
 
TOKYO5D3N 

ซุปตารส์ม้จดี แดงจา๊ด(ภาค ๒) 
กําหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม2560 

 

โดยสายการบนิSCOOT (TR) 



ฟจูชินั 5ชมใบไมเ้ปลยีนส ีหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 
ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ินงักระเชา้ คาช ิคาช ิ 

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิงชนิจกู ุ
โยโกฮามา่ พพิธิภณัฑร์าเมน – คามาครุะ ชมพระใหญไ่ดบตุส ึ

เพลดิเพลนิเต็มอมิท ีโอไดบะไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่ 
อาบนําแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันทีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืงชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 6 
เคานเ์ตอร ์6สายการบนิสกูต๊(SCOOT)เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวกในการเชค็อนิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
29ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
30ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 
31ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 

01-05 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
02-06 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
03-07 พฤศจกิายน 2560 27,988.- 7,900.- 
04-08 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
05-09 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
06-10 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
07-11 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
08-12 พฤศจกิายน 2560 27,988.- 7,900.- 
09-13 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
10-14 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
11-15 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
12-16 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
13-17 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 
14-18 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 
15-19 พฤศจกิายน 2560 27,988.- 7,900.- 
16-20 พฤศจกิายน 2560 27,988.- 7,900.- 
17-21 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
18-22 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
19-23 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
20-24 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
21-25 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
22-26 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
23-27 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
24-28 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 
25-29 พฤศจกิายน 2560 29,888.- 7,900.- 
26-30 พฤศจกิายน 2560 28,888.- 7,900.- 

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2560 28,888.- 7,900.- 



สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครอืง
ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ย

วนัทสีอง   สนามบนินารติะ –วดัอาซากุสะ
เท็มบะเอา้ตเ์ลต – Dinner

00.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ี

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 
สะดวกในการนัดหมายเวลา
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั
โตเกยีวนําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคําณ
และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุแห่งหนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิท
องคําทศีักดสิทิธขินาด 
ทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีังของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในโลกดว้
เมตรซงึแขวนหอ้ยอยูณ่ประตทูางเขา้ทอียูด่า้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืว่า
ประตูเขา้สู่ตัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํามชีอืว่า
คา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงต่างๆมากมายอาทขินมนานาชนดิของเล่
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ
ทสีุดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว
(Tokyo Sky tree)(ไมร่วมคา่ขนึหอคอย
ใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม
ของหอกวางตุง้ในมณฑลกว่างโจวซงึมคีวามสงู
ของแคนาดามคีวามสงู 
หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบคาวากจูโิกะ 
ทสีดุแห่งหนงึ พเิศษ!!!
ทีจะพาไปบนยอดเขา
ใหบ้รกิารทุกวันตลอดทังปี
อากาศไมเ่ออือํานวย)
สามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิดแ้ละในวันทอีากาศแจ่มใสจะ
สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์
จากนันนําเดนิทางสู ่โกเท็มบะแฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต
แหล่งรวมสินคา้ นําเขา้และสินคา้แบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY
อย่าง TAG HEUER,AGETE, S
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

พกัท ี โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ

 

 

 

ใชเ้ครอืง Boeing 787 Dreamliner จัดทนัีงแบบ 3
หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิ) 

จําหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร

วดัอาซากุสะ– ผ่านชมโตเกยีวสกายทร-ี
Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ

เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีTR292 

สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ นนําทา่นผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบันําท่านเดนิทางสูเ่มอืง 

นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคําณวดัอาซากสุะวัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุแห่งหนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิท

 5.5 เซนตเิมตรซงึมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอด
ทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีังของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในโลกดว้
เมตรซงึแขวนหอ้ยอยูณ่ประตทูางเขา้ทอียูด่า้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืว่า “ประตูฟ้าคํารณ
ประตูเขา้สู่ตัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํามชีอืว่าถนนนากามเิซะ
คา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงต่างๆมากมายอาทขินมนานาชนดิของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึอสิระและท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทสีงู

แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีวณรมิแมนํ่าสุมดิะหอคอยโตเกยีวสกายทร ี
ไมร่วมคา่ขนึหอคอย)หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก
พฤษภาคม 2555 โดยหอนมีคีวามสงู 634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสูง

ของหอกวางตุง้ในมณฑลกว่างโจวซงึมคีวามสงู 600 เมตรและหอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโต
 553 เมตร ... ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี

หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

ทะเลสาบคาวากจูโิกะ (Lake Kawaguchiko)ทะเลสาบทเีป็นจดุชมววิฟจูทิสีวย
!!! นําทา่นขนึกระเชา้ลอยฟ้า คาชคิาช(ิKachiKachi Ropeway

ทีจะพาไปบนยอดเขาMitsutogeเพือชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิด
ใหบ้รกิารทุกวันตลอดทังปี(อาจมกีารงดใหบ้รกิารชวัคราวเนอืงจากสาเหตุตา่งๆเช่นสภาพ
อากาศไมเ่ออือํานวย)เพยีงไมก่นีาทถีงึยอดเขาชมววิแบบพาโนรามาทมีคีวามสูง
สามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิดแ้ละในวันทอีากาศแจ่มใสจะ
สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญปีุ่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิแิละเทอืกเขาอาราคาวะ

โกเท็มบะแฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ตใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที
แหล่งรวมสินคา้ นําเขา้และสินคา้แบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซอื
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครอืงประดับ และนาฬกิาหรู

TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน 
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซอืสนิคา้สําหรับคุณหนู 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อนืๆอกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่พีัก 

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์

YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นําแรอ่อนเซ็นธรรมชาติ
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

3-3-3นําหนักกระเป๋า 20 กก.

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

 กระเชา้คาช ิคาช ิ-โก
ออนเช็นธรรมชาต ิ 

นําทา่นผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืความ

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืง

วัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุแห่งหนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิท

เซนตเิมตรซงึมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอด
ทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีังของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 

ประตูฟ้าคํารณ”และถนนจาก
ถนนนากามเิซะซงึเป็นทตีังของรา้น

นรองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯ
อสิระและท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทสีงู

หอคอยโตเกยีวสกายทร ี
หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิด

เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสูง
เมตรและหอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโต

หอคอยโตเกยีวสกายทร”ีทบีรรจุเทคโนโลยแีนว
หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

ทะเลสาบทเีป็นจดุชมววิฟจูทิสีวย
KachiKachi Ropeway)กระเชา้

เพือชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิด
อาจมกีารงดใหบ้รกิารชวัคราวเนอืงจากสาเหตุตา่งๆเช่นสภาพ

พาโนรามาทมีคีวามสูง1,075เมตรท่าน
สามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิดแ้ละในวันทอีากาศแจ่มใสจะ

เทอืกเขาอากาอชิแิละเทอืกเขาอาราคาวะ)
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที

แหล่งรวมสินคา้ นําเขา้และสินคา้แบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL 
ฯลฯ เลอืกซอืกระเป๋าไฮไซ 

ฯลฯ เลอืกดูเครอืงประดับ และนาฬกิาหรู
ฯลฯ รองเทา้แฟชัน HUSH 

ฯลฯ หรอืเลอืกซอืสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, 
ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่พีัก  

เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ(์2) 

แช่นําแรอ่อนเซ็นธรรมชาตเิชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ 



 

 

 

 

วนัทสีาม ภูเขาไฟฟูจ ิ– หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก - พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว- ล่องเรอืโจรสลดั
ทะเลสาบอาช ิ- โตเกยีว - ชนิจกู ุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจทิมีคีวามสงูเหนอืจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็น
ทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขนึสู่ชนัที 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไม่ขนึ ในกรณีทีอากาศไม่
เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอื
สนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

จากนันเดินทางสู่ หมู่บ ้านโอชิโนะฮกัไก(OshinoHakkai)ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลียนสีเป็นจุด
ท่องเทยีวสําคัญอกีสถานทหีนงึ โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพนืหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลยีนส ีสี
เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทสีวยงามมาก โอชโินะฮกัไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆประกอบดว้ยบอ่นํา8 บอ่ในโอ
ชโินะตังอยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่นําทัง8 นเีป็นนําจากหมิะที
ละลายในชว่งฤดรูอ้นทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทมีรีพูรนุอายกุวา่80 ปีทําให ้
นําใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนยีงัมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทรีะลกึและซุม้รอบๆบอ่ทขีายทังผัก
ขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและ
ซือของทีระลึกตามอัธยาศัย จากนันนําท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ทีพิพิธภณัฑ์
แผน่ดนิไหว (Experience Earthquake)ทจํีาลองเรอืงราวของภเูขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้ัมผัส
กับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรอืงราวต่างๆเกยีวกับแผ่นดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น 
และจากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย 

 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ททีะเลสาบอาช ิทะเลสาบทกี่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟจู ิหากวันใด
อากาศสดใส ท่านจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบทมีภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงันํานํา



ทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีวใหท้า่นอสิระยา่นชอ้ปปิงชนิจกุใุหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิ
กบัการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครอืงใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครอืงเลน่เกมส ์หรอื
สนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนด์เนม เสอืผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น 
เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี โยโกฮามา่– พพิธิภณัฑร์าเม็ง - เมอืงคามาครุะ –พระใหญไ่ดบสุ–ึ โอไดบะ–ไดเวอร ์
ซติ ีโตเกยีว พลาซา่ –นารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่(Shinyokohama Raumen Museum)พพิธิภัณฑ์
ราเมงชนิโยโกฮาม่ารวมเรอืงราวทุกอย่างเกยีวกับราเมงไม่ว่าจะเป็นประวัตคิวามเป็นมา, ชนดิของ
ราเมงในชนัแรกของพพิธิภณัฑนั์นจะเป็นประวัตขิองราเมงในประเทศญปีุ่ นมกีารจัดแสดงเสน้ราเมนนํา
ซปุทอ้ปปิงรวมถงึชามใสร่าเมงหลากหลายชนดิสว่นในชนัทสีองนันจะมกีารจัดบรรยากาศจําลองของ
ถนนและอาคารบา้นเรอืงของชติามาช ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีวซงึเป็นเมอืงทรีาเมงไดรั้บ
ความนยิมอยา่งรวดเร็วจะมรีา้นขายราเมงทมีชีอืเสยีงอยูป่ระมาณ 9 รา้น ใหนั้กท่องเทยีวไดล้องชมิ
และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆรา้นก็สามารถสงัแตล่ะชามเป็นขนาดเล็กมาลองทานได ้

เทยีง อสิระเลอืกรบัประทานราเมนตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ (Kamakura)เป็นเมอืงหลวงเกา่ของญปีุ่ น เมอืงทอียูต่ดิกับทะเล
ซงึอยูไ่มไ่กลจากโตเกยีวมาเทยีวไดง้า่ยๆหา่งจากโตเกยีวประมาณ1ชวัโมงเทา่นัน เมอืงท่องเทยีวถูก
ขนานนามวา่เป็น เมอืงเกยีวโตตะวนัออก(Kyoto of Eastern Japan) เนอืงจากมวีัดศาลเจา้และ
สถานททีางประวัตศิาสตรอ์ยูห่ลายแห่งนําท่านชม พระใหญแ่หง่คามาครุะ (Great Buddha of 
Kamakura) พระใหญ ่(Daibutsu) เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคามาคุระมคีวามสงูถงึ 13.5 เมตรซงึ
เป็นรูปปันพระทสีงูเป็นอันดับสองของญปีุ่ นรองจากพระใหญ่ทวีัดโทไดจ ิเมอืงนาราพระใหญ่แห่งคา
มาคุระนันตังอยู่ท ีวดัโคโตคุอนิ (Kotokuin Temple)เดมิทีองค์พระจะประดษิฐานอยู่ภายใน
อาคารวัดแต่เมอืประมาณศตวรรษท ี14 และ 15 อาคารของวัดหลายสว่นไดถู้กพายไุตฝุ้่ นทําลายลง
ทําใหเ้หลอืแต่องคพ์ระใหญ่ตังอยู่โดยไม่ไดส้รา้งอาคารขนึมาครอบใหม่จากนันนําท่านเดนิทางไป 
ยา่นโอไดบะ(Odaiba)คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว
ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนีิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที
สวยงามตังอยูม่ากมายแลว้แตก่็ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีวได
เวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซ่า(DiverCity Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึทอียูบ่นเกาะโอไดบะ
จดุเดน่ของหา้งนกี็คอืหุน่ยนตก์นัดมัขนาดเทา่ของจรงิซงึมขีนาดใหญม่ากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้
สําหรับคอกันดัมอยา่งเชน่ กนัดมัคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัมก็
ตอ้งไปทกีนัดมัฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติ ี

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทหีา้ สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 



10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสกูต๊ (SCOOT)เทยีวบนิทTีR291 

13.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  หกัคา่ตวัออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 



อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทจีะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 



จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท2ี ของการเดนิทาง ถงึวันท3ี ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

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

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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


