
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(5D3N) 
BY NOK SCOOT

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2303 



 

 

 

23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเ้ครื่อง BOEING 777-200 จำนวน 415 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-4-3 

รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครือ่ง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน 

(หากต้องการซือ้น้ำหนักเพ่ิม ท่านจะต้องทำการซือ้เพ่ิม) 

 

 วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง   

เที่ยวบินขาไป     DMK - NRT XW 102   เวลา 02.45 น. - 10.25 น.   

เที่ยวบินขากลับ  NRT - DMK  XW 101   เวลา 13.55 น. - 19.10 น. 



 

02.45 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW 102 

10.25 น.       เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน

จะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ มหานคร

โตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารที่ดึงดูดนักท่อ งเที่ยวไม่ขาดสาย 

เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหลง่ช้อปปิง้และแหล่งบนัเทิงตา่งๆในอ่าวโตเกยีว นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมาย

แล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งโลกมายา" ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์

มาร์กของย่านโอไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนด์แฟชั่นหรูหรา, ร้านขายของญี่ปุ่นและแหล่งบันเทิง ไดเวอร์ซิตี้แห่งน้ีมีร้านอเมริกัน 

อีเกิ้ล เอาท์ฟิตเตอร์ส/แอรี่ เป็นแห่งแรกในห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น รวมถึงแบรนด์ระดับโลกอย่าง Old Navy แห่งแรกของญี่ปุ่นจากอเมริกาเหนือ แต่ที่เดน่สุด

คือส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มได้มาชื่นชม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟู้ดคอร์ทห้างไดเวอร์ซิตี้  

Tokyo Gourmet Stadium เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีที่นั่งกว่า 700 ที่ พร้อมร้านอาหารมีเอกลักษณ์ 13 ร้าน ขอแนะนำอาหารประจำโตเกียว 

ทาเมอิเคน (อาหารญี่ปุ่น/ตะวันตก) โรคุรินชิ (ราเม็งญี่ปุ่น) และคิวรินใหม่ ที่นี่เป็นสถานที่เพอร์เฟ็คสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักการชิมอาหาร  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ ดินแดนแห่ง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเน่ืองจากล้อมรอบด้วยภูเขา นอกจากน้ีในบรรดา

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ำพุร้อนออนเซ็น ให้ท่านได้อิสระผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือ

ทะเลสาบฮาโกเนะ เป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์สวยงามเพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ เรือโจรสลัด คือ เรือโดยสารแบบประจำ

ทางที่แล่นเชื่อมระหว่างท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) และท่าเรือโทเง็นได (Togendai Port) รวม 

3 แห่ง เรือโจรสลัดมีทั้งหมด 3 แบบ แต่ละแบบมีดีไซน์ที่แตกตา่งกันออกไป เวลาที่เรือโจรสลัดแล่นสวนกันน้ันดูยิ่งใหญ่อลังการมาก เมื่อเรือออกจากท่าเรือโมโตะ

ฮาโกเน่มาสักพักเราจะพบกับทัศนียภาพอันงดงามที่องค์ประกอบสำคัญทั้งหลายมารวมกันอยู่ในฉากเดียวไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจิ เสาโทริอิสีแดงสดของศาลเจ้าฮา

โกเน่ และทะเลสาบอาชิอันแสนงดงาม เป็นจุดที่ห้ามพลาดถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยทีเดียว 

วันที่ 2   สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – กันดั้มโอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ล่องเรือโจรสลดัฮาโกเนะ      (-/-/D)   
ช้อปปิ้งโกเทมบะพรีเมี่ยม เอาท์เลต - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ                                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสดุ อาทิ 

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื ้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี ่ห้อดังได้ที ่ร ้าน BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เล ือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังรับประทานอาหารใหท้่านไดอ้ิสระ     แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอ่นคลายความเมือ่ยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหติและใหผ้ิวพรรณสวย  

(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชั่วโมง 

     นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือ เทียบเท่า 

 



 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหา รของโรงแรม (2)  

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถกูแบง่ออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคม

ที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่ องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาชม 

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้อง

จัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขา

วงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาและของฝากอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูปิ้งย่าง (3) เสิร์ฟพร้อมผักสดๆนานาชนิดและน้ำจิ้มรสเด็ดต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI) วัดนี้ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับ

ถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และมีความเชื่อที่เลื่องลือกัน

มานานว่าหากท่านใดที่ได้รับควันจากกระถางธูปจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของร่างกายและบางท่านก้เชือ่ว่าจะได้พบเจอกับความโชคดี จึงเห็นคนยืนกวักเอาควัน

ธูปเข้าตัวกันและจะมีบ่อน้ำไว้ชำระร้างสิ่งสกปรกก่อนที่จะเข้าไปในอาคารเพื่อสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมต่อไปและถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่

กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ + ถนนนากามิเซะ – อิบารากิ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  (B/L/-) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ เมืองอิบารากิ จังหวัดแห่งสีสันใกล้โตเกียวที่เทีย่วได้ทุกฤดู มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทีม่ีเสน่ห์ในแบบของอิบารากิทีจ่ะต้องจดจำให้ขึ้นใจกบัดินแดน

เปลี่ยนสีได้แห่งน้ี มีพื้นที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่แพ้

จังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคคันโตเลยทีเดียว สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ HITACHI SEASIDE PARK จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คอืมี

ทุ่งดอกไม้ที่สลับกันมาเบ่งบานตลอดทั้งปีในแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว ถือเป็นสวนที่สามารถมาเที่ยวชมดอกไม้ทั้ง 4 ฤดู และยังมีพื้นที่สำหรับบาร์บีคิว 

กิจกรรมกีฬากลางแจ้ง และปั่นจักรยานด้วย ด้วยเน้ือที่ขนาดกว้างที่จะทำให้ท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามของดอกไม้เหมือนดินแดนในฝันที่พร้อมให้ท่านได้แชะ

ภาพกันอย่างประทับใจกันเลย ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค เป็นอุทยานแห่งชาติและที่ท่องเที่ยวชื่อดังประจำจังหวัดอิบารากิ มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 2 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ 7 แอเรีย 

1. เวสต์เอ็นทรานส์แอเรีย (West Entrance Area) ประตูฝั่งตะวันตก มีดอกนาร์ซิสซัสและดอกทิวลิปบานสะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ 

2. ฟอร์เรสต์แอเรีย (Forested Area) พื้นที่ป่าต้นสนแดงและสนดำ และพื้นที่ชุ่มน้ำบึงซาวาดะ (Sawada Spring Water) 

3. มิฮาราชิแอเรีย (Miharashi Area) จุดชมทุ่งดอกเนโมฟีลาและทุ่งโคเคียเต็มเนินสูง 

4. กราสแลนด์แอเรีย (Grassland Area) ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง 

5. ดูนแอเรีย (Dune Area) โซนเนินทรายสัมผัสบรรยากาศริมทะเล และทำกิจกรรมปั้นเคร่ืองปั้นดินเผาและตกแต่งสวนได้ 

6. เซ้าท์เอนทรานส์แอเรีย (South Entrance Area) ประตูทิศใต้สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นไม้หลากพันธุ์ 

7. เพลเชอร์การ์เด้นแอเรีย (Pleasure Garden Area) เป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆ มีเคร่ืองเล่นให้เล่นกันด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และดอกไม่ที่โดดเด่นของทุ่งน้ีคือ ดอกเนโมฟีลา Nemophilia ซึ่งเป็นดอกไม้สีฟ้าขนาดเล็กตระกูล Hydrophullaceae ที่ขึ้นเลียบกับพื้นดิน ลักษณะสีของ

ดอกนั้น ตรงกลางจะเป็นสีขาว ส่วนจากกลางไปถึงสุดกลีบจะเป็นสีฟ้าค่อนไปทางน้ำเงิน มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งว่า Baby blue-eyes ซึ่ง

เปรียบลักษณะของดอกไม้ชนิดนี้กับนัยน์ตาสีฟ้าของเด็กทารก โดยเจ้าเนโมฟีล่าจะออกดอกผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นหรือในช่วงปลายเดือนเมษายนถึง

พฤษภาคมน่ันเอง เมื่อเบ่งบานพร้อมกันแล้วท่านจะเหมือนหลุดไปอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการ  

 



 นอกจากน้ีบนเนินมิฮาราชิได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นเดียวกับทุ่งดอกเนโมฟีลา เพราะรูปทรงกลมของพุ่มต้นดูน่ารัก ยิ่งปลูกพร้อมกันในจำนวนเยอะเต็มทุ่ง

ขนาดนี้ย่ิงดูตื่นตา ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมโคเชยีที่เร่ิมเติบโตจะมีสีเขียว เมื่อถึงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลส้ม และ

คลื่นสีแดงของ ดอกโคเชีย (Kochias) ปลิวไสวตามแรงลม ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและแปลกตาแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ในช่วงฤดู

ใบไม้ร่วงช่วงเดือนตุลาคม ทำให้ได้ความรู้สึกสดชื่นเมื่อได้มอง ชื่อญี่ปุ่นของต้นโคเชยีคือ "โฮคิโซ" แปลว่า "หญ้าไม้กวาด" เพราะชาวญ่ีปุ่นจะเอากิ่งก้านของ

ต้นโคเคียมาทำไม้กวาดกันตั้งแต่อดีตนั่นเอง ท่านยังสามารถชม ดอกคอสมอส (Cosmos) ที่จะเริ่มบานตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม บริเวณตอนล่าง

ของเนินมิฮาราชิจะพบดอกคอสมอสสีแดง ขาว และชมพู บานปะปนกัน เป็นสัญญาณบอกว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ ร่วง รวมทั้งในสวนยังมี ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ 

Flower Ring Ferris Wheel เป็นสัญลักษณ์ประจำสวน ในส่วนอาหารเราอยากให้คุณได้ลองชิมคราฟท์เบียร์และสาเก เพราะที่นี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ขึ้นชื่อมากๆอยากให้คุณได้ลองลิ้มชิมรสชาติกัน รับรองว่าท่านจะต้องติดใจในบรรยากาศกันอันสวยงาน ณ ที่แห่งน้ีอย่างแน่นอน  

 

(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ   เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 ดอกเนโมฟีลา                        จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 

 ดอกโคเชียเขียว                      จะบานช่วงเดือนกรกฎาคม 

 ดอกโคเชียส้ม                        จะบานช่วงปลายเดือนกันยายน ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม 

 ดอกโคเชียแดง                      จะบานช่วงเดือนตุลาคม 

 ดอกคอสมอส จะบานช่วงเดือนตุลาคม 



 

 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

OPTION B : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่ง 

ช้อบปิ้งชื่อดงั แนะนำสถานที่ท่องเท่ียวในโตเกียว 

ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) เปิดทำการมาตั้งแต่ป ี1935 เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกยีวและเปน็ตลาดปลาแห่งหน่ึงที่เกา่แก่ทีสุ่ดในประเทศ

ญี่ปุ่น เปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า 80 ปี ถือเป็นรากฐานของวงการอาหารญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน สิ่งที่

ขึ้นชื่อของย่านน้ีก็คงหนี้ไม่พ้นร้านอาหารประเภทซูชิหรือพวกปลาดิบ ตลาดปลาซึกิจิมีสินค้ามากมายหลายระดับ ตั้งแต่สาหร่ายทะเลถูกๆไปจนถึงไข่ปลาคาเวียร์

ราคาแพงหรือปลาทูน่าที่ถูกประมูลไปในราคาสถิติโลก ตลาดแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือตลาดชั้นใน สำหรับการจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ และตลาด

ชั้นนอก ซึ่งเป็นส่วนของร้านอาหาร รวมถึงร้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ที่เป็นจุดเยี่ยมชมหลักของบรรดานักท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญ่ีปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆโอโมเตะซันโด ร้าน 

Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่าง ๆ  

ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิ

โกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่

เป็นสัญลักษณ์ของย่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี            (B/-/-)                                                                                                                                                              

OPTION A  ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

** เงื่อนไขการใช้รถบัสในวันฟรีเดย์ ** (หมายเหตุ: ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาล) 

  10-15 ท่าน    12,000 เยน /ท่าน 

  16-29 ท่าน    8,000 เยน /ท่าน 

  30 ท่าน ขึ้นไป  6,000 เยน /ท่าน 

OPTION B  อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซ ี

 



OPTION B : ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ไกด์ให้คำแนะนำเส้นทาง ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไม่ถึง 2 ปี ไม่เสียค่าตั๋ว (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)  

เชิญท่านพบกบัความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสนห่์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้

พบสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ได้รบั "รางวัล Travelers' Choice" ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสดุของ TripAdvisor 

ที่มอบให้แก่สถานทีท่่องเที่ยวและสถานประกอบการทอ่งเที่ยวต่างๆ ทีม่ีบริการ คุณภาพและความพึงพอใจของลกูค้า "ที่ดีที่สุด" 

• ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  

• ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  

• นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE 

• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองเล่นภายในดิสนีย์แลนด์จะถูกตกแต่งให้เป็นธีมตัวละครต่างๆจากค่ายดิสนีย์ ราวกับยกฉากของการ์ตูนมาไว้เลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่ามาถึงดิสนีย์แลนด์ทั้งที

จะต้องห้ามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวละครจากดิสนีย์ ที่ขนกันมาอย่างคับค่ังเพื่อมามอบความสุขใหก้ับสาวก WALT DISDEY กันอย่างเต็มที่ เข้า

ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ เช่น มิกกี้เม้าส์, มินน่ีเม้าส์,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)   

เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

มากกว่า 1,000 ปี และได้รับการกล่าวถึงอย่างล้นหลามว่าเป็น “นาริตะโนะโอฟุโดซะมะ” สำหรับบูชาพระโพธิสัตว์ฟุโดเมียวโอในวัดแห่งน้ี นอกเหนือจากการ

เยี่ยมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ยังจะได้สัมผัสกับการสวดมนต์โกมะ บทสวดมนต์พิเศษบูชาพระโพธิสัตว์ฟุโดเมียวในพิธีกรรมแห่งไฟโกมะ เช่นเดียวกับชะเคียว การ

ฝึกสมาธิโดยการคัดลอกพระคัมภีร์ วัดแห่งน้ีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนามศูนย์รวมพลังแห่งความโชคดีที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมและมีป้อมปราการทาง

ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมทั้งห้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญโดยรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิง้มอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม สินค้าซักกะ 

(zakka) เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทอาหารและมีบริการกล่องสำหรับแพค็ให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับ

นักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว ภายในมีศูนย์อาหารให้เลือทางระหว่างรอเดินทางไปยังสนามบิน มีร้านอาหารน่าทานมากมาย เช่น ข้าวหน้า

ปลาไหล ราเมน โซบะ เช็ตข้าวญ่ีปุ่น ให้ท่านได้อิ่มท้องพร้อมออกเดินทางกันต่อเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเคร่ืองให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

13.55 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW 101 

19.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 

 

 

 

วันที่ 5  วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง      (B/-/-)                                                                                                                                                              

 



 

 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ี 

ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน * 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉล่ีย  

สูงสุด - ต่ำสุด 

  เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2563      

09 - 13 พฤษภาคม 2563 19,777 7,900 23℃ - 12℃ 

16 - 20 พฤษภาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 14℃ 

23 - 27 พฤษภาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 14℃ 

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2563 BUS 1 

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2563 BUS 2 

20,777 

20,777 

7,900 

7,900 
25℃ - 12℃ 

25℃ - 12℃ 
03 - 07 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

04 - 08 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

05 - 09 มิถุนายน 2563 BUS 1 

05 - 09 มิถุนายน 2563 BUS 2 

18,777 

18,777 

7,900 

7,900 
25℃ - 12℃ 

25℃ - 12℃ 

06 - 10 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

10 - 14 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

11 - 15 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

12 - 16 มิถุนายน 2563 BUS 1 

12 - 16 มิถุนายน 2563 BUS 2 

16,777 

16,777 

7,900 

7,900 
25℃ - 12℃ 

25℃ - 12℃ 

17 - 21 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

18 - 22 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

19 - 23 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

24 - 28 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

25 - 29 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

26 - 30 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 25℃ - 12℃ 

01 - 05 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

02 - 06 กรกฎาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดูกาล 

 



03 - 07 กรกฎาคม 2563 BUS 1 

03 - 07 กรกฎาคม 2563 BUS 2 

21,777 

21,777 

7,900 

7,900 
25℃ - 12℃ 

25℃ - 12℃ 

04 - 08 กรกฎาคม 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

05 - 09 กรกฎาคม 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

06 - 10 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

07 - 11 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

09 - 13 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

10 - 14 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

11 - 15 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

15 - 19 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

16 - 20 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

17 - 21 กรกฎาคม 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

18 - 22 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

23 - 27 กรกฎาคม 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

24 - 28 กรกฎาคม 2563 BUS 1 

24 - 28 กรกฎาคม 2563 BUS 2 

21,777 

21,777 

7,900 

7,900 
25℃ - 12℃ 

25℃ - 12℃ 

25 - 29 กรกฎาคม 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

23 - 27 กันยายน 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

24 - 28 กันยายน 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

25 - 29 กันยายน 2563 20,777 7,900 25℃ - 12℃ 

26 - 30 กันยายน 2563 19,777 7,900 25℃ - 12℃ 

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

01 - 05 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

02 - 06 ตุลาคม 2563 BUS 1 

02 - 06 ตุลาคม 2563 BUS 2 

22,777 

22,777 

7,900 

7,900 
25℃ - 12℃ 

25℃ - 12℃ 

03 - 07 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

07 - 11 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

08 - 12 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

09 - 13 ตุลาคม 2563 BUS 1 

09 - 13 ตุลาคม 2563 BUS 2 

23,777 

23,777 

7,900 

7,900 
25℃ - 12℃ 

25℃ - 12℃ 



10 - 14 ตุลาคม 2563 22,777 7,900 25℃ - 12℃ 

14 - 18 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

15 - 19 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

16 - 20 ตุลาคม 2563 BUS 1 

16 - 20 ตุลาคม 2563 BUS 1 

22,777 

22,777 

7,900 

7,900 
25℃ - 12℃ 

25℃ - 12℃ 

17 - 21 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 25℃ - 12℃ 

21 -25 ตุลาคม 2563 23,777 7,900 25℃ - 12℃ 

22 -26 ตุลาคม 2563 23,777 7,900 25℃ - 12℃ 

 

*** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 11,990 *** 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  7,990 บาท ** 

**กรณเีด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกดิจากวันที่กลับจากญี่ปุ่น)** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1,700 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

 

 

หมายเหตุ: ตั๋วเมื่อออกแล้วไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)  

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพ่ิม 

◼ ซื้อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี้ 

- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 

- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้ 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น 

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญีปุ่น่ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

การทอ่งเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุน่* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวรจ์ัดเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พำนักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให ้

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให ้



 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผูสู้งอายุเกิน 65 ปีและผู้พกิารนั่ง 

-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  

 

 ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทางโหลดใตท้้องเคร่ือง ตามทีส่ายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่าน้ัน) ถือขึ้นเคร่ืองได้ (ไม่เกิน

ท่านละ 7 กิโลกรัม)  

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยส์ินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรบัผดิชอบได้) 

◼ ซื้อน้ำหนักสมัภาระเพิม่สายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จา่ยดังน้ี 

(ราคาต่อทา่น ต่อเที่ยว) 

เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 

 ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)      

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายนุ้อย

กว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า    ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรี ด มินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 น้ิว 1,500 บาท 

โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 น้ิว 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 71-74 Super มากกว่า 35 น้ิว 1,200 บาท 

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จำนวน 1,700 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) * 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการชำระเงิน  

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลกัฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ทีดู่แลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยัน

เมื่อได้รับ เงินมดัจำแล้วเท่าน้ัน 

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ี่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)  

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสาร

โดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

การชำระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทางบริษัทฯจะเรียกเกบ็กอ่นเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้เรียบรอ้ยกอ่นกำหนดเนื่องจากทางบริษัท

ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของคา่ที่พักและตั๋วเครื่องบิน มฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ จอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจอง

ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการม อบอำนาจ 

หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ  

ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้ว

เนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ ามัดจำที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง 

ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหาก

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได้ 

จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่ เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, 

อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และ

เจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่า

เสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์  ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัท

จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่าน

เดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่ มีการ

ขึ้นราคาค่าตั๋ว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะ

จะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วน้ัน ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

- รายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่าน้ัน) 

- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่

จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้อง

ขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ 

เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระใหก้ับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ทา่นไม่ได้ทอ่งเที่ยวพร้อม

คณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งน้ีทาง

บริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง 


