-14 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

13-17 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

14-18 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

16-20 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

17-21 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู6 เคานเ์ตอร์ 

6สายการบนิสกูต๊(SCOOT)เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกใน

การเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3น้ําหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ –วดัอาซากสุะ  – ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ี กระเชา้คาช ิคาช ิ -โกเท็มบะ 

เอา้ตเ์ลต – Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

00.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่ TR868 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ ( เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืง

โตเกยีว นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคําณวดัอาซากสุะวัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ์

และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิท

องคําทีศ่ักดิส์ทิธิข์นาด 5.5 เซนตเิมตรซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอด

ทัง้ปีประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู  4.5 

เมตรซึง่แขวนหอ้ยอยูณ่ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัดทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ”และถนนจาก

ประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํามชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้น

คา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆมากมายอาทขินมนานาชนดิของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯ

ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระและทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งู

ทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณรมิแมน้ํ่าสมุ ิ ดะหอคอยโตเกยีวสกายทร ี

(Tokyo Sky tree)(ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก  ... เปิด

ใหบ้รกิารเมือ่วันที่  22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้คีวามสงู  634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงู

ของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซึง่มคีวามสงู  600 เมตรและหอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโต

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

24-28 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

25 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

27 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

02-06 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

03-07 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

05-09 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

06-10 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

07-11 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

08-12 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

09-13 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

10-14 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

11-15 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

12-16 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

13-17 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

14-18 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

15-19 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 



ของแคนาดามคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทัศนข์อง “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนว

หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ ทะเลสาบคาวากจูโิกะ (Lake Kawaguchiko)ทะเลสาบทเีป็นจดุชมววิฟจูทิี่

สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ พเิศษ!!! นําทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้า คาชคิาชิ (KachiKachi Ropeway)

กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขาMitsutogeเพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมมุสงูเปิด

ใหบ้รกิารทกุวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัว่คราวเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆเชน่สภาพ

อากาศไมเ่อือ้อํานวย ) เพยีงไมก่ีน่าทถีงึยอดเขาชมววิแบบพาโนรามาทีม่คีวามสงู 1,075เมตรทา่น

สามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิดแ้ละในวันทีอ่ากาศแจม่ใสจะ

สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้  (เทอืกเขาอากาอชิแิละเทอืกเขาอาราคาวะ )

จากนัน้นําเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ตใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นม

ทีแ่หลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL 

KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ 

BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรู

อยา่ง TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 

PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู 

ทีพ่กั FUJI SAN RESORT HOTELหรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาติ  เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาญีปุ่่ น- ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์- โตเกยีว –ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



จากนัน้เดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (OshinoHakkai)ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจดุ

ทอ่งเทีย่วสําคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮกัไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆประกอบดว้ยบอ่น้ํา8 บอ่ในโอ

ชโินะตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น้ําทัง้8 นีเ้ป็นน้ําจากหมิะที่

ละลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายกุวา่80 ปีทําให ้

น้ําใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึและซุม้รอบๆบอ่ทีข่ายทัง้ผัก

ขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและ

ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอืการเรยีนพธิชีงชา

ญีปุ่่ น(Sado)โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมายเริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับชาและการ

ดืม่ชาทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิรีายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมากพธิชีงชานีไ้มใ่ชแ่ครั่บชม

อยา่งเดยีวยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ยและจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืก

ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานทีฟู่จเิท็น สกรีสีอรท์ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขา

ไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะทีต่กในชว่งปีใหม ่หากมเีวลาพอ อสิระ ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์

ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกบัการน่ังเลือ่น

หมิะ ทีท่า่นจะสามารถดืม่ดํ่ากบัทัศนยีภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอยา่งยิง่  (ราคา

ทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  

นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว ใหท้า่นอสิระ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชัน่สําหรับวัยรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ชอ้ปป้ิงโอไดบะ-วดันารติะซงั – ชอ้ปป้ิงออิอน - ชมงานประดบัไฟฤดหูนาว ณ หมูบ่า้น

เยอรมนัแหง่โตเกยีว–คจุกูรุ ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba)คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่

บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีวไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี  1990 

นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้แตก่็ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุม

สมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีวพลาซา่  (DiverCity Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกี

หา้งหนึง่ทีอ่ยูบ่นเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนีก้็คอืหุน่ยนตก์นัด ัม้ขนาดเทา่ของจรงิซึง่มขีนาดใหญ่

มากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดัม้อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยาก

เขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอร์

ซติีส้กัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ( NaritasanShinshoji Temple)เป็นวัดพทุธ

เกา่แก ่ขนาดใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสนามบนิ

นานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก 



เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahotoมชีือ่วา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนีย้งัมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรป

อกีดว้ย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

นําทา่นเดนิทางสู ่ ออิอน มอลล ์( Aeon Narita Mall)หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต ิเนือ่งจากตัง้อยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมยั

สไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์

ภายในบา้น นอกจากนีย้งัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  (Tokyo German Village)ตัง้อยูใ่น

จังหวัดชบิะบนอาณาบรเิวณขนาดใหญอ่ยูห่า่งใจกลางกรงุโตเกยีว  (Tokyo) ออกไปราว2 ชัว่โมงที่

หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีวนัน้มทีัง้เครือ่งเลน่แบบสวนสนุกแตไ่มห่วอืหวามากโซนประสบการณ์

ธรรมชาตเิกมกฬีาและโซนสมัผัสชวีติสตัวร์วมไปถงึมกีจิกรรมworkshop ตา่งๆกจิกรรมเก็บเกีย่วผลไม ้

ตามฤดกูาล เป็นสไตลห์มูบ่า้นทีจํ่าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมนทีีม่ทีุง่ดอกไมไ้วใ้ห ้

ถา่ยรปูเลน่มอีาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกนัตามอธัยาศัย ไฮไลท!์!!ทีน่ีถ่อืเป็นจดุชมงานประดับไฟ

ทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั TENDER VILLA KUJUKURIหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสกูต๊ (SCOOT)เทีย่วบนิทีT่R869 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    



 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


