
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 1 จาก 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

HILIGHT 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิแหง่“วดัอาซากุสะ” 

น ัง่กระเชา้คาจ ิคาจ ิข ึน้ไปชมววิทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

ถา่ยรูปกบักนัด ัม้ ที ่Diver city Tokyo Plaza 

ชมความงามของซากุระทีส่วนอุเอโนะ 

ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท ชนิจูกุ ออิอน มอลล ์

แชน่ า้แร ่ออนเซ็น พรอ้มอิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 
วนัที ่2 สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-

ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- น ัง่กระเชา้คาจ ิคาจ-ิ

โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท-แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปู 

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู-ิศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว –

พธิชีงชาญีปุ่่ น – โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

วนัที ่4 สวนอเุอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ- 

หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้โอไดบะ(กนัด ัม้ยกัษ)์ 

พระใหญ ่อชุคิ ุไดบทุส ึ- ออิอน มอลล ์

วนัที ่5  นารติะ- วดันารติะซงั-ถนนชอ้ปป้ิง 

นารติะ - โอโมเตะซงัโดะ 

สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

TOKYO  

 ซากรุะ ฮาเฮ 

5D3N 

โดยสายการบนินกสกูต๊[xw] 

เดนิทาง : เมษายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 29,900.- 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 2 จาก 12 
 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 27 ม.ีค. – 31 ม.ีค.62 30,900.- 

วนัที ่ 28 ม.ีค. – 01 เม.ย.62 30,900.- 

วนัที ่ 29 ม.ีค. – 02 เม.ย.62 30,900.- 

วนัที ่ 05 เม.ย. – 09 เม.ย.62 32,900.- 

วนัที ่ 10 เม.ย. – 14 เม.ย.62 32,900.- 

วนัที ่ 10 เม.ย. – 14 เม.ย.62 32,900.- 

วนัที ่ 11 เม.ย. – 15 เม.ย.62 32,900.- 

วนัที ่ 11 เม.ย. – 15 เม.ย.62 32,900.- 

วนัที ่ 12 เม.ย. – 16 เม.ย.62 32,900.- 

วนัที ่ 12 เม.ย. – 16 เม.ย.62 32,900.- 

วนัที ่ 13 เม.ย. – 17 เม.ย.62 32,900.- 

วนัที ่ 14 เม.ย. – 18 เม.ย.62 29,900.- 

วนัที ่ 15 เม.ย. – 19 เม.ย.62 29,900.- 

วนัที ่ 16 เม.ย. – 20 เม.ย.62 29,900.- 

วนัที ่ 17 เม.ย. – 21 เม.ย.62 29,900.- 

วนัที ่ 18 เม.ย. – 22 เม.ย.62 29,900.- 

วนัที ่ 19 เม.ย. – 23 เม.ย.62 29,900.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)***  เสน้ทางการเดนิทาง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 3 จาก 12 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง  

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

(NOK SCOOT)  

เจา้หนา้ที่จากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระ  

[ สําคญัมาก!! ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

++ สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 Dreamliner จดัที่

น ัง่แบบ 3-4-3 
นํา้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ จะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ตา่งหาก) 
++ [พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] ++ 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ถา่ยรปูกบัโตเกยีว สกายทร-ี น ัง่

กระเชา้คาจ ิคาจ-ิโกเทมบะ เอาทเ์ล็ท-แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่

XW 102 

10.25 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบัส เตรยีมตัวออก

เดนิทาง พรอ้มกบัรบกวนปรบันาฬกิาของทา่นใหต้รงตามเวลาของญีปุ่่ น ซึง่เร็ว

กว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) จากนั้นนําท่าน

เดนิทางสู ่กรุงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ หรอื 

วดัเซนโซจ ิเป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละไดร้ับความเคารพจากชาวกรุงโตเกยีวอย่างมาก เพราะ

ภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร 

และยังม ีโคมไฟยักษ์ 4.5 เมตร ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตู

ฟ้าคํารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดสูนิคา้ตา่งๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามิ

เซะ ซึง่มรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ  

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง  

(XW102 02.20 - 10.25) 

    

2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถา่ยรปูโตเกยีว 
สกายทร ี- น ัง่กระเชา้คาจ ิคาจ ิ– โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท - 

แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
✈ �  �  

FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 [♨] 

3 
ภเูขาไฟฟจู-ิศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว –พธิชีงชาญีปุ่่ น 

โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ �  �  อสิระ 

NARITA 

HOTELหรอื
เทยีบเทา่  

4 
สวนอเุอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ -หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้
(กนัด ัม้ยกัษ)์ -พระใหญ ่อชุคิ ุไดบทุส ึ– ออิอน มอลล ์ �  อสิระ อสิระ 

NARITA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
นารติะ-วดันารติะซงั-ถนนชอ้ปป้ิงนารติะ โอโมเตะ
ซงัโดะ-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

(XW101 13.55 - 13.55) 
�  ✈  

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 4 จาก 12 
 

 

เดนิสูร่มิแม่น้ําซมูดิะเพือ่ถา่ยรูปกบัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี

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

ทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสูง 600 เมตร กับ 

CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ซ ึง่เป็น 1 ในทะเลสาบทมีจีุดชมววิ

ฟูจิสวยที่สุดแห่งหนึ่ง พรอ้มกับนําท่านขึน้ กระเช้า คาจ ิคาจ ิ(Kachi Kachi 

Ropeway) กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา ภูเขาเทนโจ เพื่อชมความสวยงามของ

ทะเลสาบคาวากูจโิกะจากมุมสูง (หากสภาพอากาศไม่เอ ือ้อํานวย อาจมกีารงด

ใหบ้รกิารช ัว่คราว)  

 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium 

Outlet) เป็นหนึง่ในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ททีก่ระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ่ น ใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้หลากหลายแบรนดด์ัง ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ 

เชน่ MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, 

NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พเิศษกบั บฟุเฟ่ต ์เมนูขาปยูกัษ ์แบบไมอ่ ัน้ !!! 

หลงัอาหารคํา่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ภายในโรงแรม 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจ-ิศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว –พธิชีงชาญีปุ่่ น - โตเกยีว-ชอ้ปป้ิง

ชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเล นําทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟู

จ ิ(ข ึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ

มองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอด

เขาฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลกึกับภูเขาไฟที่ไดช้ือ่ว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็น

ภเูขาไฟทีย่ังดบัไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

 

ศูนยจ์ําลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการ

ปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของ

การสัน่สะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆ กนั รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจาก

สิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิง

สนิคา้ตา่งๆมากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 5 จาก 12 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชา

ตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การจับถว้ยชา และการดืม่ชา 

ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และ

ทา่นยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัทา่นเองอกีดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซือ้

ของที่ฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย นําท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและเครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอา

ใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เสือ้ผา้แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่หอ้

ดงั ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK-II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 6 จาก 12 
 

วนัที ่4 สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - หา้งไดเวอร ์ซติ ี ้(กนัด ัม้ยกัษ)์ - 
พระใหญ ่อุชคิ ุไดบุทส ึ–ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทีัง้วัด 

ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มีตน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานทีท่ี่

ชาวโตเกยีวนยิมมาพักผ่อนกนั และในฤดูใบไมผ้ลขิองทกุๆปีสวนอุเอโนะจะไดร้ับความ

นยิมเป็นอย่างมากในการมาชมซากรุะ โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไป

ตามทางเดนิภายในสวน มีจํานวนมากกว่า 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดูดผูค้นจํานวนมากมา

เยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรือทีเ่รียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะ

บานประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)) นําท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) 

ตลาดทีค่กึคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชมิาช ิแต่

กอ่นนัน้บรเิวณนี้เป็นทีข่ายขนมและลกูอมลกูวาด ซึง่ในภาษาญีปุ่่ นเรยีกรา้นขนมเหล่านี้

ว่า Ameya Yokocho จงึเป็นทีม่าของชือ่ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมสีนิคา้

หลากหลายชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งสาํอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญี่ปุ่ น 

และของนําเขา้ที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้ีก 

อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเล่น เช่น ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ 

ชอ็คโกแลต ไอศกรมี ชานมไข่มุก และรา้นอาหารญี่ปุ่ น อย่างราเม็ง ซูช ิขา้วหนา้ปลา

ไหล พืน้ทีต่ลาดกนิขนาดใหญ่กนิพืน้ทีไ่ปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ สว่นใหญ่จะเปิดรา้น

ประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะปิดทกุวันพุธ  

 

ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิ

ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว เชน่ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo 

Plaza) ทีเ่ป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะโอไดบะ แหลง่รวมรา้นคา้ไวม้ากมายทัง้ 

UNIQLO , H&M , Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อีกทัง้จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนต์

กนัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ 1:1 ตัง้ตระหง่านอยู่หนา้หา้ง ใหไ้ดถ้่ายรูปสวยๆ กัน และ

ในบรเิวณหา้ง ยังมี กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และ กันดัม้ ฟรอนท ์(Gundam 

Front) ใหก้ับเหล่าสาวกหุ่นยนตต์ัวนี้ไดเ้ขา้ไปตดิตามเก็บภาพลง IG หรือ Facebook 

กนัไปเลย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย

 

พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปทีส่งูทีส่ดุในโลก ถูก

บันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) 

เมือ่ปี ค.ศ. 1995 มคีวามสงู 120 เมตร ยนือยุ่บนกลบีดอกบัวบาน น้ําหนักถงึ 4,000 ตนั 

โดยขา้งใน เป็นหอ้งจัดแสดงถงึความโลภโกรธหลง คําสัง่สอนของพระพุทธเจา้ และยัง

มหีอ้งเก็บพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ หอ้งจําลองดนิแดนสขุาวดมีีพระพุทธรุป

ทองคําองคเ์ล็กๆประดษิฐานอยู่ถงึ 3400 องค ์และเป็นทีเ่ก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลอีีก

ดว้ย ทีส่าํคญัตรงหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นววิไดอ้ย่างสวยงาม และ

ยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจแิละโตเกยีวสกายทรี ไดอ้ีกดว้ย (ราคาไมร่วมคา่เขา้

พระพทุธรปูดา้นใน)  

 

ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยู่ทัว่ประเทศญีปุ่่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่น

ไดเ้ก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นไดอ้ย่างครบครันเต็มที ่



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 7 จาก 12 
 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์ 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 นารติะ –วดันารติะซงั-ถนนหนา้วดันารติะซงั โอโมเตะซงัโดะ -สนามบนินาริ

ตะ-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

สกัการะ เทพเจา้แหง่ไฟ หลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” ณ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan 

Shinshoji Temple)  ทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แก่ มอีายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮ

อัน ช่วงปลายศตวรรษที ่8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโตทีไ่ดส้รา้งข ึน้อุทศิแด่

ศาสนาพุทธใหก้บัเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ วัดนี้ถอืไดว้่าเป็นวัดทีศ่ักด ิส์ทิธิม์ากทางดา้นการขอ

พรเรือ่งความปลอดภยั แคลว้คลาดจากภยัอันตรายและอุบัตเิหตตุ่างๆ รวมทัง้เรื่องความรัก 

หนา้ที่การงาน วัดแห่งนี้มีโครงสรา้งส ิง่ก่อสรา้งทีไดร้ับเลือกใหเ้ป็นสมบัตลิํ้าค่าทาง

วัฒนธรรม ส ิง่แรกทีด่งึดดูสายตาทกุคูเ่มือ่มาถงึหนา้ตวัวัดก็คอืประตทูางเขา้ทีม่ชี ือ่ว่า โซมง 

ทีส่รา้งข ึน้ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลงัจากกอ่ตัง้วัด บานประตจูะมีสมบัตลิํ้า

คา่ทางวัฒนธรรม ชือ่ นโิอ คอืเทพเจา้สององคท์ีค่อยปกปักษ์รักษาวัดแห่งนี้  ขา้งในวัดจะมี

โบสถห์ลัก  ไดฮนโด  และถัดไปจะมีอาคารชือ่ ชะกะโด ซึง่เคยเป็นโบสถห์ลักมาก่อน 

หลงัจากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิง ถนนชอ้ปป้ิงนารติะ โอโมเตะซงัโดะ ทีอ่ยู่บรเิวณหนา้วัดนาริ

ตะ ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยบรรยากาศญีปุ่่ นยอ้นยุค ทัง้สองขา้งทางของถนนแห่งนี้เต็มไปดว้ยตกึ

เกา่แบบดัง้เดมิ อาหารขึน้ชือ่ของทีน่ี่คอืเนื้อปลาไหลยา่ง ขา้วหนา้ปลาไหล ซึง่แตล่ะรา้นจะ

เลือกปลาไหลอย่างดี นํามาแล่ นึง่และย่างอย่างพถิพีถิัน นอกจากนี้ยังมีของทีร่ะลกึอีก

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ  

 ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่ สนามบนินารติะ 

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

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

++[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] ++ 

 

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

  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 8 จาก 12 
 

โปรแกรม :  TOKYO ซากรุะ ฮาเฮ 5D3N  

โดยสายการบนินกสกูต๊ 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 9 จาก 12 
 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

27 ม.ีค. – 31 ม.ีค.62 30,900 30,900 30,900 29,900 14,600 7,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.62 30,900 30,900 30,900 29,900 14,600 7,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.62 30,900 30,900 30,900 29,900 14,600 7,900 

05 เม.ย. – 09 เม.ย. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 14,000 7,900 

10 เม.ย. – 14 เม.ย. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 13,500 7,900 

10 เม.ย. – 14 เม.ย. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 13,500 7,900 

11 เม.ย. – 15 เม.ย.62 32,900 32,900 32,900 31,900 13,500 7,900 

11 เม.ย. – 15 เม.ย.62 32,900 32,900 32,900 31,900 13,500 7,900 

12 เม.ย. – 16 เม.ย.62 32,900 32,900 32,900 31,900 13,500 7,900 

12 เม.ย. – 16 เม.ย.62 32,900 32,900 32,900 31,900 13,500 7,900 

13 เม.ย. – 17 เม.ย.62 32,900 32,900 32,900 31,900 13,500 7,900 

14 เม.ย. – 18 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 28,900 14,600 7,900 

15 เม.ย. – 19 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 28,900 14,600 7,900 

16 เม.ย. – 20 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 28,900 14,600 7,900 

17 เม.ย. – 21 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 28,900 14,600 7,900 

18 เม.ย. – 22 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 28,900 14,600 7,900 

19 เม.ย. – 23 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 28,900 14,600 7,900 

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

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 10 จาก 12 
 

 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

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกหหมายและใน

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 [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต[xw] 11 จาก 12 
 

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. ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

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. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 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 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กหหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกหหมาย 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 สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


