
TOKYO NIKKO FUJI 5D3N  
ซุปตาร ์ซามไูร หวานเย็น 2 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2562 

 

โดยสายการบนิสกูต๊ แอรไ์ลน ์(TR) 

นกิโก ้เมอืงมรดกโลก จดุชมใบไมเ้ปลีย่นสที ีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ 

สกัการะรบัพลงับวก ณ ศาลเจา้โทโชกุ ขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฟตูะระซงั 

เยอืนสะพานไม ้ชนิเคยีว หนึง่ในสามของสะพานทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น 

นมสัการสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากุสะ แวะถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร ี

ขึน้ภูเขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 



เพลดิเพลนิใจกบัอโุมงคใ์บเมเป้ิล ณ คาวากูจโิกะ 

ถา่ยรูป ณ  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุโอไดบะ 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู6 เคานเ์ตอร ์

6 สายการบนิสกูต๊ (SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่)  

สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ – เมอืงนกิโก ้- สะพานชนิเคยีว – ศาลเจา้โทโชกุ - ศาลเจา้ฟูตะระซงั -

ทะเลสาบชูเซนจ ิ- เมอืงอบิาราก ิ

00.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TR868 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั จากนั้นเดนิทางสู่ นกิโก ้

(Nikko) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในทวิเขาในจงัหวดัโทชกิ ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทศิเหนือ

ประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาว

ต่างประเทศ มีรีสอร์ทน ้าพุรอ้นที่มีชือ่เสยีง ทวิเขาทางตะวันตกของเมืองเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน

แห่งชาตนิกิโก เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกและเสน้ทางชมทวิทศันท์ีก่ลา่วกนัว่าสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในญี่ปุ่ น

มชีือ่เสยีงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆที ่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

จากยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิประมาณ 2.50 ชัว่โมง)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นชม สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ ณ ประตทูางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโก ้ เป็น

ของศาลเจา้ฟตูะระซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกบัสะพานคนิไต

วนัเดนิทาง อุณหภูม ิ  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
จ านวน 

01-05 ตลุาคม 2562 17°C - 23°C  25,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C  25,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 ตลุาคม 2562 15°C - 21°C  25,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 ตลุาคม 2562 14°C - 19°C  25,888.- 7,900.- 34+1 



เคยีว ทีอ่วิาคนูกิบัสะพานซารฮุาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แมน่ า้

ไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก มีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงู

จากระดับน ้าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมีเสาหนิรองรับน ้าหนัก สมัยก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะ

เจา้นายชัน้สงูหรือเชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไมร่วมคา่ขา้มสะพาน มคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิทา่นละ 300 เยน) จากนัน้น าทา่นสู ่ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโช

กนัุน้ก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคญัตอ่นกิโกแ้ละต่อญีปุ่่ นมาก เพราะเป็นสสุานของโชกุน โตกกุาวา่ อ ิ

เอยาสุ ซ ึง่เป็นโชกุนที่มีความส าคัญต่อประวัตศิาสตร์ญี่ปุ่ น รวมถงึที่นี่ยัง มกีารอญัเชญิดวง

วญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิฮเิดโยช ิไดเมยีวคนส าคญั และมนิาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ ี่

จดัต ัง้รฐับาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีแ่หง่นีด้ว้ย ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชกุ ไดร้ับการรับรองเป็น มรดก

โลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มีแผ่นหนิจารกึตัวอักษรว่า โทโชกุและโทรอิ ิหนิขนาด

ใหญ่มหึมาตั ้งอยู่  เป็นจุดรับพลังที่มีประวัต ิศาสตร์ยาวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มี

ประตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้ช ัน้ สสีนัสวยงาม มีความสงูถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลังคา

ชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ีหรอืจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ทีแ่สดงความหมายว่าไมด่ ู

ไม่พูด ไม่ฟังส ิง่ทีไ่ม่ด ีนอกจากนี้ยังประตมิากรรม แมวนอน ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นสมบัตแิห่งชาตขิอง

ญีปุ่่ น อยู่ทีป่ระตซูากาชติะมง ซึง่แมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง จากนัน้น าทา่นขอพรความรัก ณ 

ศาลเจา้ฟูตะระซงั (Futarasan Shrine) ไม่ใช่แต่ดา้นความรักแบบหนุ่มสาวเท่านั้น ทัง้ดา้น 

ครอบครัวหรอืเพือ่น ก็สามารถทดสอบขอความรัก ณ ศาลเจา้แห่งนี้ได ้ภายในศาลเจา้ จะมสีถานทีท่ี่

จะท าใหโ้ชคดดีา้นความรักอยู่มากมาย เชน่ "จุดปาหวัใจขอใหส้มหวงัดา้นความรกั" เมื่อปาแผ่น

รูปหัวใจไปทีเ่สาแห่งความรัก ยิง่ใกลเ้สาแห่งความรักเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนค าขอจะยิง่ใกลค้วามจริง 

นอกจากจะมีชือ่เสยีงดา้นขอความรักแลว้นัน้ ศาลเจา้แห่งนี้ยังมีผูค้นนยิมมาขอพรดา้นโชคลาภอกี

ดว้ย 

จากนัน้น าทา่นสู ่ทะเลสาบชูเซนจ ิ(Lake Chuzenji) (ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี  ทะเลสาบแห่งนี้

จะตัง้อยู่บรเิวณฐานภูเขาไฟนันไต นักท่องเที่ยวสามารถเดนิป่าไปรอบๆ ทะเลสาบชูเซนจ ิเพื่อ

เพลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีง่ดงามทะเลสาบแห่งนี้เกดิจากการระเบดิเมือ่ประมาณ 20,000 ปีทีผ่่าน 

ในชว่งฤดใูบไมร้่วงกลางถงึปลายเดอืนตลุาคมจะสวยงามมาก เป็นพเิศษดว้ยทศันียภาพของสสีนัของ

ตน้ไมแ้ละภเูขา แมแ้ตใ่นชว่งฤดรูอ้นก็มอีากาศทีเ่ย็นสบายไม่ไดร้อ้นเหมอืนทีอ่ืน่ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่

สงู 1,269 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล อสิระใหท้่านสดูอากาศบรสิทุธิแ์ละพักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่าน

เดนิกลบัเมอืงอบิาราก ิเพือ่กลบัสูท่ีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่าม   เมอืงอบิาราก ิ– วดัอาซากสุะ – หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(จดุถา่ยรปู) – ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ- 

อโุมงคใ์บเมเป้ิล  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที่สดุ

แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าที่ศักด ิ์สทิธิ์ ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัด

ยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ีชือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ



พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 

แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky 

tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 

22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ใน

มณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี

ความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถ

มองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

ชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้

ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอาง

ยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมายเดนิทางสู่

เมืองยามานาช ิน าท่านสู่ อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Kairo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 

ชัว่โมง) จุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากูชโิกะ ตน้เมเป้ิลทีข่ ึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของ

คลองน ้าจะเปลี่ยนสีทัง้สม้และแดง ใบที่แหง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงที่คลอง ท าใหท้ัง้ดา้นบนและ

ดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเป้ิล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ 

illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดว้ย  (หมายเหตุ เทศกาล Fuji 

Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้ในช่วงราวๆ กลางเดอืนพฤศจกิายน

ของทกุปี และส าหรบัปี 2019 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู  

พกัที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – พธิชีงชาญีปุ่่ น – ย่านโอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี ้- 

หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Mount Fuji 5th) ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยัง

ถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยือน

ญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่

อากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิ



โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรม

ดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มี

ขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอยีดที่

บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้ีสว่น

ร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั้นเดนิทางสู่ กรุงโตเกยีว จากนั้นน าท่านเดนิทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอ่าว

โตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้ง

หนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้

อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง 

ไดเวอรซ์ติี ้จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในจังหวัดชบิะ บนอาณาบรเิวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลาง

กรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง ทีห่มู่บา้นเยอรมันแห่งโตเกยีวนัน้มทีัง้เครือ่งเลน่แบบสวน

สนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสมัผัสชวีติสตัว ์รวมไปถงึมี

กจิกรรม workshop ต่างๆ กจิกรรมเก็บเกี่ยวผลไมต้ามฤดูกาล เป็นสไตล์หมู่บา้นที่จ าลองเอา

บรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมนี จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

10.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่TR869   

15.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

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

 

 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนินกแอรเ์ทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่

มดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้

รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิ

ทกุกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 



3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

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

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


