
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

พกัฟูจอิอนเซ็น 1คนื โยโกฮามา่1คนื นารติะ 2คนื ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  
บนิกลางวนั กลบัไฟลท์ดกึ เทีย่วสุดคุม้!!! ไมเ่หนือ่ย!!! 

 เยอืนเมอืงมรดกโลก นกิโก ้Nokko สัมผัสวฒันธรรมและเอกลักษณ์ทีส่วยงามของธรรมชาตแิละสิง่ปลกูสรา้ง 

 ฮาโกเน่ เมอืงน่ารักใตว้วิภเูขาไฟฟจู ิลอ่งเรอืโจรสลัดชมววิธรรมชาตทิีส่วยงาม เสาโทรอิลิอยน ้าสแีดงทีศ่าลเจา้ฮาโกเน่ 

 สนุกสนานลานสก ีFujiten Snow Resort สวรรคแ์หลง่ชอ้ปแบรนดเ์นม โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต 

 ไหวพ้ระชมววิพระใหญ่ไดบทุส ึพระพุทธรูปทีส่ าคัญทีส่ดุในเมอืงคามาครูะ 

โตเกยีวเมอืงหลวง ศนูยร์วมแฟช่ันชัน้น าและเทคโนโลยทัีนสมัย ชอ้ปป้ิงย่านดังชนิจูก ุ
 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้ าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้ าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่ น ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความ

แรงส่ันสะเทอืนของระดับความไหวตา่งๆ  

 วัดโคมแดง วัดเซนโซจหิรอืวัดอาซากสุะ วัดพุทธชือ่ดังของญีปุ่่ น ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น ้าสมุดิะ 
 อสิระฟรเีดย ์1 วัน เทีย่ว ชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกซือ้บัตรเทีย่วโตเกยีวดสินียแ์ลนด/์ดสินียซ์ยี ์(ราคาบัตร 2,700บาท)  
 
 



ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW106 11.50-19.30  

Return       NRT - DMK XW105 20.45-02.00 

(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง ส่ังซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสัมภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร ์

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW106 11.50-19.30 – ทา่อากาศยานนารติะ – ทีพ่กันารติะ 

2  นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– น า้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชกุ - โยโกฮามา่ 

 เชา้,อาหารเทีย่ง (Japanese Set) 

3  คามาคุระ – พระใหญไ่ดบุทส ึ- อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจร สลดัทะเลสาบอาช ิ– ศาลเจา้ฮา
โกเน ่- โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น  

 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์     

4  ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิง
ชนิจูกุและLaox Shinjuku – นารติะ 

 เชา้,เทีย่ง (Japanese Set)  

5  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW105 20.45-02.00 (+1) 

 เชา้   
6 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

31ตุลาคม-5พฤศจกิายน 24,888  
 
 

 
 
 
 

 
Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 23,888 8,500 34  

7-12 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

9-14 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

14-19 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

16-21 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

21-26 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

23-28 พฤศจกิายน 62 28,888 8,500 34  

28พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 28,888 8,500 34  

30พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 28,888 8,500 34  

5-10 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

7-12 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

12-17 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

14-19 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

19-24 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

21-26 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

26-31 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

28ธนัวาคม-2 มกราคม  35,888 8,500 34  

2-7 มกราคม 63 32,888 8,500 34  

4-9 มกราคม 63 26,888 8,500 34  

9-14 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

11-16 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

16-21 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

18-23 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

23-28 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

25-30 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

30มกราคม-4 กุมภาพนัธ ์ 24,888 8,500 34  

1-6 กุมภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

6-11 กุมภาพนัธ ์63 26,888 8,500 34  



 

 

 

 

 

วนัทีแ่รก   กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนารติะ - ทีพ่กันารติะ 
 

 

08.30น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ NOKSCOOT มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

11.50น. น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่นโดยสาย

การบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW106 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบน

เครือ่ง กรณีท่านตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 
19.30น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช 

ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าท่านขึน่รถโคช้ปรับอากาศจากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้
ปรับอากาศเดนิทางสูท่ ีพ่กันารติะ อาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง     นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– น า้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชกุ - โยโกฮามา่ 

 อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่1)  
 น าท่านเดินทางสู่ นิกโก้ Nikko เมืองที่มีชื่อเสียงมากในดา้นแหล่ง

พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี มีความ
สวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จาก UNESCO และยังคงวัฒนธรรมในแบบ

ดั่งเดมิ เดนิทางผ่านถนนนสายอโิระฮะ
ซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ที่ใหเ้ดนิ
รถทางเดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เสน้ทางวิง่

เป็นทางคดเคี้ยวไปมาเชื่อมระหว่างตัว
เมอืงนกิ  โก และ  ทะเลสาบชเูซ็นจ ิ(Lake 

Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลว้มีทาง
โคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขับรถเทีย่วทีม่ีทัศนียภาพสวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก และยังเป็น
ที่รูจ้ักในฐานะจุดชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีี่งดงามแห่งหนึ่งในนิกโกอ้กีดว้ย ถนนสายนี้ไต่ระดับขึน้ไปสูงถงึกว่า 500 

เมตร ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตาและดืม่ด ่ากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาตสิลับกับวถิชีวีติความเป็นอยู่
ในแบบฉบับของชาวบา้น น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซ็นจ ิLake Chuzenji ซึง่เกดิจากการระเบ ิ ดของภูเขา
ไฟนนัไท ท าใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน ้าจากแม่น า้ไดว  ะท าใหเ้กดิ
เป็นทะเลสาบขึน้ ใหท่้านชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม  ของทะเลสาบ แมกไมส้ี
เขยีวตัดกับฟ้าสคีรามและพืน้น ้าสฟ้ีาจะท าใหท่้านประทับใจ เดนิทางไปความงาม

ของ น า้ตกเคกอน Kegon Waterfall น ้าตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ
ญีปุ่่ น มีความสูงเกอืบ 100 เมตร เป็นหนึ่งใน3 น ้าตกที่สวยงามทีส่ดุของญี่ปุ่ น จุด
ชมววิ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลฟิทป์ระมาณ 550 เยน) ที่ท่านสามารถดืม่ด ่ากับภาพ

ของน ้าตกแห่งนี้ไดอ้ย่างงดงามมาก พรอ้มสัมผัสกับสายน ้าที่เย็นชืน่ฉ ่า อสิระให ้
ท่านไดเ้ลอืกหามุมเก็บภาพความงามทีป่ระทับใจตามอัธยาศัย หรอืจะเลอืก ชมและซือ้สนิคา้พื้นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ใน

เขตนี้ไดต้ามอัธยาศัยสมควรแกเ่วลา  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) Japanese set   
บา่ย เดินทางสู่บริเวณโซนมรดกโลก 

อิสระให ท่้ าน เดินทางชมและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจา้นกิ

โ ก โท โช กู  Nikko Tosho-gu 
Shrine เป็ น ศ าล เจ ้า เก่ า แ ก่ มี
ประวัตศิาสตร์ยาวนานและไดร้ับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงา
วะที่โดง่ดังในอดตี และยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกุนผูพ้ลกิ



ผันชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่ น เอกลักษณ์ของศาลเจา้แห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาตซิึง่ใชเ้ทคนิค
ดา้นฮวงจุย้ประกอบการก่อสรา้ง จนไดช้ือ่ว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจา้แห่งนี้ก็คอื 
ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยที่เพิ่งเสร็จสิน้การบูรณะปฏสัิงขรณ์ครัง้ใหญ่ไปในปีนี้ รูปแกะสลัก

หลากสีสันบนบานประตูนั้นสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ัง
ซา้ยและขวาของประต ูซึง่ประดับดว้ยรูปแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลงิสามตวั
มซิะรุ (Mizaru)  (The Three Wise Monkeys) ที่สือ่ถงึการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริ

เนะโกะ (Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) อกีดว้ย ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกุได ้(ค่าทัวรไ์ม่รวม
คา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน หากท่านประสงคเ์ขา้ดา้นในแจง้กับไกดห์นา้งาน) สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง

สู ่ทีพ่กัยา่นโยโกฮามา่ 
 (อาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

โรงแรมท าเลดี ใกล้สถานีรถไฟ ท่าน

สามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่วที ่โยโกฮาม่า 
ไชน่าทาวน ์ไชนา่ทาวนท์ีใ่หญท่ีสุ่ดของ

ญี่ปุ่ น  ศูนย์รวมร้านอาหารของโยโก
ฮาม่ า  มีร้าน ค้าท ั้งห มด  620  ร้าน 
สามารถลิ้มรสอาหารจีนแท้ๆได้ด้วย 

หรอืไปชมววิยามค ่าคนืที ่มนิาโตะ มไิร 
ต ัง้อยูร่มิอา่วโยโกฮามา่ 

 

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะ

ท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

โรงแรมมบีรกิารเพิม่เตมิ Public bath เรยีกว่า Dai Yokujo เหมอืนออนเซ็น แตไ่ม่ใชน่ ้าแร่บรกิารดว้ย 

 

วนัทีส่าม   โยโกฮามา่ - คามาคุระ – พระใหญไ่ดบุทส ึ- อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจร  

                 สลดัทะเลสาบอาช ิ– ศาลเจา้ฮาโกเน ่- โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น 
                 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองคามาคุระ อยู่ในจงัหวดั

คานางาวะ เป็นเมืองทีอ่ยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้
ของโตเกียว มีระยะทางจากโตเกียวประมาณ 60 
กโิลเมตร เป็นเมอืงตดิทะเล อากาศดมีบีรรยากาศ

น่าเทีย่ว เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมเกา่แกแ่ละธรรมชาติ
อันสวยงาม น าท่านเดนิทางสู่ พระใหญ่ไดบุตส ึ
(Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) 

เป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ 
บรเิวณที่ตัง้ของพระใหญ่ไดบุตซนัึน้ เดมิทีเป็นที่ตัง้ของวัดวัดโคโทคุอนิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิความ

เสยีหายหลายครัง้จากพายุไตฝุ้่ น ท าใหต้ัวอาคารวัดนัน้พังทลายหายไป เหลอืเพยีงแตอ่งคพ์ระ อยู่ท่ามกลางซาก
ปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้ับชาวญี่ปุ่ น และเลือ่มใสในความศักดิส์ทิธิข์องท่าน ทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืง
คามาคุระมาตลอดมา องคพ์ระใหญ่ไดบุตซ ึท าจากทองส ารดิ มคีวามสูง 13.35 เมตร หนักถงึ 93 ตัน ใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของญีปุ่่ นรองจากองคโ์ตทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนารา สามารถเขา้ไปดา้นในองคพ์ระได ้(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่เขา้
ชมในองคพ์ระ) อสิระใหท่้านไดถ่้ายภาพ หรือเลอืกซือ้โอมาโมร ิหรอืเครื่องราง
ญี่ปุ่ นตามอัธยาศัย  จากนัน้เดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-
อสิ ึที่ผูม้าเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุ์

หลากสสัีนที่เบ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขา
ไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็น

แหลง่น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอืมจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17 แหง่  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) Japanese Set  
บา่ย น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใส  

ท่านจะไดสั้มผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ
ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง น าท่านเดนิทางสู่ ศาล
เจา้ฮาโกเน่ ตัง้อยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณ

ชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ เป็นศาลเจา้ที่ใหญ่และมี
ชื่อเสียงมากที่สุดในบรเิวณนี้ ศาลเจา้แห่งนี้มีประวัติ

เกา่แกม่าตัง้แต่ราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดร้ับความ
เลือ่มใสจากโชกนุหลายตอ่หลายท่าน เป็นหนึง่ในศาล
เจา้ที ่ใชท้ าพธิกีรรมศักดิส์ทิธิใ์นภมูภิาคคันโต เสน้ทาง
เดนิสองขา้งทางจะมีตะเกยีงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มี
บรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไมใ้ หญ่ มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี ศาล
เจา้นี้มีเสาโทรอิ ิลอยน ้าสีแดงที่สามารถมองเห็นไดจ้ากหลายๆจุดรอบ



ทะเลสาบอะช ิอสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท (Gotemba Premium 
Outlets) ตัง้อยู่ทีเ่ขตฮาโกเน่(Hakone) เป็นเอาทเ์ล็ทกลางหุบเขทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น มทัีง้เสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้
แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ มรีา้นคา้แบรนดด์ังมากกว่า 200 แบรนด ์เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากท่ัวโลก ทัง้

ที่เป็นแบรนดต์่างชาตแิละเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่ นเอง และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ีกดว้ยจัดไดว้่าเป็น
เอา้ทเ์ลททีว่วิดทีีส่ดุอสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา่ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที5่) บุฟเฟ่ตข์าปู
ย ักษ์ ไม่ อ ั้น !!! หล ังอ าห ารไม่ค วรพ ลาด

ประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แร่

ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นใหท่้านได ้

พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าน ้ าแร่

ธรรมชาตนิี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดีขึน้ การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อน
คลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิง

ชนิจูกุและLaox Shinjuku  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
 น าท่านเดนิทางสู่ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ตา่งๆ

ทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไป

ทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดับทีแ่ตกตา่งกันได ้พรอ้มทัง้เลอืกซือ้
สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ วติามนิ ครีมต่างๆเป็นตน้ 
น าท่านเดนิทางสู่  หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็น

หมู่บา้นที่ตั ้งอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟูจซิังไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของโลกในบรเิวณนี้มบีอ่น ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลาย
ของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อสิระถายภาพ หรือเลอืกซือ้ของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจิ

ย่าง ซอฟครมีตามอัธยาศัย หมายเหตุ: ช่วงฤดูหนาว หากลานสกเีปิดแลว้น าทา่นเดนิทางสู่ลานสกี

แทนโอชิโนะฮกัได ฟูจิ
เท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski 

Resort) ลานสกีและที่พักที่
ตัง้อยู่บรเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่าน
จะไดสั้มผัสกับหมิะขาวโพลน

อิสระใหท่้านไดเ้ลือกสัมผัส
ป ร ะส บ ก า รณ์ ให ม่  อ า ท ิ

ตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ยสกี
เลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการน ัง่เลือ่นหมิะทีท่่านจะสามารถน่ังดืม่ด ่ากับทัศนียภ์าพทีถู่ก
ปกคลมุดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืท่านจะสามารถเลอืกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น 
souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัรา
เช่าอุปกรณ์สกีและชุดส าหรบัเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิาร

ตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลีย่นแปลงหรืออากาศไม่เอือ้อ านวย หรือลานสกี
ปิด หมิะละลายหรอืมีปรมิาณนอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นที่เที่ยวทดแทน

เป็นโออชิปิารค์ แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิางบรษัิท
ไม่สามารถคาดการณ์   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) Japanese Set  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอมิทองค าที่เป็นทอง

สัมฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน
ภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริ
มงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค า

รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่ีความสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟ
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอัน

ศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ป
ป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด มีรา้นขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที่
คนญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับ
การชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  
รวมทั้งขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก , 



รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดนิไป
ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทร  ี(Tokyo Sky 
tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงาม

จากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือ
หอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์

ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่านชินจูกุและ 
Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็น

ศนูยร์วมแฟช่ันเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟช่ันนสิตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเท
รนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท่้าน
เลือกชมและซื้อสินคา้มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, 

นาฬิกา, เสื้อผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีก
มากมายที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะ

ราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วม
สนิคา้ เคร่องใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงตาม จนถงึเวลานดัหมายน า
ทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 
 (สมัภาระเช็คเอา้ทก์อ่นเวลา 10.00น. และฝากไวท้ ีล็่อบบีโ้รงแรม) 

❖ อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  
ใหท่้านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอืน่ ๆ เช่น อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกหุรอืชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เช่น
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ท่องเทีย่วโดยตัวท่านเอง 
 ➢ Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มแีบรนดชั์น้น าของญีปุ่่ นและ

แบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, 

G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,   New Balance, 
Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช ้

อปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

 

❖ เลอืกเทีย่วดสินยีT์okyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนสูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 
หมายเหตุ: ราคาบตัรท่านละ 2,700 บาท (ไมร่วมค่าเดนิทาง) กรณีตอ้งการส่ังซือ้บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้
ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางพรอ้มช าระค่าบัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากัน

และเลอืกเขา้ไดอ้ย่างใดอย่างหนึง่ 
 ➢ โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์อง

โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินีย์
ซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื่น

ตาตื่นใจแล ะเครื่องเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณไดสั้มผัสถึง
ความสุขตัง้แต่กา้วแรกที่คุณเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งนี้
เต็มไปดว้ยความบันเทิง พรอ้มกับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่ น 

ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดสินีย์มากมายที่
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีว
ดสินียซ์ทีีม่าพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็น

โลกแห่ งจิ  นตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์
แลนดแ์หง่แรกที่สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้

ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 
ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่
จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท่้านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง  Toy Story 
ชมฉากรบกลางทะเล  คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผี
สงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก  Small  World ชมภาพ  ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ใหท่้านได ้



สนุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดสั้มผัสกับตัวการ์ตูนเอก
จากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตนูอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของที่  ระลกึ
น่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชัตเติล้บัส หรือถา้เดนิทางจาก

โตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาที อกีทัง้ 
ยังมรีถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กัน 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 

เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

❖ เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสรมิวันฟรีเดยเ์ช่น ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบูิย่า ฮาราจูกุ เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเที่ยวหนา้งาน ทาง
บรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะท่าน

เท่านัน้ (หากท่านตอ้งการแจง้ความประสงคก์ับไกดห์นา้งาน) 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 
18.00น. พรอ้มกนัทีล็่อบบีข้องโรงแรมเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

20.45น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW105 

(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง ส่ังซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 
 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                 

 

02.00น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั

น าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัรา

แลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่าย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่า

ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท่์านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 



เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีทั์วร์
เต็มท่านไม่สามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณหีอ้งพักคู/่พักสามท่านเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้่ายดังนี้ 

(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 
เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิท่ัวโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซักรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแต่ความประทบัใจใน

บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง(ไม่
นับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ

ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ช่ัวโมง อาทเิชน่ เริม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกัน ท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


