
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

23.30 น. พรอ้มกนัที7สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั:น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOK 
SCOOT หมายเลข 6 เจา้หนา้ที)ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครื7อง Boeing 777-200 จาํนวน 415 ที7น ั7ง 
จดัที7น ั7งแบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื7อง ส ั7งซื:อบนเครื7องเทา่น ั:น 

(นํ :าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื:อนํ :าหนกัเพิ7ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 



วนัที7สอง นารติะ - ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี - วดัอาซากสุะ - ถนนนาคามเิซ - หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค- อาบนํ :าแร่
ธรรมชาต+ิทานขาปยูกัษ ์

02.45 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญี7ปุ่ น โดยเที7ยวบนิที7 XW102 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง) 
10.25 น.   นําทา่น เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่ :าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกา

ยทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที)สงูที)สดุในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมื)อวนัที) 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอนีMมคีวามสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอนัทนัสมยั ในชว่งที)เกดิแผน่ดนิไหวครั Mง
ใหญห่อคอยแหง่นีMไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที)แข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ต่
นอ้ย  

T  

 
เที7ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ู บฟุเฟ่ตปิ์: ง

ยา่งยากนิคิ ุ 

นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นชม วดัอาซากสุะ วดัที)เกา่แกท่ี)สดุในกรงุโตเกยีว 
เขา้นมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา  นอกจากนัMนทา่นยงัจะไดพ้บ
เกบ็ภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที)มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึ)งแขวนอยูบ่รเิวณ
ประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซืMอเครื)องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  



T  

หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิMงที)ม ีชื)อเสยีงของวดั มรีา้นขายของที)ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครื)องราง
ของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที)คนญี)ปุ่ น มายงัวดัแหง่นีMตอ้งมาตอ่ควิกนัเพื)อลิMมลองกบัรสชาด
สดุแสนอรอ่ย  

T  

T นอกจากวัดอาสากซุะจะเป็นวัดที)เกา่แกข่องญี)ปุ่ นแลว้ ถนนชอ้ปปิMงนาคามเิซก็ยังเป็นถนน
ชอ้ปปิMงที)มชี ื)อเสยีงของวดัอกีดว้ยแลว้จะไมใ่หม้ขีนมขึMนชื)อของวดัไดอ้ยา่งไร ขนาดองคจั์กรพรรดิX
ยงัรับสั)งคนสนทิใหม้าซืMอที)นี)!!! เมนูนัMนกค็อื “เมลอ่นปงั” เป็นขนมปังแบบดั Mงเดมิของญี)ปุ่ น บาง
คนอาจจะเขา้ใจผดิว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จรงิๆแลว้คอืขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมลีาย
แตกๆ ซึ)งเหมอืนผวิเมลอ่นของญี)ปุ่ น เป็นที)มาของชื)อ “เมลอ่นปัง” นั)นเอง ซึ)งปกตกิจ็ะหาทานได ้
ทั)วไปแมก้ระทั)งในรา้นสะดวกซืMอตา่งๆ แตท่ี)ข ึMนชื)อกต็อ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ที)ขายเม
ลอ่นปังรสดั Mงเดมิและซอฟครมีหลากรส ที)รา้นนีMจะทําใหม่ๆ อบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมลอ่นปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวาน
กําลงัดซี ึ)งเป็นเมนูแนะนําที)มาถงึวดัอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกนัเลยทเีดยีว 

จากนัMนนําทา่น เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่นํMาบรสิทุธิXจากภเูขาไฟฟจู ิที)เป็นแหลง่นํMา
ตามธรรมชาตติั Mงอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิ หรอืพดูในทางกลบักนัคอืกลุม่นํMาผดุโอชโินะฮคัไค เพยีงกา้วแรกที)



ยา่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้นกส็มัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิX และไอเย็นจากแหลง่นํMาธรรมชาตทิี)มใีหเ้ห็นอยูท่กุมมุ โดยในบอ่นํMา
ใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยอยา่งสบายอารมณ ์  แตข่อบอกเลยวา่นํMาแตล่ะบอ่นัMนเย็นจับใจจนแอบสงัสยัวา่
นอ้งปลาไมห่นาวสะทา้นกนับา้งหรอื เพราะอณุหภมูใินนํMาเฉลี)ยอยูท่ี) 10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้กย็งัมนํีMาผดุ
จากธรรมชาตใิหต้กัดื)มตามอธัยาศยั และที)สําคญั หมูบ่า้นโอชโินะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปปิMงสนิคา้โอทอปชั Mนเยี)ยมอกีดว้ย 

�  

 ขึMนชื)อวา่มาหมูบ่า้นแหลง่นํMาบรสิทุธิXจากภเูขาไฟฟจูทิั Mงท ี จะไมม่เีมนูทานเลน่รสเลศิ
ไดอ้ยา่งไรกนั เมื)อทา่นมาถงึหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ที)เต็มเปี)ยมไปดว้ยอากาศบรสิทุธิX

แลว้ภายในหมู่บา้นยังมรีา้นคา้ขายของที)ระลกึซึ)งเป็นสนิคา้โอท็อปของหมู่บา้นและบรเิวณ
หมูบ่า้นยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทานเลน่ตา่งๆมากมาย สําหรับเมนูที)แนะนํานีMมชี ื)อเรยีก
วา่ “ยากคิซุะโมจ”ิ เป็นแป้งเนืMอนุ่มสเีขยีว ซึ)งทํามาจากใบโยะโมะง ิ เป็นพชืสมนุไพรของ
ญี)ปุ่ น สอดดว้ยไสถ้ั)วแดงบด ยา่งบนเตาถา่น หอมกรุน่ ทานรอ้นๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่
ฟินสดุ 

 
พกัที7  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํ7า รบัประทานอาหารคํ7า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิ7มอรอ่ยกบัมื:อพเิศษ

ที7มขีาปยูกัษใ์หท้า่นไดล้ ิ:มลองรสชาตปิพูรอ้มนํ :าจ ิ:มสไตสญ์ี7ปุ่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารให้
ทา่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ :าแรธ่รรมชาต ิเชื7อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ :าแรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิ
พรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ:น 

วนัที7สาม ลานสก ีฟจูเิท็น - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอไดบะ - ดไูฟ Illuminations  ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นสนกุกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ี ฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดาน
เลื)อนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแหง่นีMที)ซ ึ)งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่ มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย เป็น
ลานสกทีี)มชี ื)อเสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจูทิี)สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านที)สนใจจะเชา่
อปุกรณเ์ครื)องเลน่สามารถตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ ราคานี:ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณเ์ครื7องเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครู
ฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึ:นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  



 

(หมายเหต:ุ ในกรณีที7 ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นื7องจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิZเปลี7ยนโปรแกรมทวัรเ์ป็น 
ภเูขาไฟฟจู ิ ที)ตั Mงตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญี)ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดบันํMาทะเล นําทา่นขึMนชมความงามกนั
แบบใกลช้ดิ ยงับรเิวณ “ชั Mน 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ (ขึMนอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) เพื)อชมทศันยีภาพโดยรอบของภู เขาไฟที) 
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั Mงหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอนับรสิทุธิXบนยอดเขาฟจู ิ ถา่ยภาพที)ระลกึ 
กบัภเูขาไฟที)ไดช้ื)อวา่มสีดัสว่นสวยงามที)สดุในโลก ซึ)งเป็นภเูขาไฟที)ยงัดบัไมส่นทิ และมคีวามสงูที)สดุในประเทศญี)ปุ่ น  

นําทา่นเยี)ยมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ที)จําลองเรื)องราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นได ส้มัผัสกบั
บรรยากาศของการจําลองเรื)องราวเกี)ยวกบัแผน่ดนิไหวที)เกดิขึMนในประเทศญี)ปุ่ น จากนัMนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืMอของที่
ระลกึตามอธัยาศยั 

เที7ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงที)เกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าว
โตเกยีวเพื)อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอกีแห่งของประเทศ 
เนื)องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื) นๆ อกีมากมาย นอกจากนัMนยงัเต็มไปดว้ย
สถานที)ทอ่งเที)ยวหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ ไมว่า่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ สว่นการเดนิทางมาที)นี)ก็สะดวก
สบาย จงึไมแ่ปลกหากที)นี)คอืสถานที)ทอ่งเที)ยวสดุฮติของนักทอ่งเที)ยวทั Mงในและตา่งประเทศ 



T  

และในบรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปถา่ยภาพคูก่บัแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพที)โอไดบะ ซึ)งตั Mงอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงหา้ง
ใน  AQUA CITY Odaiba โดยมี ววิทวิทศันต์ดักบัสะพานสายรุ ง้อยา่งสวยงาม ซึ)งเทพเีสรภีาพนัMนทางการฝรั)งเศสไดส้ง่
ใหก้บัทางญี)ปุ่ น เนื)องในโอกาสฉลองความสมัพันธอ์นัยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญี)ปุ่ นกบัฝรั)งเศส ในปี ค.ศ.1998 
จนเมื)อถงึเวลานํากลบัไดม้กีารขอรอ้งไปยงัรัฐบาลฝรั)งเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แตรั่ฐบาลฝรั)งเศสนัMนมคีวามจําเป็นที)จะตอ้ง
ขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรภีาพที)นวิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพเีสรภีาพตัวปัจจุบันนีMซ ึ)งมขีนาดใหญ่กว่าตัว
ตน้แบบแตก่ย็งัเล็กกวา่เทพเีสรภีาพที)ตั Mงอยูท่ี)นวิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 นั)นเอง ดงันัMนเทพเีสรภีาพที)โอไดบะ
นัMนไมใ่ชข่องที)ทําจําลองขึMนมา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝรั)งเศส  

จากนัMนนําทา่นเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สดุอลงัการที)จัดขึMนกนัอยา่งยิ)งใหญเ่ป็น
ประจําทกุปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดบัไฟชว่งฤดหูนาว ที)จัดเป็นประจําทกุปีในช่วงฤดหูนาว โดย
เราจะไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสกีวา่ 3 ลา้นดวงสอ่งสวา่งระยิ บระยบัอยูท่ั)วพืMนที)ราวกบัเป็นดนิแดนในเทพนยิายเลยเป็น
งานประดไฟฤดหนาวสดุยิ)งใหญอ่ลงัการจนไดช้ื)อวา่เป็น 1 ใน 10 งานประดบัไฟที)สวยที)สดุในญี)ปุ่ น และยงัเป็น 1 ใน 3 
การประดบัประดาไฟที)ยิ)งใหญท่ี)สดุในภมูภิาคตะวนัออก  

T  

คํ7า อสิระอาหารคํ7าตามอธัยาศยั 
พกัที7 โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 



วนัที7ส ี7  นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ-  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- นํ :าตกเคงอ่น - เอม ิพรเีมี7ยม เอา้ทเ์ล็ต    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม ศาลเจา้โทโชก ุ เป็นศาลเจ า้ประจําตระกลูโทกงุาวะที)โดง่ดงัในอดตีและยงัเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ
ส”ุ โชกนุผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญี)ปุ่ น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลกูหลานของตระกลูและบรรดาผู ้
เลื)อมใส ชมเจดยี ์ 5 ชั Mน สถานที)รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต ์ และสิ)งของมคีา่ แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็น
โบราณวตัถลํุMาคา่ที)มมีากกวา่ 5,000 ชิMน แลว้ตื)นตากบัซุม้ ประตโูยเมมง อนัเป็นสถาปัตยกรรมที)มคีวามสําคญัในแง่
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญี)ปุ่ นและยงัเป็นศลิปะชิMนเอกและมชีื)อเสยีงของประทศญี)ปุ่ น  

T  

ศาลเจา้โทโชก ุ เป็นที)ที)มสีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ)งซุม้โยเมมง ที)ประดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในทว่งทา่และ
ลลีาที)ตา่งกนัอยา่งมากมาย  ตวัเสาทําจากไมเ้คยากริองรับนํMาหนัก 12 
ตน้ โดยในอดตีจะมเีพยีงซามไูรชั Mนสงูเทา่นัMนที)สามารถผ่านเขา้ออก
ประตนูีMไดแ้ตต่อ้งทิMงดาบไวด้า้นนอกเสยีกอ่นตามธรรมเนยีมดา้นความ
ปลอดภยัสําหรับงานไมแ้กะสลกัที)มคีณุคา่ทางดา้นประวตัศิาสตร ์ ของ
ศาลเจา้โทโชก ุคอื งานแกะสลกัปรศินาธรรม รปูลงิปิดห ู ปิดตา และ
ปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การด ูการฟัง และการพดูในสิ)งที)ไม่
ด ี ซึ)งปรศินาาธรรมนีMไดรั้บอทิธพิลมาจากลัทธเิตา๋ ซึ)งเป็นการผสม
ผสานที)เขา้กนัอยา่งลงตวัของลทัธเิตา๋ และศาสนาชนิโต 

T  

นอกจากนีMที)คานในฉนวนทางเดนิจะมรีปูสตัวอ์กีหนึ)งรปูที)โดง่ดงั กค็อื รปูแมวหลบั ที)ดเูหมอืนแมวนีMกําลงันอนหลบั แต่
แทจ้รงิแลว้แมวตวัที)เห็นนีMไมไ่ดห้ลบั  แตจ่ะรูไ้ดก้ต็อ่เมื)อเดนิไปที)ดา้นหลงัของภาพแมวหลบันีM  แลว้จะไดเ้ห็นรปูนก
กระจอกที)กําลังตื)นตระหนกอยูคู่ห่นึ)ง แผ่นภาพแกะสลักนีMสื)อถงึวา่รัฐบาลทหารเอโดะที)มองเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยูน่ีM  
ในความจรงิเป็นแมวที)พรอ้มจะกระโดดตระครบุนกอยู ่  หากแวน่แควน้ใดไมอ่ยูใ่นรอ่งรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะ
บดขยีMในทนัท ี  ท ั:งนี:ยงัมปีระตมิากรรมที7เต็มเปี7 ยมไปดว้ยอารมณแ์ละจนิตนาการอยา่งมากมาย เชน่ มงักร 100 



หวั, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมมุประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั (ไม่
รวมคา่เขา้ทา่นละ 1300 เยน) 
 จากนัMนนําทา่นผา่นชม  สะพานชนิเคยีว ซึ)งเป็นของศาลเจา้ฟทูาราซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที)สวยที)สดุ
ของประเทศญี)ปุ่ นรว่มกบัสะพานคนิไตเคยีว ที)อวิาคนูกิบัสะพานซารฮุาช ิที)ยามานาช,ิ โอสกึ ิ  สะพานชนิเคยีวเป็นสะพาน
โคง้สแีดง ทอดขา้มแมนํ่Mาไดยะ ตรงเชงิปากทางขึMนสูแ่หลง่มรดกโลก ชื)อวา่สะพานชนิเคยีว หรอื สะพานอสรพษิคู ่ มี
ความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดบันํMาประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับนํMาหนัก ซึ)งเป็น
สะพานที)สวยงามอกีแหง่หนึ)งของบรรดาสะพานไมข้องญี)ปุ่ น ทาดว้ยสแีดง สมยักอ่นสะพานนีMใชเ้ฉพาะเจา้นายชั Mนสงูหรอื
เชืMอพระวงศเ์ทา่นัMนในการขา้มแมนํ่Mาไดยะ  

T  

เที7ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่นเกบ็ภาพประทบัใจกบั ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ เชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบที)ก่ อตวัจากการระเบดิของหนิละลาย
จากภเูขาไฟนันไตในอดตี ซึ)งเป็นทะลสาบที)อยูส่งูที)สดุในญี)ปุ่ น เหนอืระดบันํMาทะเล 1,270 เมตร ทําใหอ้ากาศที)นี)เย็น
ตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดใูบไมร้ว่ง ซึ)งอาจจะมลีมพัด ทําใหรู้ส้กึหนาวมากขึMน ควรเตรยีมเสืMอหนาวและเสืMอกนัลมมาให ้
พรอ้ม) เพลดิเพลนิกับการนั)งชมววิบนรถบัสที)ข ึMนเขาสงูชนัและโคง้หักศอกอันเป็นความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทางโดย
แตล่ะโคง้จะมชีื)อโคง้เป็นของตวัเอง 



T  

จากนัMนนําทา่นชม นํ :าตกเคงอ่น ที)เป็นนํMาตกสงูราว 100 เมตร ที)สายนํMาตกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอง่นํMาเบือ้ง
ล่าง โดยเฉพาะสายนํMาท่ามกลางใบไมส้แีดงยิ)งแปลกตาและน่าดยูิ)งขึMนไปอกีโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมเีสน้ทางเดนิ
ศกึษาธรรมชาตเิพื)อชมความงามของฤดกูาลที)กําลงัผลดัใบ (ไมร่วมคา่ขึMนลฟิทท์า่นละ 570 เยน) 

T  

หลังจากนัMนใหท้า่นไดช้อ้ปปิMงสนิคา้แบรนดเ์นมชื)อดังที) เอม ิ พรเีมี7ยม เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้
แบรนดญ์ี)ปุ่ นที)ดงัไปทั)วโลก กวา่  150 รา้น อาทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดเูครื)องประดบั และ
นาฬกิาหรอูยา่ง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชั)น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทั Mงยงัมรีา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิMมลอง มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไมว่า่จะ
เป็น อาหารญี)ปุ่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทั)งพซิซา่ **อสิระอาหารคํ7าตามอ ั ธยาศยัเพื7อความสะดวกในการ
เลอืกซื:อสนิคา้**  



พกัที7 โรงแรม HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที7หา้  ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นอสิระชอ้ปปิMง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซืMอของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซืMอไดท้ี)นี)ไดเ้ลย   

13.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที)ยวบนิที) XW101 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง) 
19.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นที)ตอ้งออกตัว̀ภายใน (เครื)องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที)เจา้หนา้ที)ทกุครั Mงกอ่นทําการ 
ออกตัว̀เนื)องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี)ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุที7เลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

** บรกิารนํ :าดื7มวนัละ 1 ขวดในวนัที7มรีายการทอ่งเที7ยว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที7ยวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั:งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึ:นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิZใน
การเลื7อนการเดนิทาง หรอืเปลี7ยนแปลงราคา 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั:น ไมเ่ชน่น ั:นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั:งส ิ:น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ั\วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี7ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั:ง เพื7อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิZในการคนืมดัจาํท ั:งหมด เนื7องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั\วเครื7องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที7เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี :ามนัที7ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1.  ต ั\วเมื7อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื7องจากเงื7อนไขของสายการบนิ 
 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนื7องจากเป็นราคาโปรโมช ั7น 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น หอ้งพกัเดี7ยวเพิ7ม ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ั\ว

20 – 24 มกราคม 2563 23,999 > 17,999 8,000 11,999



�

** ส ั7งซื:อซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยที7สนามบนิ ** 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็ น ญี7ปุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนื)องสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจส ั7งซื:อซมิ สามารถส ั7งซื:อไดก้บัทางเจ้ าหนา้ที7 และชําระเงนิพรอ้ม
มดัจาํคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 



จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี7ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี7ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั:นในประเทศญี7ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื7อการทอ่งเที7ยว เยี7ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื7นเอกสารในข ั:นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื7อยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี7ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี: 

1. ต ั\วเครื7องบนิขาออกจากประเทศญี7ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ7งที7ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที7อาจเกดิขึ:นในระหวา่งที7พํานกัในประเทศญี7ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชื7อ ที7อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที7พํานกัในประเทศญี7ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื7นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดนิทางระหวา่งที7พํานกัในประเทศญี7ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนี:รวม 
☑ คา่ตัว̀เครื)องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    ☑ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที)ม ี
☑ คา่นํMาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. ☑ คา่รถรับ-สง่ และนําเที)ยวตามรายการ 
☑ คา่ที)พักตามที)ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ☑ คา่เขา้ชมสถานที)ตา่งๆ ตามรายการ  
☑ คา่อาหารตามมืMอที)ระบใุนรายการ   ☑ คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื)อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคาบรกิารนี:ไมร่วม 
☒ ค่ าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี)ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี)ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี) ประสงคจ์ะพํานักระยะสั Mนใน
ประเทศญี)ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีที)ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ)ม ทา่น
ละ 1,700 บาท** 
☒ ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที)ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื)องดื)มที)สั)งเพิ)มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
☒ คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ7น ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7% และภาษีหกั ณ ที)จา่ย 3% 
☒ ค่ าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี)ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี)ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี) ประสงคจ์ะพํานักระยะสั Mนใน
ประเทศญี)ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
เง ื7อนไขการชําระคา่บรกิาร 1. นักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี)ตอ้งชาํระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื)อสํารองที)น่ัง  

2. นักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี)ตอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นที)เหลอืทั Mงหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจน
ซี)ไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่ง
เที)ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์Mนๆ 3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันีM วนัจันทร ์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที)รัฐบาล
ประกาศในปีนัMนๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื7อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที)นักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี)ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื)อนการเดนิทาง นักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี)(ผูม้ชี ื)อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที)บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ)งเพื)อแจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี)ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี) (ผูม้ชี ื)อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที)บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ)งเพื)อทําเรื)องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที)ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื)อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีM 

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที)ชาํระแลว้  

2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที)ชาํระแลว้ทั Mงหมด 

ทั MงนีM ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที)ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที)ชาํระแลว้เนื)องในการเตรยีมการจัดการนําเที)ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที)ยว เชน่ 
การสํารองที)นั)งตัว̀เครื)องบนิ การจองที)พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที)ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซืMอขาดแบบมเีงื)อนไข หรอืเที)ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั Mงหมด   



4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันีM วนัจันทร ์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที)รัฐบาล
ประกาศในปีนัMนๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที)ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ื7อนไขและขอ้กาํหนดอื7นๆ 
1. ทวัรน์ีMสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื)อการทอ่งเที)ยวเทา่นัMน 
2. ทวัรน์ีMเป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที)ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั Mงหมด หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Mงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที)มนัีกทอ่งเที)ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่ง
เที)ยวหรอืเอเจนซี)ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที)ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง
สําหรับประเทศที)มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที)ยวทกุทา่นยนิดทีี)จะชาํระคา่บรกิารเพิ)มจากการที)มนัีกทอ่งเที)ยวรว่มเดนิทางนอ้ย
กวา่ที)ทางบรษัิทกําหนดเพื)อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี)จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื)อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื)อ เลขที)หนังสอืเดนิทาง 
และอื)นๆ เพื)อใชใ้นการจองตัว̀เครื)องบนิ ในกรณีที)นักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี)มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการเปลี)ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื)อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที)เดนิทางจรงิของประเทศที)เดนิทาง ทั MงนีM บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที)ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที)เพิ)มขึMนของนักทอ่งเที)ยวที)มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ  อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี)ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื)น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีMคํานวณจากอตัราแลกเปลี)ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที)ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัMน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ)มขึMน ในกรณีที)มกีารเปลี)ยนแปลงอตัราแลกเปลี)ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว̀เครื)องบนิ คา่ภาษีเชืMอเพลงิ 
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี)ยนแปลงเที)ยวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัMน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที)จะนําตดิตวัขึMนเครื)องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิMน และรวมกนัทกุชิMนไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ)งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที)ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัMน ถา้สิ)งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที)กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครื)องบนิเทา่นัMน  

2. สิ)งของที)มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที)โหลดใต ้
ทอ้งเครื)องบนิเทา่นัMน  
3. ประเทศญี)ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี)ทํามาจากพชื และเนืMอสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนืMอสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื)อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที)จะมาจากสิ)งเหลา่นีM หากเจา้หนา้ที)ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที)สงูมาก 

  


