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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

(XW102 02.20 - 10.25) 
วนัที ่สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ 

– ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– กจิกรรมชงชา

ญีปุ่่ น –แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

วนัที ่3 ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาล (ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ) – ภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

– ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอ

ไดบะ (กนัด ัม้ยกัษ)์ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้

ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

วนัที ่5 วดันารติะซงั – ออิอน – สนามบนินารติะ 
– สนามบนิดอนเมอืง 

(XW101 13.55 - 18.25) 

TOKYO FUJI 

หวานละมนุ 

5D3N 

โดยสายการบนินกสกูต๊[xw] 

เดนิทาง : พ.ค. – ต.ค. 2562 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 21,900.- 

HILIGHT  

 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่วดัอาซากสุะ 

ชมภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ชมความสวยงามของดอกพงิคม์อส 

เก็บครบแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ชนิจกู ุโอไดบะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจในวนัอสิระ ดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของ

โตเกยีว !! 

ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์ออิอน มอลล ์ 

สมัผสัการอาบน า้แรธ่รรมชาตแิบบญีปุ่่ น(Onsen)  

บรกิารน า้ด ืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus!! 



 

  

 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 07-11 มถินุายน  2562 21,900.- 

วนัที ่ 14-18 มถินุายน  2562 21,900.- 

วนัที ่ 21-25 มถินุายน  2562 21,900.- 

วนัที ่ 28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 21,900.- 

วนัที ่ 05-09 กรกฎาคม 2562 21,900.- 

วนัที ่ 10-14 กรกรฎาคม 2562 24,900.- 

วนัที ่ 13-17 กรกฎาคม  2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 26,900.- 

วนัที ่ 19-23 กรกฎาคม  2562 23,900.- 

วนัที ่ 26-30 กรกฎาคม  2562 (วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 26,900.- 

วนัที ่09-13 สงิหาคม  2562 (วนัหยดุวนัแม)่ 29,900.- 

วนัที ่23-27 สงิหาคม  2562 25,900.- 

วนัที ่ 30 สงิหาคม – 03 กนัยายน  2562 22,900.- 

วนัที ่06-10 กนัยายน  2562 22,900.- 

วนัที ่13-17 กนัยายน  2562 22,900.- 

วนัที ่20-24 กนัยายน  2562 22,900.- 

วนัที ่ 25-29 กนัยายน  2562 23,900.- 

วนัที ่02-06 ตลุาคม  2562 28,900.- 

วนัที ่11-15 ตลุาคม  2562 (วนัหยดุวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 29,900.- 

วนัที ่ 16-20 ตลุาคม  2562 28,900.- 

วนัที ่ 19-23 ตลุาคม 2562 (วนัหยดุวนัปิยมหาราช) 29,900.- 

 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 



 

  

 

  

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง 
(XW102 02.20 - 10.25)    

 

2 
สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – 
ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– กจิกรรมชงชา
ญีปุ่่ น – แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

✈ 🍽 🍽 
FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 

ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาล (ข ึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ) – ภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ) – ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – หา้งได
เวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ (กนัด ัม้ยกัษ)์ – ชอ้ปป้ิงชนิ
จกู ุ 

🍽 อสิระ อสิระ 
HEDISTER 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัร ์
เสรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 

HEDISTER 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
วดันารติะซงั – ออิอน – สนามบนินารติะ –  
สนามบนิดอนเมอืง 
(XW101 13.55 - 18.25) 

🍽 ✈  

 



 

  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิดอนเมอืง 
(XW102 02.20 - 10.25) 

23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกูต๊ (NOK 

SCOOT)  

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ  

[ ส าคญัมาก!! ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

++ สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 Dreamliner จดัทีน่ ัง่
แบบ 3-4-3 
น า้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
เพิม่ตา่งหาก) 
[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– 

กจิกรรมชงชาญีปุ่่ น – แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู(B / L / D) 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW 

102 

10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบสั เตรยีมตัวออกเดนิทาง 

พร้อมกบัรบกวนปรบันาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึ่งเร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 

เดนิทางสู ่กรุงโตเกยีว (Tokyo) น าท่านนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ 

(Asakusa) หรอื วดัเซนโซจ ิเป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละไดรั้บความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีว

อยา่งมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ใน

นามประตูฟ้าค ารณและทา่นจะไดส้นุกกับการเดนิเลอืกดสูนิคา้ตา่งๆ สองขา้งทางของ ถนน

นากามเิซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของที่ระลกึต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯ 

 

เดนิสู่รมิแม่น ้าซูมดิะเพื่อถ่ายรูปกับหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี

(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมือ่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูง 634 เมตร และสามารถ

ท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 600 เมตร กับ CN 

Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดื่มชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนทีม่รีายละเอยีดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอยา่งมาก และท่านยังมี



 

  

 

โอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีฝ่าก

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ค า่ 

 

 บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

**พเิศษ เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาล (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – ภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่บั
สภาพอากาศ) – ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว –  หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ 
(กนัด ัม้ยกัษ)์ –  ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ(B / - / -) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ OISHI PARK (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

นับเป็นจุดชมววิฟูจทิี่สวยงามอกีแห่งนึง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเดนิชมถนนที่

ประดับประดาไปดว้ยดอกไมท้ีม่คีวามยาวประมาณ 350 เมตร พรอ้มชมความงามของภเูขา

ไฟฟจู(ิFuji) ทีเ่ป็นฉากหลัง โดยสวนนีจ้ะปลกูดอกไมส้ลับสบัเปลีย่นกนัตลอด 

[สถานทีช่มอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

เดอืนมถินุายน 

ชมความงามของดอกบโีกเนยี (Begonia) 

ชมพุม่ดอกไมท้ีม่คีวามยาวถงึ 130 เมตร สงูถงึ 3 เมตร พรอ้มววิฟจูดิา้นหลังสวยงาม 

เดอืนกรกฎาคม 

ชมความงามของดอกลาเวนเดอร ์(Lavandula) 

เดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ย

ดอกลาเวนเดอร ์สง่กลิน่หอมไปทั่วทัง้สวน 

เดอืนสงิหาคม-ตน้กนัยายน  

ชมความงามของดอกบโีกเนยี (Begonia) 

ในชว่งเดอืนกนัยายน จะประดับประดาสวนดว้ยดอกบโีกเนยีหลากสสีนั 

เดอืนปลายกนัยายน-ตลุาคม 

ชมความงามของดอกบโีกเนยี (Begonia) , พุม่ดอกโคเชยี (Kochia) 

สว่นชว่งตุลาคมจนถงึพฤศจกิายน สวนนี้จะมพีุ่มโคเคยี ทีจ่ะแดงฉานสดใสในชว่งฤดูใบไม ้

รว่งอกีดว้ย 



 

  

 

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสูง3,776

เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของ

ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 

สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศอนับรสิทุธิบ์น

ยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกับภูเขาไฟทีไ่ดช้ ือ่ว่ามสีัดส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็น

ภเูขาไฟทีย่งัดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

 

ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการ

สั่นสะเทอืนในระดับรคิเตอรต์่างๆ กัน รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดี

ขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ

มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่ น 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

ไดเวอร ์ซิต ี ้โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ของมหานคร

โตเกยีว ตัง้อยู่ ณ รมิอ่าวโตเกยีวจุดชมววิที่สวยงามของสะพานสายรุง้ทีเ่ชือ่ต่อระหว่าง

แผ่นดนิใหม่และแผ่นดนิเกา่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มา อกีทัง้เทพเีสรภีาพทีต่ัง้เด่นเป็น

สง่าอกีจุดถ่ายรูปสวยของมหานครโตเกยีว หา้งรา้นทีเ่รียงรายเชือ่ต่อกันบรเิวณรมิอ่าวนี้ 

รวมทัง้ Divercity ทีม่หีุน่ยนตก์นัดัม้ขนาดใหญย่นืตระหงา่นอยูด่า้นหนา้ อกีไฮไลตท์ีต่อ้งมา

เยอืนแหง่มหานครโตเกยีวอกีดว้ย ภายในหา้งเองก็มรีา้นคา้สนิคา้และภตัตาคารหลากหลาย

ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิกนัอยา่งเต็มทีอ่กีดว้ย 

 

ย่านช้อปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้

มากมายและเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะ

เอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HEDISTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 (B / - / -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้

ค าแนะน าท่านในการเดนิทาง เชน่ยา่นชนิจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจกูทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของยา่นนี ้ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคักทีส่ดุในญีปุ่่ น ในแต่ละวันมผีูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแห่งนี้ 

ทางดา้นตะวันตกย่านนี้ทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่น

ทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น



 

  

 

 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานทีท่่องเทีย่วส าคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 

ยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเล่นใน

หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหู,์ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบของ WALT 

DISDEY 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HEDISTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 วดันารติะซงั – ออิอน มอลล ์– สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง 
(B / - / -) 
(XW101 13.55 - 18.25) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

วดันารติะ น าทา่นสกัการะ เทพเจา้แหง่ไฟ หลวงพอ่ “ฟโุดเมยีว” ณ วัดนารติะซงั ชนิโชจ ิ

(Naritasan Shinshoji Temple) ที่มปีระวัตศิาสตร์อันเก่าแก่ มอีายุยาวนานมากกว่า 

1,000 ปี (สมัยเฮอัน ชว่งปลายศตวรรษที ่8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโตทีไ่ด ้

สรา้งขึน้อทุศิแดศ่าสนาพทุธใหก้บัเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ วัดนีถ้อืไดว้า่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก

ทางดา้นการขอพรเรื่องความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัตเิหตุต่างๆ 

รวมทัง้เรือ่งความรัก หนา้ที่การงาน วัดแห่งนี้มโีครงสรา้งสิง่ก่อสรา้งทไีดรั้บเลอืกใหเ้ป็น

สมบตัลิ ้าคา่ทางวฒันธรรม สิง่แรกทีด่งึดดูสายตาทกุคูเ่มือ่มาถงึหนา้ตวัวัดก็คอืประตทูางเขา้

ทีม่ชี ือ่ว่า โซมง ทีส่รา้งขึน้ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลังจากก่อตัง้วัด บาน

ประตูจะมสีมบัตลิ ้าค่าทางวัฒนธรรม ชือ่ นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์ีค่อยปกปักษ์รักษาวัด

แห่งนี้  ขา้งในวัดจะมโีบสถห์ลัก ไดฮนโด และถัดไปจะมอีาคารชือ่ ชะกะโด ซึง่เคยเป็น

โบสถห์ลักมากอ่น หลังจากนัน้  

 

ชอ้ปป้ิงต่อที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยูท่ั่วประเทศญีปุ่่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 

games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ก็บจัดการ

ลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นไดอ้ยา่งครบครันเต็มที ่



 

  

13.55 น. น าทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่XW 101 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

 

************************************************** 

  



 

  

โปรแกรม : TOKYO FUJI หวานละมนุ 5D3N 

โดยสายการบนินกสกูต๊ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

07 ม.ิย. - 11 ม.ิย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 20,900.- 15,900 7,900.- 

14 ม.ิย. - 18 ม.ิย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 20,900.- 15,900 7,900.- 

21 ม.ิย.-25 ม.ิย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 20,900.- 15,900 7,900.- 

28 ม.ิย. - 02 ก.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 20,900.- 15,900 7,900.- 

05 ก.ค. - 09 ก.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 20,900.- 15,900 7,900.- 

10 ก.ค. -14 ก.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 23,900.- 18,900 7,900.- 

13 ก.ค.-17 ก.ค. 62 

(วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 
26,900.- 26,900.- 26,900.- 25,900.- 20,900 7,900.- 

19 ก.ค.-23 ก.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 22,900.- 17,900 7,900.- 

26 ก.ค.-30 ก.ค.  62 

(วนัหยดุเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10) 

26,900.- 26,900.- 26,900.- 25,900.- 20,900 7,900.- 

09 ส.ค. -13 ส.ค. 62 

(วนัหยดุวนัแม)่ 
29,900.- 29,900.- 29,900.- 28,900.- 23,900 7,900.- 

23 ส.ค.-27 ส.ค. 62  25,900.- 25,900.- 25,900.- 24,900.- 19,900 7,900.- 

30 ส.ค. -03 ก.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

06 ก.ย.-10 ก.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

13 ก.ย.-17 ก.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

20 ก.ย.-24 ก.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

25 ก.ย.-29 ก.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 22,900.- 17,900 7,900.- 

02 ต.ค.-06 ต.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 27,900.- 22,900 7,900.- 

11 ต.ค.-15 ต.ค. 62 

(วนัหยดุวนัคลา้ยวนั

สวรรคต ร.9) 

29,900.- 29,900.- 29,900.- 28,900.- 23,900 7,900.- 



 

  

16 ต.ค.-20 ต.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 27,900.- 22,900 7,900.- 

19 ต.ค.-23 ต.ค. 62 

(วนัหยดุวนัปิยมหาราช) 
29,900.- 29,900.- 29,900.- 28,900.- 23,900 7,900.- 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

    

7,900 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 



 

  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 



 

  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 



 

  

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


