
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 23972 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 
 

 

พีบ่่าวต้องได้เทีย่ว Nikko Tokyo ใบไม้เปลีย่นสี  

/ 6วนั 4คืน / Scoot / 
เดินทาง 22-27 ต.ค. 65  (วนัหยุดปิยะ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอาใจพีน้่องชาวใต้...ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพฯให้เหน่ือย 

*ขึน้-ลง จากสนามบินภูเกต็* 

เมืองมรดกโลกนิกโก้ 

สัมผสัความงามมรดกโลกธรรมชาติ น่ังกระเช้าอะเคจิไดระ 

หมู่บ้านโบราณ โออูชิ จูก ุ เมืองเก่าคาวาโกเอะ 

มหานาครโตเกยีว อาซากสุะ ชินจุก ุ

!! FREE WIFI ON BUS !! 

มนี า้แร่อย่างดีบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

รายการทวัร์ 
วนัแรก      ภูเกต็ - สนามบินภูเกต็  

17.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติภูเกต็ ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบิน Scoot เจา้หนา้ท่ี ใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

20.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Scoot เท่ียวบินท่ี TR653 

สายการบิน Scoot ให้น า้หนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน สายการบินมีบริการให้ซ้ืออาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

วนัทีส่อง   สนามบินชางงี - สนามบินนาริตะ-เจดีย์ไม้ซาซะเอโดะ-ปราสาททสึรุ            (-/L/D)  

23.10 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโ์ปร แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 

01.10 น. ออกเดินทางอีกคร้ังโดยเท่ียวบินท่ี TR808 

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแลว้ (เวลาที่ญีปุ่่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองฟุกุชิมะ (Fukushima) ระยะทาง 280 กม.  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชมมรดกทางวฒันธรรมไฮไลท์ประจ าเมืองฟุกุชิมะ เจดีย์ไม้ ซาซะเอโดะ   ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 

1796 มีอายกุวา่ 200 ปี ซ่ึงเป็นเจดียไ์มรู้ปทรงหมุนวนเป็นเกลียวเหล่ียมข้ึนไปถึงยอด แปลก

ประหลาดไม่เหมือนท่ีไหนๆ นอกจากน้ีในปี 1995 ก็ยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น มรดกแห่งชาติทาง

วฒันธรรม นอกจากจะมีบริเวณท่ีร่มร่ืนเป็นอยา่งมากภายในวดัแลว้ เม่ือถึงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีแลว้ ท่ีแห่งน้ี



เป็นจุดส าคญัในยา่นใจกลางเมือง ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาชมใบไมเ้ปล่ียนเป็นท่ีแรกๆ ของการเดินทาง

อีกดว้ย (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ปราสาททสึรุ หรือ ปราสาทไอสึวากามัตสึ (ด้านนอกปราสาท) สถาปัตยกรรม

ปราสาทมีการก่อสร้างมาขยบัขยายมาแลว้หลายรอบตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 จนเสร็จสมบูรณ์ในช่วง

ศตวรรษท่ี 17หลงัก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถึงแมว้า่ตวัปราสาทจะไดรั้บอิทธิพลจากเหตุการณ์แผน่ดินไหว

ในภูมิภาคโทโฮคุเม่ือปี 1611 และบริเวณปราสาทเป็นพื้นท่ีสงครามโบชินตั้งแต่ปี 1868 – 

1869 แต่ก็ไม่เคยพงัทลายลงมาเลย “สงครามโบชิน” คือ สงครามระหวา่งกลุ่มทหารรัฐบาลใหม่ท่ี

ตอ้งการสร้างโลกใหม่ภายใตก้ารปกครองของจกัรพรรดิและกลุ่มทหารรัฐบาลโชกุนเอโดะท่ีตอ้งการให้

ประเทศญ่ีปุ่นอยูภ่ายใตก้ารปกครองของนกัรบ เน่ืองจากท่ีน่ีสามารถตา้นทานลูกกระสุนปืนใหญ่ของกลุ่ม

ทหารรัฐบาลโชกุนได ้ ปราสาททสึรุกะจึงไดรั้บการสรรเสริญเร่ืองความแขง็แกร่งไร้เทียมทานไปโดย

ปริยาย ในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี บริเวณรอบๆ จะเตม็ไปดว้ยใบไมห้ลากสีสัน พร้อมกนัเปล่ียนสี ช่วยใหก้าร

เยีย่มชมปราสาทในฤดูน้ียิง่สวยกวา่เดิมเป็น 10 เท่า ใหเ้วลาทุกท่านไดห้ามุมไดถ่้ายภาพสวยๆเป็นท่ี

ระลึกตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่ โรงแรม Listel Inawashiro Onsen Hotel หรือระดับเดียวกนั   



จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

วนัทีส่าม   สะพานนาคาสึกาวะ-ซังโกะ พาราไดซ์ -บึงน า้5สี-หมู่บ้านอูโอชิจูกู             (B/L/D)    

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เส้นทางถนนสายธรรมชาติ บันได  อะสุมะ เลคไลน์ ถนนสายน้ีมุ่งหนา้สู่ อุทยาน

แห่งชาติบนัได-อะซาฮิ เขาบนัได เป็นภูเขาไฟกรวยสลบัชั้นท่ียงัไม่ดบั ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหน่ึงใน

ภูเขาท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น มนัเคยมีรูปร่างคลา้ยกบัภูเขาไฟฟูจิอนัโด่งดงัก่อนท่ีการปะทุในปี 1888 ซ่ึง

ไดเ้ปล่ียนรูปร่างและภูมิประเทศโดยรอบไปตลอดกาล ซ่ึงแปลจากภาษาญ่ีปุ่นไดว้า่ บนัไดหินพาดสู่ฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่จุดชมววิใบไมเ้ปล่ียนสี  สะพานนาคาสึกาวะ ในภูมิภาคโทโฮคุส่ิงท่ีสามารถพบไดม้ากท่ีสุดคง

หนีไม่พน้ “โตรก” หรือแม่น ้ าท่ีโอบลอ้มไปดว้ยหนา้ผาทั้ง 2 ขา้ง ซ่ึงโตรกท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของ ฟุกุ

ชิมะ ก็หนีไม่พน้ท่ีน่ี ซ่ึงท่ี สะพานขา้มโตรกแห่งน้ี เดินทางสะดวก ท่ีน่ีมีลานจอดรถและมีอาคาร

นกัท่องเท่ียวไวค้อยใหบ้ริการอีกดว้ย จุดเด่นมากๆของท่ีน่ีคือ ล าธารท่ีไหลเอ่ือยๆลงไปท่ีทะเลสาป อากิ

โมโต โดยมีฉากหลงัเป็นยอดภูเขาบนัได หรือภูเขาไฟฟูจิแห่งภูมิภาคโทโฮคุ 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ จุดชมวิว ซังโกะ พาราไดซ์ ไฮไลทบ์นยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบทั้ง 3 

แห่งได ้ณ จุดๆเดียว ทะเลสาบอะกิโมโต , ทะเลสาบฮิบาระ , ทะเลสาบโอโนะกาวะ จากนั้นน าท่านชม 

บึงโกชิกนุิมะ หรือ บึงน า้ 5 สี ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟบนัได ท าใหเ้กิดเป็นบ่อ แอ่งเล็กๆ 

มากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นแหล่งรวมแหล่งน ้าจากบึงหลกัๆถึง 9 บึง ในแต่ละบึงก็จะสีสันท่ีแตกต่าง

กนัไปดว้ย ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา สภาพอากาศ และปัจจยัต่างๆ สาเหตุท่ีทะเลสาบสามารถเปล่ียนเป็นสีต่างๆ

ได ้เพราะในน ้ามีกรดท่ีท าปฏิกิริยากบัหินภูเขาไฟท าใหเ้ราสามารถเห็นสีของน ้าเปล่ียนแปลงได ้ทั้งสีแดง 

สีน ้าเงิน สีเขียว จึงเป็นท่ีมาของฉายา “บึงน ้า 5 สี” จุดยอดนิยมท่ีสุดตอ้งยกให ้บึงบิชาม่อน เป็นบึงท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุด และ ไดรั้บความนิยมสูงสุด บึงน ้าสีสวยสะดุดตาเม่ือยามสะทอ้นแสงแดด ถือวา่เป็น

พระเอกในจ านวนบึงน ้าทั้งหมด (* บึงน ำ้ 5 สีท้ังหมด 9 แห่ง  เป็นเส้นทำงเดินป่ำ รวมระยะทำงท้ังหมด

เกือบ 4 กม.บริษัทฯขอน ำชมเฉพำะบึงบิชำม่อน ไฮไลท์ อันดับ 1 เท่ำนั้นเพ่ือให้เหมำะสมกับทุกเพศทุก



วยั และเวลำในกำรท่องเท่ียวแบบจุใจ คุ้มค่ำ กับสีสันสวยงำมของธรรมชำติ จึงเตม็ท่ีกับบึงท่ีสวยท่ีสุด มี

เวลำถ่ำยภำพเตม็ท่ี   

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณ โออูชิ จูกุ ท่ีน่ีคือหมู่บา้นญ่ีปุ่นท่ีมีความสวยงามมาก ท่ีน่ีคือสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีแมแ้ต่คนญ่ีปุ่นยงัมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก หมู่บา้นน้ีมีมาตั้งแต่สมยัเอโดะ ทางการของญ่ีปุ่น

ดูแลบูรณะ ปรับปรุงและข้ึนทะเบียนหมู่บา้นน้ีให้เป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ โดย

ในปัจจุบนัน้ีตวัหมู่บา้นนั้นมีความสวยงามและสมบูรณ์มาก บา้นหลายๆ หลงัไดท้  าการปรับเปล่ียนมาเป็น

ร้านขายของท่ีระลึก,ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง,ร้านอาหารและท่ีพกัแบบญ่ีปุ่นท่ีมีเสน่ห์มากมาย 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พกัที่ โรงแรม Aizu Astoria Onsen Hotel หรือระดับเดียวกนั   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 วนัทีส่ี่  กระเช้าอะเคจิไดระ-ถนนสายโรแมนติก-มรดกโลกนิกโก้-ไซตามะ             (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อิโรฮะซะกะ ถนนเส้นน้ีมีความลาดชนัและคดโคง้ไปมา แต่ถือไดว้า่เป็นถนน

เลียบเขาท่ีรายลอ้มดว้ยทิวทศัน์ท่ีมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วง ซ่ึงเส้นทาง

น้ีไดช่ื้อวา่มีความสวยงามอยา่งมากในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต  ชมความสวยงาม



ของสีสันใบไมเ้ปล่ียนสีตลอดเส้นทาง อิโรฮะซะกะ ท่ีคดโคง้และมีป่าสองขา้งทางท่ีมีความสวยงามเป็น

อยา่งมากแลว้ 

 

 

 

 

 

 

ฃ 

 

น าท่าน น่ังกระเช้าอะเคจิไดระ ข้ึนไปยงัจุดชมวิว ซ่ึงสามารถชมววิทิวทศัน์ไดแ้บบ 360 องศา 

นอกจากน้ียงัสามารถมองเห็นถนนอิโรฮะซะกะทั้งขาข้ึนและขาลงไดอ้ยา่งชดัเจน จากภาพมุมสูงบนยอด

เขา ท่านจะสามารถถ่ายภาพววิ น า้ตกเคกอน น ้าตกท่ีมีช่ือเสียงทั้งหมดในเขตน้ี และ ววิทะเลสาบชูเซนจิ 

ทะเลสาบบนท่ีราบสูงมากกวา่ 1,200 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกนิกโก้ น าท่านชม ศาลเจ้าฟุตาระซัง เป็นศาลเจา้สักการะบูชา “โอ

นามุจิโนะมิโคโตะ” เทพเจา้แห่งความสัมพนัธ์และโชคลาภซ่ึงเป็นเทพเจา้องคห์ลกัของศาลเจา้แห่งน้ี 

นอกจากน้ี “ชิงเคียว” สะพานไมสี้แดงสดอนัแสนงดงามท่ีตั้งประดบัอยูต่รงประตูทางเขา้นิกโกซ้นัไนนั้น

เป็นสถาปัตยกรรมของศาลเจา้ฟุตาระซงัโดยเป็นสะพานท่ีเรียกไดว้า่เป็นประตูทางเขา้สู่วดัและศาลเจา้

แห่งนิกโกแ้หล่งมรดกโลกเลยทีเดียว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ คือศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในบรรดามรดกโลกทั้งหมดในเมืองนิกโกะ 

เป็นท่ีประดิษฐาน โทคุงะวะ อิเอะยะสุ โชกุนท่านแรกของตระกูลโทคุงะวะในสมยัเอโดะ ในขณะท่ี

ท่านโชกุนยงัอยู ่ท่านประสงคใ์หบ้า้นเมืองสงบสุข ศาลเจา้โทโชกุน้ี จึงสร้างข้ึนในสถานท่ีอนัสงบสุขใน

ภูเขา หน่ึงปีหลงัจากการสวรรคตของท่านโชกุนใน ปี พ.ศ. 2159 อยา่งไรก็ตามศาลเจา้ไดมี้การ

ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2179 เป็นแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความอลงัการยิง่ใหญ่กวา่เดิม ตามความ

ประสงคข์องโชกุนท่ีสาม โชกุนโทคุงะวะ อิเอะมตัสึนัน่เอง สัญลกัษณ์ท่ีรู้จกักนัดีของศาลเจา้คือประตูโย

เมม่อน ท่ีมีรูปแกะสลกัวจิิตระการตากวา่ 500 รูป มีอายไุด ้400 ปี เพื่อบูชาโชกุนจุดสุดทา้ยเป็นจุด

ยอดนิยมพลาดไม่กบัการถ่ายภาพในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีเลยทีเดียว สะพานชินเคียว มีความหมายวา่สะพาน

ศกัด์ิสิทธ์ิ สะพานแห่งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของเมืองมรดกโลกนิกโก ้เป็นสะพานไมโ้คง้แบบโบราณ ทาดว้ยสี

แดงดา้นหลงัสะพานเป็นววิภูเขาอีกฝ่ังของสะพานติดถนน ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีในเดือนตุลาคมจะเห็น

ตน้ไมสี้แดง เหลือง เขียวสลบักบัเป็นฉากหลงัของสะพานชินเคียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่   โรงแรม Route Inn Ageo Hotel หรือระดับเดียวกนั   

 

 



วนัทีห้่า   คาวาโกเอะ-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ            (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ 

(หอระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา เดินเล่นไปทัว่เมืองในชุดกิโมโน แลว้คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทาง

ยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะไดส้ัมผสัความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  ซ่ึงไม่

สามารถพบเห็นไดท่ี้โตเกียว แลว้ท าไมคุณถึงจะไม่มาเท่ียวชมวดัต่างๆ และเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรม

อ่ิมอร่อยไปกบัอาหารญ่ีปุ่น ท่ีร้านอาหารญ่ีปุนแท้ๆ  และใชเ้วลาผอ่นคลาย และซึมซบัความรู้สึกในสมยั

เอโดะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกยีว เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Semjoji 

Temple) วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมี

ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟ

ยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้

สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทอง

ค า มีช่ือวา่ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา

ชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุก ุใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่

วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนั

ท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้ง

หนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกั

เป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS 

VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ 

COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ 

NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC 

MART 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า                   อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่ โรงแรม Narita Marroad Hotel หรือระดับเดียวกนั   

 

วนัที่หก  สนามบินนาริตะ – สนามบินชางงี - สนามบินภูเกต็              (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

10.00 น.   ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินการบิน Scoot โดยเท่ียวบินท่ี TR809   

16.20 น. ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโ์ปร แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 

18.20 น. ออกเดินทางอีกคร้ัง โดยเท่ียวบินท่ี TR652  

19.10 น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเกต็ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ  
2-3 ท่าน 

เด็กอายุ  
2 -12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุ  
2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

(มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต ่ากว่า 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(ไม่มีเตียง
เสริม) 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

22-27 ต.ค. 2565 44,900.- 44,900.- 41,900.- 38,900.- 
13,500.

- 

 

ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิไกด์และคนขับรถท่านละ 2,500 บาท 
ทั้งนีท่้านสามารถให้ทปิหัวหน้าทวัร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

* ท่านใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิ

อาจเพ่ิมเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็น

หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  

✔ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✔ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✔ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✔ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✔ ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ   ** เด็กอายตุ  ่ากวา่ 1ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76ปีข้ึนไป จะไดรั้บความคุม้ครองประกนั

อุบติัเหตุเพียงคร่ึงเดียว 50% **ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6เดือน และผูใ้หญ่อาย ุ86ปีข้ึนไป / ไม่คุม้ครองลูกคา้จอยทวัร์ท่ี

เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซ่ีา

เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วซ่ีาตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการยืน่ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 



× ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร์ท่ีเดินทางไปจากประเทศไทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่านในการบริการ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ 2,500 บาท/ท่าน/ทริป หรือเพิม่เตมิตามความพงึพอใจ 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

 

เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพือ่ใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือน

การเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

★ มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

★ ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

● หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมท่ีก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีน่ังให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่ 

● หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บริษัทฯถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีง่ือนไข 

● เม่ือท่ำนช ำระเงินไม่ว่ำจะท้ังหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษทัฯถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่ำงๆท่ีได้ระบุไว้

ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

● หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์  

● ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้เดนิทางต้องส่งส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยนืยนัว่าต้องการ

เดนิทางท่องเทีย่วทริปใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง(Passport) มาให้ 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพือ่ใช้ใน

การจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจ

โปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ได้เงนิคืนทั้งหมด 

● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ได้เงนิคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด 

● ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

● กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเที่ยวบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน

สิทธิ์ ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณ ีทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 



1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

(ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั ทั้งๆ 

ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

⮚ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทาง

ไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

⮚ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

⮚ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่น

ประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย

วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบตักิารเข้า

ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั 

 

 

 

 



1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณทีี่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยั

ธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความ

ประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดั

ในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียน

ห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถ

จดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบั

เท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการ

ตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไป

ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ 

แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละ

สถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือให้

ไดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้ โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

⮚ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

⮚ จองทวัร์ผา่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

⮚ หรือโทร 02-234-5936 
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