
 

 

TOKYO 5D3N  

ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 

 
 

โดยสายการบนิสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR) 
ตระการตางานประดับไฟฤดหูนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว 

เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภเูขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง  

เยี่ยมชม หมู่บ้านนํา้ใส โอชิโนะฮักไก น่ังกระเช้า คาชิ คาชิ  

นมัสการสิ่งศักดิ์สทิธ์ิ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ 

ช้อปป้ิงจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท โอไดบะ อิออนและชนิจูกุ 

อาบนํา้แร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยกัษ์ FREE WIFI ON BUS 

มีนํา้ดื่มบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

 

 



 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

02-06 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 
03-07 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 
04-08 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 
05-09 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 
06-10 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 
07-11 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 
08-12 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 
09-13 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 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
29 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
30 มกราคม – 03 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
31 มกราคม – 04 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 

01-05 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
02-06 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
03-07 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
04-08 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
05-09 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 



 

 

06-10 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
07-11 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
08-12 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
09-13 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
10-14 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
11-15 กุมภาพนัธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 
12-16 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
13-17 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
14-18 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
15-19 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
16-20 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
17-21 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
18-22 กุมภาพนัธ์ 2562 25,888.- 7,900.- 
19-23 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
20-24 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
21-25 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
22-26 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
23-27 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 
24-28 กุมภาพนัธ์ 2562 26,888.- 7,900.- 

25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

01-05 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
02-06 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
03-07 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
04-08 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
05-09 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
06-10 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
07-11 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
08-12 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
09-13 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
10-14 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
11-15 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
12-16 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
13-17 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
14-18 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 



 

 

 
** ปล. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 
 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน

สกู๊ต (SCOOT) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน SCOOT ใช้เคร่ือง Boeing 787 Dreamliner จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 นํา้หนกักระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หาก

ต้องการซือ้นํา้หนกัเพิ่ม ต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม)  

สายการบินมบีริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – 

Dinner บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ  

00.45 น. เหิรฟา้สู ่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ TR868 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ ปุ่น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาที่ญี่ ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***

สําคัญมาก!! ประเทศญี่ ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า

ฝืนมีโทษปรับและจับ นําทา่นเดินทางสูเ่มือง เมืองโตเกียว นําทา่นนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ 

วัดท่ีได้ช่ือว่าเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน

ประดิษฐานองค์เจ้าแมก่วนอิมทองคาํท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็น

สริิมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนห้อยอยู ่ณ ประตทูางเข้าที่อยูด้่านหน้าสดุของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตฟูา้คํารณ” และถนนจากประตเูข้าสูต่วัวิหาร

ที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของร้านค้าขายของที่ระลึกพืน้เมืองต่างๆ 

มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึ

อิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สงูที่สดุในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม

แมน่ํา้สมุิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สงู

ที่สดุในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้ีความสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสงู

ของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี

ความสงู 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสดุสามารถมองเห็นได้จาก

ละแวกวดัอาซะกซุา่ที่เต็มไปด้วยกลิน่อายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) 

15-19 มีนาคม 2562 27,888.- 7,900.- 



 

 

 
 นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง 

พิเศษ!!! นําท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเช้าที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge 

เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสงูเปิดให้บริการทุกวนัตลอดทัง้ปี (อาจมีการงดให้บริการ

ชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย) เพียงไมก่ี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามา

ที่มีความสงู 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได้  และในวนัที่

อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภเูขาแอลป์ญ่ีปุ่ นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) 

จากนัน้นําเดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวม

สินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 

ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้

สนิค้าสาํหรับคณุหน ูAIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานําทา่นเข้าสูท่ี่พกั  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู 

ที่พัก FUJI SAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน   

จากนัน้ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่นํา้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นํา้แร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณ

สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

วันที่สาม   หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้เดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสีเป็นจดุทอ่งเที่ยวสาํคญัอีกสถานท่ี

หนึง่ โดยมีวิวภเูขาไฟฟจิูสขีาวตดักบัพืน้หลงัสฟีา้ และใบไม้เปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง ส้ม เป็นภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะ

ฮกัไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อนํา้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บอ่นํา้ทัง้ 8 นีเ้ป็นนํา้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดรู้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภเูขาไฟฟจิูผ่านหินลาวาที่มี

รูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ทําให้นํา้ใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนีย้งัมีร้านอาหาร ร้านจําหนา่ยของที่ระลกึ และซุ้มรอบๆบ่อ 

ที่ขายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลติภณัฑ์ท้องถ่ินอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซือ้

ของที่ระลกึตามอธัยาศยั จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดย

การชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีพิธี 



 

 

รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชานี ้ไมใ่ช่แครั่บชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสให้ทา่นได้มีสว่นร่วม

ในพิธีการชงชานีอ้ีกด้วย และจากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นสมัผสัประสบการณ์ความสนกุสนานท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีและที่พกัที่ตัง้อยูบ่ริเวณภเูขาไฟฟจิู ทา่นจะ

ได้สมัผสักบัหิมะที่ตกในช่วงปีใหม ่หากมีเวลาพอ อิสระ ให้ทา่นได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกบัการลื่นไถล

ด้วย สกี เลอืกสนกุกบัสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกบัการนัง่เลื่อนหิมะ ที่ท่านจะสามารถดื่มดํ่ากบัทศันียภาพที่ถกูปก

คลมุด้วยหิมะที่ดแูล้วสะอาดตาอยา่งยิ่ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสาํหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ)  

นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มือง เมืองโตเกียวให้ท่านอิสระ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อป

ปิง้สนิค้ามากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิง

ด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่สาํหรับวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  ช้อปป้ิงโอไดบะ - วัดนาริตะซัง – ช้อปป้ิงอิออน -  ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่ง

โตเกียว – คุจูกุริ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 



 

 

 

 จากนัน้นําท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึน้ไว้เป็นแหลง่ช้อปปิง้ และแหลง่บนัเทิงต่างๆ ใน

อา่วโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ตัง้อยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ที่สีเขียว  ไดเวอร์ซิตี ้โตเกียว 

พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนีก็้คือ หุ่นยนต์

กันดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกนัดัม้ อย่างเช่น กันด้ัมคาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดนูิทรรศกาลกนัดัม้ ก็ต้องไปท่ี กันด้ัมฟรอนท์ (Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบริเวณ

ห้าง ไดรเวอร์ซิตี ้สกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพทุธเก่าแก่ 

ขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสยีงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมี

อาคารท่ีหลากหลายตัง้อยูใ่นบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลกั เจดีย์ 3 ชัน้สไตล์ Tahoto มีช่ือวา่ Great Pagoda of 

Peace นอกจากนีย้งัมีสวนญ่ีปุ่ น และสวนยโุรปอีกด้วย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

นําทา่นเดินทางสู ่อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมูน่กัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ เนื่องจาก

ตัง้อยูใ่กล้กบัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 

150 ร้านจําหนา่ยสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้งัมีร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ บนอาณา

บริเวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง ที่หมู่บ้านเยอรมนัแห่งโตเกียวนัน้มีทัง้

เคร่ืองเลน่แบบสวนสนกุแตไ่มห่วือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว์ รวมไปถึงมี



 

 

กิจกรรม workshop ตา่งๆ กิจกรรมเก็บเก่ียวผลไม้ตามฤดกูาล เป็นสไตล์หมูบ้่านท่ีจําลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งใน

เยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเลน่ มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกันตามอธัยาศยั ไฮไลท์!!! ที่นี่ถือเป็นจุดชม

งานประดบัไฟท่ีสวยที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

10.00 น.   ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR869  

15.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**สายการบนิมีบริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)** 

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

 

สาํหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

** ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น สามารถ

ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีนํา้มนั  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง)  

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางทอ่งเที่ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าทําหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะตา่งๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวี

ซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยสาํหรับผู้ที่ประสงค์พํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซา่ตามเดิม ผู้ เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาํหรับการยื่นร้องขอวีซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํา้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ

เดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อน

การเดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงนิ  : 

 มัดจาํท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูค้าทําการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เต็มจํานวน  

 สว่นท่ีเหลอื ชําระก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด

นีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อสํารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ

อื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังสิ้น 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างตํ่า 2 หน้าหากไม่

มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ชําระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี และกรณีที่

กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ

หนึง่ หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมายและเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพํานกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั   โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดย
อาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้คําสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของผู้จดักํากบัเทา่นัน้ 

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว 
อนัเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้
เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไมค่า่ใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํา้ดื่มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบสันําเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ 
โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 


