
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

พเิศษ !!!!!  เมนขูาปยูกัษ ์อาบนํ)าแรแ่ชอ่อนเซ็นและอาหารรอ้นบนเครื1อง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี1ยว 

::ราคาโปรโมช ั1น ไมม่รีาคาเด็ก:: 
05 – 09 ม.ิย. 61 21,900 7,900 
07 - 11 ม.ิย. 61 21,900 7,900 
09 – 13 ม.ิย. 61 22,900 7,900 
11 – 15 ม.ิย. 61 20,900 7,900 
13 – 17 ม.ิย. 61 22,900 7,900 
15 – 19 ม.ิย. 61 22,900 7,900 
17 – 21 ม.ิย. 61 21,900 7,900 
19 – 23 ม.ิย. 61 22,900 7,900 
21 – 25 ม.ิย. 61 22,900 7,900 
25 – 29 ม.ิย. 61 20,900 7,900 
27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 61 22,900 7,900 
29 ม.ิย. – 03 ก.ค. 61 22,900 7,900 
05 – 09 ก.ค. 61 22,900 7,900 
11 – 15 ก.ค. 61 22,900 7,900 
13 – 17 ก.ค. 61 22,900 7,900 
ราคาอื1นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตํุ1ากวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัKวเครื1องบนิ ราคา 19,900 บาท 

 
 
 
 
 
 

สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 
ขาไป XW102 DMK - NRT 02.20 – 10.25 

สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 
ขากลบั XW101 NRT - DMK 13.55 – 18.25 

 
หากทา่นตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั�นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั/วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�กอ่น กรุณาเลอืกซื�อบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู่ 
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1 1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั)น 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6  

ของสายการบนิ Nok Scoot (XW) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบตัรขึ�นเครื�อง 

 

วนัที1 2 ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – วดัอาซากสุะ - โกเท็มบะพรเีมี1ยมเอา้เล็ท – เมนขูาปยูกัษ ์ 

02.20 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเที�ยวบนิที� XW102 สายการบนิ Nok Scoot ราคา
ทวัรน์ี)ยงัไมร่วมอาหารรอ้นและเครื1องเดมิบนเครื1อง (หากตอ้งการบนเครื1องมบีรกิารอาหารรอ้นและ
เครื1องดื1มจําหนา่ย)  

***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกที1น ั1ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที1น ั1ง ไมส่ามารถรเีควสที1น ั1งกอ่นได*้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญี1ปุ่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดทํ้าภารกจิสว่นตัวตามอธัยาศัย  
(เวลาที1ญี1ปุ่ นจะเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช.ม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟ่ตปิ์) งยา่งสไตลญ์ี1ปุ่ น  (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วัดที�เกา่แกท่ี�สดุในกรงุโตเกยีว กอ่ตั �งเมื�อปี 628 ซึ�งตาม
ประวัตคิวามเป็นมา วัดนี�เกดิขึ�นโดยชาวประมงที�ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหไดพ้ระโพธสิัตวก์วนอมิทอง
คํา ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนั�นคนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี�ข ึ�นเพื�อเป็นสถานที�ประดษิฐานพระ
โพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบ้ชูา นอกจากนี�ลักษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดที�ประดับดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที�มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื�อว่า ประตูฟ้าคํารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลือกซื�อเครื�องรางของขลัง หรอืเลือกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึต่างๆ มากมายที� ถนน
นาคามเิสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุแต่งกายประจําชาตญิี�ปุ่ น และพลาดไมไ่ดก้ับ 
ขนมอาเกะมนัจ ูขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึ�นชื�อของวัดอาซากสุะ 
นําทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะพรเีมี1ยมเอา้ทเ์ลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที�ใหญท่ี�สดุ
ในญี�ปุ่ น อยูห่า่งจากโตเกยีวประมาณ 90 นาท ีและเป็นทางผา่นสําหรับการไปเที�ยวภเูขาไฟฟจู ิและทะเลสาบ
ฮาโกเน่(Hakone) มบีรรยากาศแบบเอา้ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รา้นคา้ต่างๆลว้น
เป็นของพรเีมี�ยมแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื�อผา้แฟชั�น อปุกรณ์กฬีา เครื�องใชใ้นครัวเรอืน และ
สนิคา้อเิลกทรอนกิส ์ราคาจะตํ�ากวา่รา้นคา้ปลกีที�ขายทั�วไปในญี�ปุ่ น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์
หลังอาหารใหท้่านได ้แช่นํ )าแรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพื�อผ่อนคลายความเมื�อยลา้ การแชนํ่�าแร่รอ้น
ชว่ยทําใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  
(ควรแชค่รั �งละ 20 นาท ีแตไ่มค่วรแชเ่กนิ 1 ชั�วโมง) 
พักที� FUJINO BOUKAEN HOTEL/JIRAGON FUJI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่           

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที1 3 ภเูขาไฟฟจู ิช ั)น 5 (ขึ)นอยูก่บัสภาพถมูอิากาศ) – ทุง่ลาเวนเดอรห์รอืโอชโินะฮคัไค – ชอ้ปปิ) งชนิจกุ ุ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)  
จากนั�นนําท่านสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิช ั)น 5 (ขึ)นอยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) สญัลักษณ์ของแดนอาทติยอ์ทุัย และ
ยงัถอืไดว้่าเป็นภเูขาไฟที�งดงามที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ภเูขาไฟฟจูอิยูส่งูกวา่ระดับนํ�าทะเลถงึ 3,776 เมตร 
ซึ�งมหีมิะปกคลุมบนยอดเขาเกอืบตลอดทั �งปีและเป็นสถานที�ศักดิZสทิธิZของชาวญี�ปุ่ น ที�เชื�อกันว่าเป็นที�สงิ
สถติของเทพเจา้ ดังนั�นในสมัยกอ่นจงึเป็นสถานที�ตอ้งหา้มสําหรับสตรมีานับรอ้ยๆ ปี (การเดนิทางขึ�นภเูขา
ไฟฟจู ิขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันที�เดนิทาง) ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูววิทวิทัศน์อนังดงาม และเลอืกซื�อเลอืก
ชมสนิคา้พื�นเมอืง ขนมญี�ปุ่ น หรอืของที�ระลกึตา่งๆ ตามอธัยาศัย 
นําท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์พรมสีม่วงในฤดูรอ้นที�ดงึดูดใหนั้กท่องเที�ยวมากมาย มาเที�ยวชมและ
ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึอยา่งเต็มอิ�ม พรอ้มเห็นภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลังดสูวยงาม เหมาะมากสําหรับนักทอ่งเที�ยว
ไทยที�มเีวลาจํากัด สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ�นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรใ์นทุ่งสมี่วง โดยไม่
จําเป็นตอ้งเดนิทางไปไกลถงึเกาะฮอกไกโด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต:ุ เทศกาลทุง่ดอกลาเวนเดอรเ์ร ิ1มต ั)งแตป่ระมาณ 15 
มถินุายน – 16 กรกฎาคม 2561 ทางบรษิทัตอ้งขออภยัหากในชว่งที1
ทา่นน ั)นไปดอกไมย้งัไมบ่านอยา่งเต็มที1 และหากชว่งที1ทา่นไปน ั)นทุง่
ดอกไมปิ้ดทางเราขอสงวนสทิธิtในการเปลี1ยนโปรแกรมไปหมูบ่า้นโอชิ
โนะฮคัไคแทน  
หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมูบ่า้นที�มบีอ่นํ�าซึ�งเกดิจากการละลายของหมิะบน
ภเูขาไฟฟจู ิซึ�งใชร้ะยะเวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ื�นดนิและซมึซาบไป
ยงัแตล่ะบอ่ ดังนั�นนํ�าที�อยูใ่นบอ่จะเป็นนํ�าที�ใสสะอาดและสดชื�นมาก ในปี 1985 
สถานที�แหง่นี�ไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหลง่นํ�าจากธรรมชาตทิี�ดี

ที�สดุของญี�ปุ่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงและขนมขึ�นชื�อของญี�ปุ่ นตามอธัยาศัย  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุศนูยก์ลางอกีแหง่หนึ�งของมหานครโตเกยีว ยา่นชอ้ปปิ�งชั �นนําที�
ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญี�ปุ่ น ย่านความเจรญิอันดับหนึ�งของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้
ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทั �งเสื�อผา้แบรนดเ์นม เครื�องสําอางค ์รวมไปถงึเครื�องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ที�ขาดไม่ไดเ้ลยที�จะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยน
เทา่นั�น ซึ�งทา่นสามารถหาซื�อของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระอาหารเย็นเพื1อสะดวกในการชอ้ปปิ) ง 

 

 

 

 

 

 

 

คํ1า  พักที� Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัที1 4 วดันารติะ – เมอืงประวตัศิาสตรซ์าวาระ – ชอ้ปปิ) งโอไดบะ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  
นําท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ เป็นวัดประจําเมอืงนารติะ ซึ�งตั �งอยู่บนเนินเขากลางเมอืงนารติะ มผีูค้นหลัง
ไหลกันมานมัสการสิ�งศักดิZสทิธิZเพื�อความเป็นสริมิงคล เนื�องจากเป็นวัดที�มสีถาปัตยกรรมอันสวยงามอัน
แสดงออกถงึวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นอยา่งแทจ้รงิที�ไดรั้บความศรัทธาอยา่งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในวันขึ�นปีใหม่
จะคลาคลํ�าไปดว้ยผูค้นที�มาขอพร นับแสนคน ซึ�งในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที�ยวนยิมมาเยี�ยมชมเป็นอนัดัสองใน
ญี�ปุ่ น เพื�อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” (เทพเจา้แห่งไฟ) อันศักดิZสทิธิZ และยังม ี“เครื�องราง หรอื “ฮู ้
ตา่งๆ รวมทั �งสนิคา้ที�ระลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยาบรเิวณรอบๆวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงประวตัศิาสตรซ์าวาระ ถนนสายนี�มีแม่นํ�าไหลผ่านอย่างสงบร่มรี�น ไดรั้บการ
คัดเลอืกจากรัฐบาลใหเ้ป็นอาคารและบา้นเรอืนสิ�งปลูกสรา้งที�สําคัญ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวถิกีารดําเนนิชวีติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา้นคา้ในสมัยเอะโดะไดเ้ป็นอย่างดี เมอืงซาวาระเป็นเมอืงเล็กๆ ของนารติะ ซึ�งมคีวามเจรญิอย่างยิ�งใน
สมยัเอะโดะ(1603-1867) เป็นศนูยก์ลางการขนสง่สําหรับการจัดสง่ขา้วเป็นทนุ ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรข์อง
ซาวาระ ตั �งอยูร่มิคลองและเป็นที�รูจั้กกนัวา่เป็น "ลติเติ�ลเอะโดะ" 

 
นําท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงที�เกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาด
ใหญ่บรเิวณอ่าวโตเกียวเพื�อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขต
เศรษฐกจิแห่งของประเทศ เนื�องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื�นๆ 
อกีมากมาย นอกจากนั�นยงัเต็มไปดว้ยสถานที�ทอ่งเที�ยวหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นสะพาน
สายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดนิทางมาที�นี�ก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากที�นี�คอืสถานที�ท่องเที�ยวสุดฮติของ
นักทอ่งเที�ยวทั �งในและตา่งประเทศ พลาดไมไ่ดก้บักนัดั �มตัวใหม ่Unicorn Gundam ที�หา้ง Diver City 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพื1อใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ) ง 

คํ1า  พักที� Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที1 5 ชอ้ปปิ) งออิอนมอล ์- ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  
นําท่านชอ้ปปิ�งที� ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที�นยิมในหมูนั่กท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่
ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทันสมัยสไตล์ญี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลาย
มากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้
แฟชั�นมากมาย 
สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพื�อเตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

13.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� โดยเที�ยวบนิที� XW101 Scoot ราคาทวัรน์ี)ยงัไม่
รวมอาหารรอ้นและเครื1องเดมิบนเครื1อง (หากตอ้งการบนเครื1องมบีรกิารอาหารรอ้นและเครื1องดื1ม
จําหนา่ย)  

***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกที1น ั1ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที1น ั1ง ไมส่ามารถรเีควสที1น ั1งกอ่นได*้** 
 
18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื1อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจําเพื1อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมที1ญี1ปุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที1

นอน 2 ท่าน และหอ้งที1นอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีที1พกั 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิtในการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิ)ลสําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการท่องเที1ยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ใน

กรณีที1มเีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ที1ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ 

เนื1องจากบรษิทัรถทวัรข์องญี1ปุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ั1วโมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิtในการสลบัหรอืเปลี1ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ั)งนี) บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ)นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZในการ เลื1อนการเดนิทาง หรอื เปลี1ยนแปลงราคา 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1500 บาท ตลอดทรปิ  

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที1ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที1กาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที1น ั1งตามเงื1อนไข 

อตัราคา่บรกิารนี)รวม 
• คา่ตั/วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี)ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการท่องเที�ยว ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหัก ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1500 บาท / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ที1มหีวัหนา้ทวัร ์

และแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 
เงื1อนไขการชําระเงนิ 

• ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงื1อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา
ที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิZไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมื�อออกตั/วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัKวได ้เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ�นไป 
• ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ�นภาษีนํ�ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
• ตั/วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิัย 

หรอืเหตุการณ์ที�อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรือ
ทรัพยส์นิสูญหายอันเนื�องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

• กรณีที�ท่านสละสทิธิZในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานที�ใดๆ ก็ตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�
ระบไุว ้ เนื�องจากการครอครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZไมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

• เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั �งหมด 

 

รายละเอยีดเกี1ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี1ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญี�ปุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่่าจะอยูด่ว้ยวัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขึ�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดังตอ่ไปนี� 

1. ตั/วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น 
2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

เอกสารที1อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญี1ปุ่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ั)งนี)ข ึ)นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที1ตรวจคนเขา้เมอืงที1ประเทศญี1ปุ่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี1ปุ่ น 
(กรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัเิพื�อการพํานัก

ระยะสั �นเทา่นั�น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ทั "งในประเทศไทยและประเทศ
ญี�ปุน่ อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิ 6ไมค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั "งสิ"น เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
  

  

  

 

 


