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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

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

– ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– กจิกรรมชงชา

ญีปุ่่ น –แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปู 

วนัที ่3 ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาล (ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ) – ภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

– ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอ

ไดบะ (กนัด ัม้ยกัษ)์ – ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

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 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 22,900.- 

HILIGHT  

 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่วดัอาซากุสะ 

ชมภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ชมความสวยงามของดอกพงิคม์อส 

เก็บครบแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ชนิจกู ุโอไดบะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจในวนัอสิระ ดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของ

โตเกยีว !! 

ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์ออิอน มอลล ์ 

สมัผสัการอาบน า้แรธ่รรมชาตแิบบญีปุ่่ น(Onsen)  

บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus!! 

https://www.b2btourservice.com/package-tour-detail/128/Tokyo.html
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 08 – 12 พฤษภาคม 2562 26,900.- 

วนัที ่ 16 – 20 พฤษภาคม 2562 (วนัหยุดวสิาขบชูา) 27,900.- 

วนัที ่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562 (วนัหยุดวสิาขบชูา) 27,900.- 

วนัที ่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562 25,900.- 

วนัที ่ 31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2562 22,900.- 

วนัที ่ 07-11 มถินุายน  2562 22,900.- 

วนัที ่ 14-18 มถินุายน  2562 22,900.- 

วนัที ่ 21-25 มถินุายน  2562 22,900.- 

วนัที ่ 28 มถิุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 22,900.- 

วนัที ่ 05-09 กรกฎาคม 2562 22,900.- 

วนัที ่ 10-14 กรกรฎาคม 2562 25,900.- 

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

วนัที ่ 19-23 กรกฎาคม  2562 23,900.- 

วนัที ่ 26-30 กรกฎาคม  2562 (วนัหยุดเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 27,900.- 

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

วนัที ่23-27 สงิหาคม  2562 26,900.- 

วนัที ่ 30 สงิหาคม – 03 กนัยายน  2562 23,900.- 

วนัที ่06-10 กนัยายน  2562 23,900.- 

วนัที ่13-17 กนัยายน  2562 23,900.- 

วนัที ่20-24 กนัยายน  2562 23,900.- 

วนัที ่ 25-29 กนัยายน  2562 24,900.- 

วนัที ่02-06 ตลุาคม  2562 28,900.- 

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

วนัที ่ 16-20 ตลุาคม  2562 28,900.- 

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

 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง 

(XW102 02.20 - 10.25)    

 

2 
สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – 
ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– กจิกรรมชงชา

ญีปุ่่ น – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์าป ู
✈ �  �  

FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 

ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาล (ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ) – ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ) – ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว – หา้งได
เวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ (กนัด ัม้ยกัษ)์ – ชอ้ปป้ิงชนิ

จกูุ  

�  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) 
�  ✈  
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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 และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ  

[ สําคญัมาก!! ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

++ สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 Dreamliner จดัทีน่ ัง่

แบบ 3-4-3 
นํา้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
เพิม่ตา่งหาก) 

[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– 

กจิกรรมชงชาญีปุ่่ น – แช่ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปู (B / L / D) 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW 

102 

10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบัส เตรยีมตวัออกเดนิทาง 

พร้อมกบัรบกวนปรบันาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึ่งเ ร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 

เดนิทางสู ่กรงุโตเกยีว (Tokyo) นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa) หรอื วดัเซนโซจ ิเป็นวัดทีเ่กา่แก่และไดร้ับความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีว

อย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร และยังมี โคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ใน

นามประตฟู้าคํารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดสูนิคา้ตา่งๆ สองขา้งทางของ ถนน

นากามิเซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของที่ระลกึต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯ 

 

เดนิสู่รมิแม่น้ําซูมดิะเพื่อถ่ายรูปกับหอคอยที่สงูทีสุ่ดในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี

(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถ

ทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กับ CN 

Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เร ิ่มตัง้แต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดื่มชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนทีม่รีายละเอยีดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมี

โอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลือกซือ้ของทีฝ่าก
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ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

คํา่ 

 

 บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

**พเิศษ เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มนํา้จ ิม้รสเด็ด** 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาล (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บั
สภาพอากาศ) – ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว –  หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ 

(กนัด ัม้ยกัษ)์ –  ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ (B / - / -) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เดอืนพฤษภาคม 

ดอกชบิะซากรุะหรอืดอกพิง้คม์อส (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) มีตน้กําเนดิมาจากทวีป

อเมรกิาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นดินี้มหีลายพันธุ ์ทัง้สชีมพูและสขีาว ดอกจะบานที่

พืน้ดนิ ญีปุ่่ นนํามาปลกูตามรัว้บา้น หรอืตามทีล่าดเอยีง ดจุดังพรมผืนยักษ์ ในชว่งฤดูใบไม ้

ผลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกบัดอกซากรุะ 

[สถานทีช่มอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ] 

 

 

สวนดอกไมโ้ออชิ ิปารค์ OISHI PARK (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

นับเป็นจุดชมววิฟูจทิี่สวยงามอีกแห่งนึง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเดนิชมถนนที่

ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมท้ีม่คีวามยาวประมาณ 350 เมตร พรอ้มชมความงามของภูเขา

ไฟฟจู(ิFuji) ทีเ่ป็นฉากหลงั โดยสวนนี้จะปลกูดอกไมส้ลบัสบัเปลีย่นกนัตลอด 

เดอืนมถินุายน  

ชมความงามของดอกบโีกเนยี (Begonia) 

ชมพุ่มดอกไมท้ีม่คีวามยาวถงึ 130 เมตร สงูถงึ 3 เมตร พรอ้มววิฟจูดิา้นหลงัสวยงาม 

เดอืนกรกฎาคม  

ชมความงามของดอกลาเวนเดอร ์(Lavandula) 

เดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่ีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ย

ดอกลาเวนเดอร ์สง่กลิน่หอมไปทัว่ทัง้สวน 

เดอืนสงิหาคม-ตน้กนัยายน  

ชมความงามของดอกบโีกเนยี (Begonia) 

ในชว่งเดอืนกนัยายน จะประดบัประดาสวนดว้ยดอกบโีกเนียหลากสสีนั 

เดอืนปลายกนัยายน-ตลุาคม 

ชมความงามของดอกบโีกเนยี (Begonia) , พุม่ดอกโคเชยี (Kochia) 

สว่นชว่งตลุาคมจนถงึพฤศจกิายน สวนนี้จะมีพุ่มโคเคยี ทีจ่ะแดงฉานสดใสในชว่งฤดูใบไม ้
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ร่วงอกีดว้ย 

 

เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสงู3,776

เมตร จากระดับน้ําทะเล นําท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของ

ภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่

สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์น

ยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลกึกับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามีสัดส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็น

ภเูขาไฟทีย่ังดบัไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

 

ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการ

สัน่สะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆ กนั รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดี

ขวางตา่งๆ หลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ

มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

ไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมืองแห่งศตวรรษที ่21 ของมหานคร

โตเกียว ตัง้อยู่ ณ รมิอ่าวโตเกียวจุดชมววิที่สวยงามของสะพานสายรุง้ที่เชือ่ต่อระหว่าง

แผ่นดนิใหม่และแผ่นดนิเก่าทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มา อีกทัง้เทพีเสรีภาพทีต่ัง้เด่นเป็น

สง่าอีกจุดถ่ายรูปสวยของมหานครโตเกยีว หา้งรา้นที่เรียงรายเชือ่ต่อกันบรเิวณรมิอ่าวนี้ 

รวมทัง้ Divercity ทีม่หีุ่นยนตก์นัดัม้ขนาดใหญ่ยนืตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ อกีไฮไลตท์ีต่อ้งมา

เยอืนแห่งมหานครโตเกยีวอกีดว้ย ภายในหา้งเองก็มรีา้นคา้สนิคา้และภตัตาคารหลากหลาย

ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิกนัอย่างเต็มทีอ่กีดว้ย 

 

ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอิสระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายและเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะ

เอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสําหรับวัยรุ่น 

เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HEDISTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 (B / - / -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกด์ค่อยให ้

คําแนะนําทา่นในการเดนิทาง เช่นย่านชนิจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและแหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา

แฟชัน่นสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านนี้ ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานี

ทีค่กึคกัทีส่ดุในญีปุ่่ น ในแตล่ะวันมีผูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแห่งนี้ 

ทางดา้นตะวันตกย่านนี้ทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้นํา และในสว่น

ทางดา้นตะวันออกนัน้คอื คาบูกโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้น

เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทงิยามราตรีทีม่ีรา้นอาหาร

เยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมีสถานทีท่่องเทีย่วสําคัญๆ

ตา่งๆมากมาย เชน่ 

ยา่นฮาราจกูุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกับเครื่องเล่นใน

หลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ

ขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห,์ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบของ WALT 

DISDEY 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่* 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HEDISTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

วดันารติะ นําทา่นสกัการะ เทพเจา้แหง่ไฟ หลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” ณ วัดนารติะซงั ชนิโชจ ิ

(Naritasan Shinshoji Temple) ทีม่ีประวัตศิาสตรอ์ันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 

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

สรา้งขึน้อุทศิแดศ่าสนาพุทธใหก้บัเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ วัดนี้ถอืไดว้่าเป็นวัดทีศ่ักด ิส์ทิธิม์าก

ทางดา้นการขอพรเรื่องความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัตเิหตุต่างๆ 

รวมทัง้เรื่องความรัก หนา้ที่การงาน วัดแห่งนี้มีโครงสรา้งส ิง่ก่อสรา้งทไีดร้ับเลอืกใหเ้ป็น

สมบัตลิํ้าคา่ทางวัฒนธรรม ส ิง่แรกทีด่งึดดูสายตาทกุคูเ่มือ่มาถงึหนา้ตวัวัดก็คอืประตทูางเขา้

ทีม่ชี ือ่ว่า โซมง ทีส่รา้งข ึน้ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลังจากก่อตัง้วัด บาน

ประตจูะมสีมบัตลิํ้าค่าทางวัฒนธรรม ชือ่ นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์ีค่อยปกปักษ์รักษาวัด

แห่งนี้  ขา้งในวัดจะมีโบสถห์ลัก ไดฮนโด และถัดไปจะมีอาคารชือ่ ชะกะโด ซึง่เคยเป็น
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โบสถห์ลกัมากอ่น หลงัจากนัน้  

 

ชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านได ้

เก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นไดอ้ย่างครบครันเต็มที่ 

13.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (SCOOT) เทีย่วบนิที ่XW 101 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : TOKYO FUJI หวานละมนุ 5D3N 

โดยสายการบนินกสกูต๊ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

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 

08 พ.ค.- 12 พ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 25,900.- 20,900 7,900.- 

16 พ.ค. - 20 พ.ค. 62 

(วนัหยุดวสิาขบชูา) 
27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 21,900 7,900.- 

17 พ.ค. - 21 พ.ค. 62 

(วนัหยุดวสิาขบชูา) 
27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 21,900 7,900.- 

22 พ.ค. - 26 พ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 24,900.- 19,900 7,900.- 

31 พ.ค. - 04 ม.ิย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

07 ม.ิย. - 11 ม.ิย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

14 ม.ิย. - 18 ม.ิย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

21 ม.ิย.-25 ม.ิย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

28 ม.ิย. - 02 ก.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

05 ก.ค. - 09 ก.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 21,900.- 16,900 7,900.- 

10 ก.ค. -14 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 24,900.- 19,900 7,900.- 

13 ก.ค.-17 ก.ค. 62 

(วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 
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 

(วนัหยุดเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10) 

27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 21,900 7,900.- 

09 ส.ค. -13 ส.ค. 62 

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

23 ส.ค.-27 ส.ค. 62  26,900.- 26,900.- 26,900.- 25,900.- 20,900 7,900.- 

30 ส.ค. -03 ก.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 22,900.- 17,900 7,900.- 

06 ก.ย.-10 ก.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 22,900.- 17,900 7,900.- 
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13 ก.ย.-17 ก.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 22,900.- 17,900 7,900.- 

20 ก.ย.-24 ก.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 22,900.- 17,900 7,900.- 

25 ก.ย.-29 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 23,900.- 18,900 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 

(วนัหยุดวนัคลา้ยวนั

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 

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

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

    

7,900 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้
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ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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