
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ XW98 SAKURA TOKYO TAKA SHI  5D4N-XW-W21 

  
CODE:XW98 Wonderful Sakura Tokyo Takayama Shirakawago Nagano 5D4N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wonderful Sakura โตเกยีว ฟจู ิซากรุะ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ นากาโนะ 5วนั 4คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Noksccot AIRLINES (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  
เครือ่งล าใหญ ่B777-8   เครือ่งล าใหญ ่บรกิารอาหารรอ้นบนครือ่ง 

พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋าขาไป 20 KG  ขากลบั 30 KG 
ราคาสดุคุม้!!!เร ิม่ตน้ 37,900 บาท คุม้กวา่!มรีถไกด ์พาเทีย่วทกุวนั อาหาร 11 มือ้ 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30ม.ีค.-3 เม.ย. 37,900   ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000บาท 

(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

9,500 34  

6-10 เม.ย. 38,900 9,500 34  

13-17 เม.ย.  42,900  9,500 34  

 

วนัทีแ่รก  กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - นารติะ - เมอืงคาวาโกเอะ - ไซตามะ                                                  

                    อาหารเทีย่ง (แบบกลอ่ง), เย็น 
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01.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3  ประต ู6 

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋าตร 

04.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิ

ที ่  XW918 (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้น) 
12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูเ่มอืงคาวาโกเอะ  
(มื้อที่ 1บริการอาหารเที่ยง
แบบกลอ่ง ) เมอืงคาวาโกเอะ 
ตัง้อยู่ในจงัหวดัไซตามะ เมือง
เกา่แกต่ัง้แต่สมัยเอโดะ ถนนบาง
สายจะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบ
เก่าๆ เอาไว ้ซึง่รักษากลิ่นอาย
ของความเป็นเมืองเก่าเอาไวม้ี
อาคารบา้นเรือนแบบโบราณ
มากมายจนไดรั้บสมญานามเมอืง
เอโดะนอ้ย(Little Edo) จากนัน้น าทา่นไปยงั ถนนครุาซคึรุ ิยา่นเมอืงเกา่ทีย่งัคงมอีาคารบา้นเรอืนเกา่ตัง้แตส่มยั
เอโดะเรยีงตดิกันเป็นแถว ปัจจุบันเปิดเป็นรา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ น าชมหอนาฬกิา
โทคโินะคาเนะ (Tokino Kane Bell Tower)” ทีถู่กสรา้งใหมแ่ทนของเดมิทีถ่กูเพลงิไหมใ้นปี 1892 ใหท้า่น
ไดถ้่ายรูปกับหอนี้ ซ ึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ โดยใชบ้อกเวลามากว่า 350 ปีแลว้ ปัจจุบันยังคงตี
ระฆังบอกเวลาวันละ 4 ครัง้ ทุกเวลา 6 โมงเชา้ เทีย่ง บา่ย 3 โมง และ 6 โมงเย็น จากนัน้น าท่านไปยัง ตรอก
ขนมหวาน ชือ่ว่า ตรอกคาชยิะ โยโคโช ซึง่เป็นตรอกที่มรีา้นขนม
หวานตัง้อยูเ่รยีงราย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน  ของดขีองเมอืงคาวา
โกเอะ ทีน่ าไปท าขนมกนิเล่นไดห้ลากหลายรูปแบบ อยา่งเชน่ อบกรอบ 
พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน ้าตาล ไอศกรีมมันหวานและอีก
มากมาย  นอกจากจะมรีา้นขนมแลว้ยังมขีองเล่นยอ้นยุคใหเ้ลอืกซือ้ไป
เก็บไวเ้ลน่ หรอืเก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย นักทอ่งเทีย่วหลายคนทีม่าตรอกนี้
บอกว่า มาทีน่ี่ท าใหไ้ดส้ัมผัสถงึบรรยากาศเกา่ๆ ในสมัยโชวะ จนสมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไชตามะ  

ค า่              รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่2) อาหารแบบเชตญีปุ่่ น 
        หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั:   Routeinn kumagaya Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง      คารอุซิาวา่ เอา้ทเ์ลท – นากาโนะ – วดัเซ็นโคจ ิถนนนากามเิสะ - ฮาคบูะ          
                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3 )   
               จากนั้นน าท่านเดนิทางขึน้เหนือสู่เมอืงคารุอซิาว่า Karuizawa เป็น

เมอืงรสีอรท์ยอดนยิมทา่มกลางขนุเขา ทีช่าวโตเกยีวใชห้ลบความวุน่วาย
ของเมอืงหลวงมาพักผ่อน ทัง้ยังเป็นสถานทีห่ยอ่นใจเกไ๋กม๋รีะดับส าหรับ
ชาวนากาโน่อกีดว้ย ความรม่รืน่ของป่า,ทะเลสาบและน ้าตกในคารอุซิาว่า
ดงึดดูผูค้นทีต่อ้งการแ  สวงหาความสงบสบายในป่า น าทา่นชอ้ปป้ิงเอาท์
เล็ทมอลใ์นคารุอซิาว่าเป็นหา้งสรรพสนิคา้ส าคัญทีด่งึดูดขาช็อปจากทั่ว
ทุกสารทศิ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังต่างๆมากมาย มใีห ้
เลอืกซือ้เลอืกชมกนัไดอ้ยา่งจใุจทา่มกลางทวิทัศนข์องภเูขาอาซามะอนัอลังการเป็นฉากหลัง  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4 )  เชตอาหารญีปุ่่ น  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนากาโนะ น าทา่นไปชมและไหวพ้ระ ทีว่ดัเซ็นโคจ(ิZenkoji Temple) เป็นหนึง่ในวัดที่

มคีวามส าคัญ และยอดนยิมแห่งหนึง่ ในประเทศญี่ปุ่ น เพราะเป็นพุทธ
แหง่แรก สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่7 และ เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรูป
อ ง ค์ แ ร ก ที่ เ ข ้ า ม า ยั ง ญี่ ปุ่ น 
(พระพทุธรปูของจรงิจะเปิดใหช้มทกุๆ 
6 ปี ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ รอบ
ถัดไปจะเป็นปี ค.ศ. 2021)วัดแห่งนี้
ไดม้กีารบูรณะขึน้มาใหม่เมือ่ปี 1707 
เขา้ไปจะพบกับหอ้งโถงกลางของวัด
ที่ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม เ ป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆ 
จากนัน้จะเขา้สูห่อ้งภายในทีม่แีท่นบชูา และน าไปสูท่างเดนิหอ้งใตด้นิทีม่ดืสนทิ เวลาเดนิก็จะใ ชม้อืคล าหาทาง
ไปเรือ่ยๆ โดยจะไปเจอห่วงประตูซ ึง่อยูต่รงกับต าแหน่งพระประธานดา้นบนพอด ีผูท้ีศ่รัทธาเชือ่กันวา่เมือ่ท าแลว้
จะพบแต่สิง่ทีด่ีๆ  เหมอืนมแีสงสวา่งน า ทางชวีติ ใครไดม้าก็ลองท ากันดูนะ ดา้นหลังของหอ้งโถงกลางมเีจดยี ์ที่
ซ ึง่เป็นพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรข์องวัดเซนโคจ ิภายในจัดแสดงนทิรรศกาลรูปปั้นแกะสลักพระพุทธรูปอันประณีต 
รวมถงึรูปสลักของสาวกราคัง(Rakan)อกี 100 ชิน้  จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิง  ถนนหนา้ซุม้ประตู
ทางเขา้เรยีกวา่ นากามเิสะ เป็นถนนทีม่รีา้นขายขนมและของทีร่ะลกึต่าง  ๆ จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่
ฮาคบูะ  

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่5 ) 

 ทีพ่กั:  TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม    ฮาคบูะ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต – ออนเซ็น                                                                 
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6 ) 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่สน้ทางทีส่วยงามเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (ประมาณ3ชัว่โมง ระหว่างทางแวะ

จุดพักรถฮโิรโซม)ิ  หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง
ไดรั้บเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตล์กัสโชสคึุร ิจะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและ
รปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์ นี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุ

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7)  เชตอาหารญีปุ่่ น  
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวน

ผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าท่านเดมิ
ชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็น
หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะ
ก ว่ า  300 ปี ก่ อ น  ที่ ยั ง
อนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้
เ ป็นอย่างดี อ ิสระใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชม
กับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่
เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย บ ้า น เ รื อ น
โ บ ร า ณ  แ ล ะ ร ้า น ค ้า
หลากหลาย เช่น รา้นผลติ
และจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้ม
ทัง้เลือกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เช่น 
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ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอกีดว้ย จนสมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสูน่ากาโนะ   

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที8่) บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่น

สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั: Shirakabako veiw hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่        ยามานาช-ิ โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ–  
                  นารติะ         อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที9่) 
 น าทา่นเดนิทางไปจงัหวดัยามานาช ิ ชมหมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไก 

ชมบอ่น ้าทีแ่ปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟ
ฟจูมิอีายมุามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่

พืน้ดนิและซมึซาบไปยังบอ่น ้าแต่ละบอ่น ้า ดังนัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้า
ทีใ่สสะอาดและสดชืน่มากในปี 1985 สถานทีแ่หง่นี้ยงัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 
1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกี
ทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจม่ใส 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับ บรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลือกซือ้สนิคา้
พื้นเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางไป  ทะเลสาบคาวากูจ ิโกะ เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่0) เมนแูบบ เชตอาหาร
ญีปุ่่ น 
บา่ย น าท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ Experience 

Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ท่านจะไดท้ดสอบในบา้น
จ าลองแผน่ดนิไหว รับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุก
สานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบตา่งๆ จากนัน้ ใหท้า่น
เลอืกทอ้ของฝากราคาถูก   อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า   
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว เมอืงหลวงจากนัน้ 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 
เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบ
ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามิ
นารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 
เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของ
ขลังอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้  หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนช ้

อปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด มีรา้นขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น
มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการ ชอ้ปป้ิงของ
ฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่หากมเีวาลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่่านสามารถ
ถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ จากน ัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาว
ญีปุ่่ นทีถ่อืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน 
เชญิท่านเลอืก ชมและซือ้ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note 
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Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคา
ค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และที่จะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ รา้น 100เยน(อยู่ตกึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่าง
ภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า  
 อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ  จนถงึเวลานดัหมายน าทา่น
เดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: NIKKO NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
วนัทีห่า้     วดันารติะ – เอออนพลาซา่ – รา้นดองกีโ้ฮเตะ – สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนมอืง                                              
                 อาหารเชา้ 

  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่11 ) 
  น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต ถอืว่า

เป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชบิะและจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจใิน
กรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็นสถานที่
ส าหรับสักการบูชา ภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์หา้ชัน้หนึ่งคู่ 
สวนหย่อมทีม่สีระน ้าขนาดใหญ่และภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธ
แบบอนิเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี่ปุ่ นเอาไวน้ าท่านกราบ
นมัสการขอพรพระ เพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและ
ซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงทีร่า้น ดอง
กีโ้ฮเตะและเอออนพลาซา่ พบกบัสนิคา้มากมายหลายชนดิ  

       (อสิระอาหารเทีย่งอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวักลับ 
                เดนิทางกลบั 

16.50  น.  เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT   เทีย่วบนิที ่XW919 

                  (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้น) 
20.50  น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ,การจราจรและเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของ

รถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็น

หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

สายการบนินกสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ ัง่STANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม 

จะเป็นการ Random Seat ของทางสายการบนิ ยกเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ ัง่เพิม่เทา่น ัน้!!! 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- สง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 1. คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง(BISINESS /STRETCH SEAT/SUPER SEAT/ 
 STANDARD SERT) จะตอ้งด าเนินการแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืแจง้พรอ้มช าค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื (หรอืไม่นอ้ยกว่า10วันก่อน
เดนิทาง ไมนั่บรวมวันเสารแ์ละอาทติย)์ รายละเอยีดดังนี ้
1.1 ทีน่ั่ง BISINESS SEAT        มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 5,000 บาท (รวมไป-กลับ) 
1.2 ทีน่ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG        มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 2,800 บาท (รวมไป-กลับ) 
 ***ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กต า่กวา่16 ปีและผูส้งูอาย ุ65 ปี ขึน้ไปน่ัง เนือ่งจากอยูต่รงประตทูางออกฉุกเฉนิ*** 

1.3 ทีน่ั่ง SUPER SEAT        มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 1,600 บาท (รวมไป-กลับ) 
1.4 ทีน่ั่ง STANDARD SEAT         ในกรณีทีต่อ้งการระบเุลขทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 1,000 บาท (รวมไป-กลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
  3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
  4. เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
  5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  Nokscoot ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ขาไป20กโิลกรมั
และขากลบัทา่นละ 30 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม
เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
กรณีซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปเพิม่ไมเ่กนิ20กก.และกลับเพิม่ไดไ้มเ่กนิ 10กโิลกรัม) 
 - เพิม่ 5 กโิลกรัม 200 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรัม 400 บาท / เพิม่ 15 กโิลกรัม 600 บาท / เพิม่ 20 กโิลกรัม 800 บาท 
 (เป็นราคาตอ่คน ตอ่เทีย่วบนิ) 
 **หมายเหต*ุ* กรณีตอ้งการววิแชรต์อ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นเดนิทาง ไมนั่บรวมวันหยดุและเสาร ์อาทติย*์* 
  6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท ค่า 
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน  ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิททฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
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16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


