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วนัเสารที์ ่14 เมษายน 2561 (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง – สนามบนินาริตะ – ออนเซ็น  

03.00  พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 6  

“สายการบนินกสกูต๊ แอรไ์ลน์ ” ... พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า

เคาน์เตอร์ 

 *** หมายเหตุ  : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที ***  

บริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

  (น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิม่ ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างเพิม่) 

06.00  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนินกสกูต๊ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่XW918 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

14:05  ถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

 ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน**  
 

วนัอาทิตยที์ ่15 เมษายน 2561 (2)    ภูเขาไฟฟูจิ  – สวนสนัติภาพ - โอวาคุดานิ (รถบสั) – โอไดบะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นชม “ภูเขาไฟฟูจิ ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วย

ความสงู 3,776 เมตรจาก ระดับนํา้ทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่

ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของ

ศิลปินทั้งนักประพันธแ์ละกวีผู้มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาว

ญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสทิธิ์และเป็นที่สถิตของ

เทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และ

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก 
สนามบนิดอนเมือง – สนามบนินารติะ –06.00-14.05 

   MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS          “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ์” 
- - HTL 

วนัที่สอง 
ภเูขาไฟฟจู ิ– สวนสนัตภิาพ – โอวาคุดานิ (รถบสั) – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ   

 NARITA GATEWAY HOTEL OR SIMILAR CLASS ✓ ✓ - 

 

วนัที่สาม 

เทศกาลดอกทวิลปิ – วดัอาซากสุะ – หอคอยโตเกยีว สกายทร ี(แวะถา่ยรูป)  

ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

   NARITA GATEWAY HOTEL  OR SIMILAR CLASS 

✓ ✓ - 

วนัที่สี ่ ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมือง 15.25-20.00  ✓ - - 
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เกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ... นาํทา่นขึ้นความงามกนัแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” 

ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชัน้สงูสดุทีท่างอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันัน้ๆ)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากน้ันนาํทา่นแวะชมความงามของพันธุไ์ม้นานาพันธุม์ากมายที่ “สวนสนัติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” ...  

อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันสงิโต 7 ตัว ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ของเหล่าประเทศที่

เข้าร่วมในสงครามในคร้ังน้ันด้วย ... สงิโต 1 ใน 7 ตัวน้ันเป็นสงิโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ... อสิระให้

ทา่นได้ตื่นตากบั “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานสะพร่ังอย่างเป็นธรรมชาติ ณ สวนแห่งน้ี (โดยทัว่ไปซากุระจะบาน

ประมาณ 1 สปัดาห ์ข้ึนอยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อ้ืออ านวย)  จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ ” (รถ

บัส) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกดิข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพันปีก่อน ทาํให้เกดิ

ควันและบ่อนํา้ร้อนผุดข้ึนมาจากใต้ดิน นํา้และควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกาํมะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่

ด้วยโดยความร้อนของนํา้ที่ผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สกุได้และจะทาํให้เปลือกไข่กลายเป็นสดีาํ โดยกล่าว

กนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้นอกีเจด็ปีเลยทเีดียว...  นาํทา่นช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซด์

มอลล์” ที่มี “Aquacity” และ  “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกยีว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้า

แฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเกไ๋กม๋ากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่กาํลังมองหาไว้เป็น

ของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทยั  

 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง 

   ทีพ่กั  NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัจนัทรที์ ่16 เมษายน 2561 (3)  เทศกาลดอกทิวลิป – วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) 

    ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นเดินทางสู่ “เทศกาลดอกทิวลิป” ชมดอกทวิลิป Sakura Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด 

Chiba ในงานนี้ จะได้ชมกบัทุง่ทวิลิปมากกว่า 100 สายพันธุร์วมกนั

กว่า 710 ,000 ต้น อสิระให้ทา่นเกบ็ภาพกบัดอกทวิลิปตาม

อธัยาศัย ... นาํทา่นเที่ยวชม “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและ

ซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่

กวนอมิทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

กบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น 

“โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก ” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ ” 

ถนนร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน 

ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี...  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

         

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากน้ันนาํทา่นไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี ” (แวะถ่ายรูป)   หอคอยแห่งใหม่ที่สงูที่สดุ

ของโลก ริมแม่นํา้สมุิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กบัทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทนัสมัย ใช้เป็น

หอคอยส่งสญัญาณวิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสงู 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสงูของ

กรุงโตเกยีวแห่งใหม่...นาํทา่นเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง  “ชินจูกุ ” ย่านแห่งความเจริญอนัดับหน่ึงของ

กรุงโตเกยีว ทา่นจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกนั

ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอกีด้วย เชิญทา่นเลือกชมสนิค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้อง

ถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, 

รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

  อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง 

   ทีพ่กั  NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัองัคารที ่17 เมษายน 2561 (4)   ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า - สนามบนินาริตะ - สนามบนิดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า ” ช้อปป้ิง

กนัต่อที่ศูนย์รวมแห่งสนิค้าช้ันนาํนานาชนิด 

อาท ินาฬิกา, กล้อง,  กระเป๋า , รองเท้า , 

เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” 

สนิค้าทมีีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคา

แสนจะถูก  อสิระให้ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ 

“เลือกชมและซ้ือ ” สนิค้าที่สามารถเลือกไป

เป็นฝากคนทาง บ้านได้ตามอธัยาศัย  

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

15:25  ออกเดินทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิ XW919 

20:00  ถงึ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 

--- Always with You --- 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
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อตัราคา่บรกิาร 
ตัง้แต ่ 30 ทา่นขึน้ไป 

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

14 – 17 เมษายน 2561 36,900.- บาท 6,000.-บาท 
 

***ไมม่รีาคาเด็ก  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น / INFANT เด็กอายุตํ่ากวา่ 2 ปี ราคา 3,900 บาท***  
ไมใ่ช้ตัว๋ลด 10,000 บาท 

***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ***(ชําระพร้อมยอด
สุดท้าย) 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) 

 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดพรอ้มทิปไกดแ์ละคนขบั ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ  30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 



 

~ 6 ~ 
 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


