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อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 

เด็กไมม่ี

เตยีง 
จอยแลนด ์ พกัเด ีย่ว 

วนัที ่1-6 ธ.ค. 60 31,999 31,999 31,999 20,999 10,000  

วนัที ่6-11 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 22,999 10,000  

วนัที ่8-13 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 22,999 10,000  
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วนัที ่13-18 ธ.ค. 60 29,999 29,999 29,999 18,999 10,000  

วนัที ่15-20 ธ.ค. 60 29,999 29,999 29,999 18,999 10,000  

วนัที ่20-25 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 22,999 10,000  

วนัที ่22-27 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 22,999 10,000  

วนัที ่27-1 ม.ค. 61 37,999 37,999 37,999 26,999 12,000  

วนัที ่29-3 ม.ค. 61 37,999 37,999 37,999 26,999 12,000  

*** INFANT (เด็กเล็กต ัง้แตแ่รกเกิด-2 ปี) ราคาทา่นละ 7,000 บาท*** 

***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมกีารเปลีย่นแปลงค่าต ัว๋เคร ือ่งบ ินภาษีสนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ์ในการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

วนัแรก สนามบินดอนเมอืง                                                                                                         (-- / -- /--) 

23.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบินดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบิน NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทาง

บรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านในการเช็คอนิ 

วนัทีส่อง ดอนเมอืง – นารติะ - พระพุทธรูป USHIKU DAIBUTSU – AMI PREMIUM OUTLET (-- / L /อสิระ) 

04.15 น. เหนิฟ้าสู่เมอืงนารติะ ประเทศญี่ปุ่ น โดย NOK SCOOT เทีย่วบินที ่XW918 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่) 
11.55 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ (บรกิาร

อาหาร SET BOX (มือ้ที ่1) จากนั้นน าท่านข ึน้รถโคช้ปรับอากาศเด ินทางสู่ USHIKU DAIBUTSU ซึง่เป็นรูป

ปั้นพระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ที่ท าจากทองบรอนซ ์มคีวามสูง 120 
เมตร (3 90 ฟุ ต)รูป ปั้ นพ ระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุ ดใน โลก ที่ท าจาก

ทองบรอนซ ์ถูกบันทกึอยู่ในกนิเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปทีสู่งทีสุ่ดในโลก 
ตอ้งใชเ้วลา ในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993รูปปั้น

ขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรยี ์เทพีเสรภีาพในนิวยอรก์ (40 
เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรคก์ระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพุทธเจา้ 

มดีอกไมบ้านตลอดทั้งส ีฤ่ดูกาลนอก จากนี้ผูเ้ขา้ชมยัง สามารถเขา้ดูการ
ตกแต่งภายในของพระพุทธเจา้ ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชั ้นและแต่ละชั ้น

แสดงใหเ้ห็นถงึโลกที ่ยอดเยีย่มของพระพุทธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถข ึน้

ลฟิทไ์ปไดถ้ึง 85 เมตรที่อกของพระพุทธเจา้ และเพล ิดเพล ิน กับการ
มองเห็นทวิทัศน์เบ ือ้งล่างแบบพาราโนมาจากหน ้าต่างชมว ิว ในวันที่มี

แดดแมแ้ต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้จากนั้นน าท่านเดนิทาง
สู่ AMI PREMIUM OUTLET หา้งสรรพสนิคา้เอา้ทเ์ล็ทไดเ้ปิดใหม่ ณ 

อาม ิตั ้งแต่เดอืนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึง่ม ี100 รา้นคา้ของแบรนดท์ี่มี
คุณภาพ จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีจ่ะท าใหท้่านพอใจและ

มคีวามสุขไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องหา้งสรรพส ินคา้เอา้ทเ์ล็ทแห่งนี้ คอื เมอืงชายฝ่ัง
ตะวันตกของอเมรกิา ท่านจะรูส้กึสนุกไปกับการเดนิชอ้ปป้ิงและยังมรีา้นอาหารหลากหลายรูปแบบ ซ ึง่บางรา้นได ้
เปิดเป็นครัง้แรกในญี่ปุ่ น 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเขา้สู่ท ีพ่ัก …. 

พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม โตเกียวสกายทร ี– วดัอาซากุสะ - GOTEMBA PREMIUM OUTLET -  บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์– อาบน ้าแร่
ธรรมชาต ิ                                                                                                                       (B / L / D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเด ินทางสู่เมืองโตเกยีว ร่วมเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์าร ์กแห่งใหม่
ของกรุงโต เกียว ณ  ร ิมแม่น ้ าสุมิดะ หอโทรทศัน์
โตเกียวสกายทร ีเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุ่ น มีความ

สูงถึง 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้

แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บ
ภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถึง 

4.5 เมตรซ ึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยัง
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สามารถเล ือกซ ื้อเคร ื่องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพล ิดเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ี

ช ือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร ือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขายขนมทีค่นญี่ปุ่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกันเพือ่ล ิม้ลองกับรสชาตสิุดแสนอร่อย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดนิทางสู่ Gotemba Premium Outlets อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซ ือ้ของของฝากและของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

หลังจากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง ณ สวยงามดว้ยววิทิวทัศน์รอบๆ ซ ึง่ตั ้งอยู่บนฐานขอ  งภู
เขาไฟฟูจ ิและไม่ไกลจากทะเลสาบฮาโกเนะ เรยีกไดว้่าอยู่ในระดับพรเีมยีมทัง้สนิคา้และทวิทัศน์เลยทเีดยีว อาท ิ

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เล ือกซ ือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ ี่รา้น 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เล ือกดูเคร ื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่ าง 
TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯล ฯรองเท ้า แฟชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่ัก 

พกัที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อิม่อรอ่ยก ับเมนูมือ้พเิศษที่มขีาปูยกัษ ใ์หท้่าน
ไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน ้าจ ิม้สไตส ์ญี่ปุ่ นอย่างจุใจ หลังอาหารใหท่้านไดผ้่อนคลายกับการแชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิ

เช ือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึ ้

 

 

วนัทีส่ ี ่  ลานสกีฟูจเิท็น  - ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – JTC DUTY FREE – ยา่นชนิจุกุ                 (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสกี ฟูจเิท็น 

ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเล ือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ 
ดนิแดนแห่งนี้ท ี่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกจิกรรมนอกเหนือจาก

การเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่มชี ือ่เส ียงและมฉีากหลังเป็นภูเขา
ไฟฟูจ ิที่สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (ค ่าบรกิาร
โดยประมาณ 1. เชา่อุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เชา่
อุ ป ก รณ์ ส โน ว์บ อร์ด ราค า 5,500 เ ย น  //  3 .  เช่าชุ ด 
ประกอบด้วยเส ือ้ กางเกง ถุงมือ หมวกและแวน่ตา ในราคา 
5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดยข ึน้อยู่กับสภาพ
ภูมอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นส าคัญ) จากนั้นเดนิทางสู่ น าท่านเยีย่ม
ชม ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟูจ ิ
ภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นด ินไหว หอ้งแสดง

เหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซน
ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิ โซนความรูต้่างๆ และ โซนช็อปป้ิงส ินคา้งานฝีมอืญี่ปุ่ นต่างๆ เช่นมดีแบบดั ้งเด ิม 

ผลติภัณฑ์เคร ือ่งปั้นดนิเผา เคร ือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าท่าน
เดนิ ทางสู่ DUTY FREE (JTC) เลอืกซ ือ้สนิคา้ปลอดภาษีนานาชนิด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การจับจ่ายซ ือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ 
รา้ นขายเครื่องอิเลคทร   อนิ กส ์ กลอ้งถ่ ายรูปด ิจ ิต อล นาฬิกา 
เคร ือ่งส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เคร ือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM 
ทีร่าคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าทีค่น

ไทยรูจ้ักเป็นอย่างด ีและสนิคา้อืน่ๆ หรอืใหท่้านไดส้นุกกับการเลอืก
ซ ือ้ส ินคา้ แบรนด ์ดังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุด

ฮิ ต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เ ส ื้ อ  COMME DES GARCONS, 
H&M หรอืเล ือกซ ือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได ้

ทีร่า้น ABC MART  
เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  ตะลุยโตเกียว - อสิระทอ่งเทีย่วชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินียแ์ลนด ์         (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 
 

 
 

 
 
Option A : FREE DAY อสิระเต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ  โดยสามารถขอค าแนะน าจากไกดใ์นการเดนิทาง อาท  ิ
ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยู่ในเขตชบิุยะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจา้ในศาสนา

ชนิโต ทีส่รา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวญิญาณของสมเด็จพระ
จักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเช ือ่ของศาสนาชนิโต แต่ในช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่2 ศาลเจา้แห่งนี้ไดถู้กท าลายไปหมดส ิน้ จนกระท่ังสงครามจบลงจงึไดม้ี

การบูรณะข ึน้ใหม่จนแลว้เสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นั้นแมจ้ะอยู่ใน
แหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มร ืน่ไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่ จนเหมอืนกับคนละโลกกับภายนอกศาล

เจา้ 
ยา่นฮาราจูกุ ฮาราจูกุนั้นไม่ใช่แค่ศูนยร์วมของวัยรุ่นทีช่อบแต่งหนา้แต่งตัวมเีอกลักษณ์จน

อาจเรยีกไดว้่าหลุดโลกอย่างทีเ่รารูจ้ักเท่านั้นแต่ฮาราจูกุในอดตีนั้นเป็นเพยีงย่านทีพ่ักคา้ง
แรมเล็กๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคอืย่านหนึ่งทีต่ัง้อยู่ใจกลางโตเกยีว ซ ึง่ทีน่ี่ไม่เพยีงแค่

เป็นแหล่งรวมรา้นคา้เท่านั้น แต่รอบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่

สไตลต์ะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว และถนนทีข่ ึน้ช ือ่ทีสุ่ด

ในย่านฮาราจูกุนั้นคอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยู่ตรงขา้มสถานีฮาราจกุูน่ันเอง 
ยา่นชบุิยา่ คอืหนึ่งใน 23 เขตของมหานครโตเกยีว และมพี ืน้ทีเ่พยีง 15 ตาราง

กโิลเมตรเท่านั้น ซ ึง่ทีน่ี่ก็เป็นอกีหนึ่งย่านทีเ่ป็นศูนยร์วมยอดนิยมของวัยรุ่นมากว่า 30 ปี 

เพราะเป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นต่างๆ มากมาย โดยย่านชบิุยะนั้นมศีูนยก์ลางอยู่
ตรงสถานีรถไฟชบิุยะ หนึ่งในสถานีใหญ่ของโตเกยีวทีม่คีวามซับซอ้น เพราะมรีถไฟฟ้าทัง้
บนดนิและใตด้นิหลายสาย จงึท าใหส้ถานีชบิุยะมผีูค้นผ่านไปมาถงึวันละประมาณ 2 ลา้น

ตน้ๆ ทีส่ าคัญชบิุยะมจีุดนัดพบทีม่ชี ือ่เสยีงน่ันก็คอืบรเิวณอนุสรณ์รูปปั้นของสุนัขช ือ่ฮาจโิกะ
น่ันเอง 

ยา่นโอไดบะ เป็นแหล่งชอปป้ิงและความบันเทงิของโตเกยีว ถา้ดูจากแผนทีแ่ลว้ Odaiba     

      มสีภาพเป็นเกาะอยู่ทีอ่่าวโตเกยีว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถู้กสรา้ง     
      ข ึน้เพือ่เป็นป้อมปราการ (ค าว่า daiba แปลว่าป้อมปราการ) ป้องกันการรุกรานของขา้ศกึ 

ต่อมาอกี 100 กว่าปี เกาะ Odaiba ไดถู้กถมเพิม่เพ ือ่ใชป้ระโยชน์เป็นทีอ่ยู่อาศัย ตกึ 

ส านักงาน และ ท่าเรอื การถมทะเลในตอนนั้น ถอืว่าเป็นเร ือ่งใหม่ในวงการก่อสรา้งมาก ใน

ปี ค.ศ. 1990 มโีรงแรม และศูนยก์ารคา้มาเปิดที ่Odaiba และเร ิม่มสี ิง่ก่อสรา้งใหม่ๆ 
เกดิข ึน้เช่นตกึ Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight ตอนนี้ Odaiba 

เป็นเมอืงใหม่ของโตเกยีว มผีังเมอืงสวยงาม ตกึรูปทรงแปลกๆ รถไม่เยอะเหมอืนโตเกยีว     
      และไม่วุ่นวาย  

 
Option B : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วดสินียแ์ลนด ์ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานี้ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

 **อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
ดสินียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชา การต์ูนญี่ปุ่ นซ ึง่เป็นดสินียแ์ลนด ์
แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งข ึน้ในปี พ.ศ. 2526 

จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับ
เครือ่งเล่น  นานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ 

ใหท้่านเล่นเคร ือ่งเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารต์ูนเร ือ่งดัง Toy Story ชม

หมายเหตุ ในวันทีป่ล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะแนะน าเสน้ทางทีลู่กคา้ตอ้งการไปใหก้ับแต่ละกลุ่ม  
ซึง่ไกดไ์ม่สามารถ น าเท ีย่วไดทุ้กกลุ่ม เนือ่งจากแต่ละบา้นมคีวามตอ้งการท่องเท ีย่วแต่ละทีไ่ม่เหมอืนกัน  
ยกเวน้!! ในกรณีท ีแ่ต่ละบา้นตกลงทีจ่ะไปเทีย่วสถานทีเ่ดยีวกัน ไกดจ์งึจะสามารถพาท่านเดนิทางไปเทีย่ว  

ณ สถานทีนั่น้ๆ โดยอาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบัส  
โดยแต่ละท่านจะออกค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าเดนิทาง และค่าเขา้สถานทีด่ว้ยตัวท่านเอง 
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ฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิ

ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์าม
มติTิhe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซ ือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยี ์

แลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินยี ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกี
มากมายสนุกกับการจับจ่ายซ ือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์  

พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก  วดันารติะซนั – สนามบินนารติะ - สนามบินดอนเมอืง                                                       (B / -- / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะซนัตัง้อยู่ในเมอืงนารติะ และเป็นวัดทีม่ี
ช ือ่เสยีงทีสุ่ดในภูมภิาคคันโต โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ผูค้นจะแห่
แหนมาขอพรทีว่ัดแห่งนี้อย่างลน้หลาม ภายในวัดมเีจดยี ์5 ชัน้อยู่ 1 คู่ มสี่วน

หย่อมและสระน ้าขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมสีถาปัตยกรรมแบบ
อนิเดยี แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่ นไดอ้ย่างลงตัว นอกจากนี้ท ีน่ี่

ยังเป็นส านักงานใหญ่ของโรงเรยีน สอนศาสนา ลัทธิชนิกอน และถอืเป็น 1 
ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตทีไ่ดส้รา้งข ึน้อุทศิแด่ เทพเจา้ฟูดเูมยีวโอะซ ึง่เป็น
เทพเจา้แห่งไฟ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเชค้เอาท ์และเดนิทางสู่สนามบนินารติะ 
16.50 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่วบินที ่XW919 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่) 
22.05 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล ีย่นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด

หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยู่ในระดับเดยีวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่น หอ้งพักจะมขีนาดค่อนขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไม่มบีริการหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนัน้ทาง

บริษัททัวร์จะจัดหอ้งพักใหท่้านแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ท่าน)  

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่น ไม่มบีริการหอ้งพักแบบเตยีงคู่ (TWIN) หรือกรณทีีห่อ้งพักแบบเตยีงคู่โรงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บริษัททัวร์จะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท่้านแทน 

4. กรณโีรงแรมทีเ่ขา้พัก ไม่มบีริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะน าคณะเขา้ใชบ้ริการออนเซ็นทีอ่ยู่บริเวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แร่ธรรมชาติเทา่น ัน้)  
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุที่น ัง่ ใช้วิธี RANDOM คอืการสุม่เลอืกที่น ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางส่วน 

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ที่แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้

เมอืงที่ประเทศญีปุ่่ นทางผู้จดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้ทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผิดชอบคา่ปรบัที่ประเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผู้โดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบนิถดัไปที่มทีี่น ัง่ว่างหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์่วนตัว ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งด ืม่ทีส่ั่งเพ ิม่ 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. ค่าวซี่าส าหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ  (ช าระทีส่นามบินดอนเมอืง ในวนั
เช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหน้าทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20 ,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดน ักขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  เนื่องจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระคา่ต ั๋ว

เครือ่งบินเต็มใบใหก้ ับสายการบินเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 20 วนัก่อนการเดนิทาง (ไมน่ ับ
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเล ือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ี ่(ผูม้ชีือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ ือ่แจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ ือ่ท าเร ือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั
เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 45 วนั (ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งตั๋วเคร ือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซ ือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 30 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น 
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2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอื
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดที ีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป  

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ช ือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล ีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล ีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ์ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปล ีย่นแปลงอัตราแลกเปล ีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ คา่
ภาษีเช ือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปล ีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึ้นเคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซ ึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่านั้น  

2. ส ิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่ น  มกีฎหมายหา้มน าผล ิตภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว ์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 
เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากส ิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตรา
ทีสู่งมาก 

 
หมายเหตุ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ ่ากวา่นี้อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้  
2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ ึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านั้น 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเท ีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งย ืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้ 

- ต ัว๋เคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ท ีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายท ีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้  

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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4.ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทุกคร ัง้ 


