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TOKYO 5D3N  

ซุปตาร ์สก ีสายแบว๊ 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – มนีาคม 62 
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โดยสายการบนิสกูต๊ แอรไ์ลน ์(TR) 
ตระการตางานประดบัไฟฤดหูนาว ณ หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

เลน่สก ีณ ฟจูเิท็น พรอ้มววิภูเขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั  

เยีย่มชม หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮกัไก น ัง่กระเชา้ คาช ิคาช ิ 

นมสัการสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากุสะ และวดันารติะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โกเท็มบะ เอา้เลท โอไดบะ ออิอนและชนิจกูุ 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

02-06 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

03-07 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

04-08 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

05-09 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

06-10 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

07-11 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 

08-12 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

09-13 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

10-14 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

11-15 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

12-16 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

13-17 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

14-18 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

15-19 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 

16-20 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

17-21 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

18-22 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

19-23 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

20-24 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

21-25 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

22-26 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

23-27 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 

24-28 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

25-29 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

26-30 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

27-31 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 

28 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

30 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

31 มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 
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01-05 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

03-07 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

04-08 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

05-09 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

06-10 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

07-11 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

08-12 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

09-13 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

10-14 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

11-15 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

13-17 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

14-18 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

16-20 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

17-21 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 7,900.- 

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

20-24 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

22-26 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

24-28 กมุภาพนัธ ์2562 26,888.- 7,900.- 

25 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

26 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

27 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

01-05 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

02-06 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

03-07 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

04-08 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

05-09 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

06-10 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

07-11 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

08-12 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

09-13 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

10-14 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

11-15 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

12-16 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

13-17 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

14-18 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 

15-19 มนีาคม 2562 27,888.- 7,900.- 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 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 – วดัอาซากุสะ – ผา่นชมโตเกยีวสกาย ทร ี- กระเชา้คาช ิคาช ิ-โกเท็มบะ 

เอา้ตเ์ลต – Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

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 นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั น าท่านเดนิทางสูเ่มือง เมอืง

โตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความ

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริ ิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตฟู้าค า

รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซ ึง่

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมที่สงูทีสุ่ดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 

634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร 

และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทศันข์อง “หอคอย

โตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไป

ดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 
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 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟูจทิี่

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ พเิศษ!!! น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) 

กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะจากมุมสงู

เปิดใหบ้ริการทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัว่คราวเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) เพียงไม่กี่นาทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีม่ีความสูง 1,075 

เมตร ทา่นสามารถชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด  ้และในวันทีอ่ากาศ

แจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา

ราคาวะ) จากนัน้น าเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้

แบรนดเ์นมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้ กระเป๋าไฮ

ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนาฬกิา

หรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู

ทีพ่กั FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม   หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาญีปุ่่ น - ฟจูเิท็น สก ีรสีอรท์ - โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสีเป็นจุด

ท่องเทีย่วส าคัญอีกสถานทีห่นึง่ โดยมีววิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพื้นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อใน

โอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจาก

หมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาทีม่ีรูพรุนอายุกว่า 80 

ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่

ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อื่นๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การ

เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานี้อีกดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณ

ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือเพลดิเพลนิกับ

การน่ังเลือ่นหมิะ ทีท่า่นจะสามารถดืม่ด า่กบัทศันียภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ 

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  

น าท่านเดนิทางกลับสู่เมือง เมอืงโตเกยีวใหท้่านอสิระ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอิสระและ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิ ิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้
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แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ชอ้ปป้ิงโอไดบะ - วดันารติะซงั – ชอ้ปป้ิงออิอน -  ชมงานประดบัไฟฤดูหนาว ณ หมู่บา้น

เยอรมนัแหง่โตเกยีว – คจุกูรุ ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที่สรา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และ

แหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมในชว่งหลังของปี 

1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ย

ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็น

หา้งดังอีกหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ 

ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam 

Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ใน

บรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้สักการะส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji 

Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ทีม่ีชือ่เสยีงมากของเมืองนารติะ สรา้งข ึน้ในปี 940 ตัง้อยู่

ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมีอาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง 

เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดีย ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มีชือ่ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวน

ญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

น าท่านเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่นยิมในหมู่นักท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย

สไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์

ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ใน

จังหวัดชบิะ บนอาณาบรเิวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง ที่

หมู่บา้นเยอรมันแห่งโตเกยีวนัน้มีทัง้เครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์

ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสมัผัสชวีติสตัว ์รวมไปถงึมีกจิกรรม workshop ตา่งๆ กจิกรรมเก็บเกีย่ว

ผลไมต้ามฤดูกาล เป็นสไตลห์มู่บา้นทีจ่ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมนี ทีม่ีทุง่ดอกไมไ้ว ้

ใหถ้่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ใหไ้ดเ้ลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท!์!! ที่นี่ถือเป็นจุดชมงาน

ประดบัไฟทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทา่ 

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 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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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)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซีา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 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 มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

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

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

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
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 
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11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย 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 2 
ขวด 

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


