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ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ  

2 ท่ำน 

เด็กมีเตยีงพกักบั

ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่  1-6 / 6-11 / 8-13  ธ.ค. 32,991.-   32,991.-   9,900.- 

วนัที่  13-18 / 15-20  ธ.ค. 31,991.-   31,991.-   9,900.- 

วนัที่  20-25 / 22-27  ธ.ค. 35,991.-   35,991.-   9,900.- 

วนัที่  27 ธ.ค.-1 ม.ค. 61  / 29 ธ.ค.-3 ม.ค. 61 37,991.-   37,991.-   9,900.- 

 

วนัแรก           สนำมบินดอนเมือง 

23.55 น. นัดพบกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก 1  ชั้น 3  เคำนเ์ตอร ์ 7 

  สำยกำรบินนกสกูต๊ ( Nok Scoot ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

ในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าเดินทาง 

วนัที่สอง         สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินนำริตะ – โตเกียว-โอไดบะ – หมู่บำ้นโอชิโนะ ฮคัไค – ออน

เซ็น 

04.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  XW 918 
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** ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOK SCOOT  ซ่ึง

สายการบินจะท าการสุ่มจบัท่ีนัง่ว่างบนเคร่ือง (Random Seat) ซ่ึงเป็นท่ีนัง่ STANDARD SEAT  ใหก้บั

ลูกคา้เท่าน้ัน  โดยหากท่านมีความประสงค์จะระบุท่ีนัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งการเปล่ียนท่ีนัง่ใหม่ จะมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (สามารถดูอตัราค่าบริการไดใ้นทา้ยรายการ) **        

(ขอย า้ว่า สายการบิน นกสกูต๊  ใหน้ ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ  คนละ  20 กิโลกรมั เท่าน้ันนะคะ 

  หากคิดวา่ ขากลบัตอ้งน ้าหนักเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตั้งแต่ท่ีสนามบินดอนเมือง 

เคานเตอรส์ายการบินนกสกูต๊  เพ่ือจะไดไ้มต่อ้งกงัวล เวลาจะกลบัมาไทย นะคะ )  

(บริกำรอำหำรรอ้น และน ้ำด่ืมบนเครื่อง) 

11.55 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (ใชเ้วลาราวๆ 6 ชัว่โมง) 

น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

13.00 น. น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ กรุงโตเกียว ขำ้ม สะพำนเรนโบว ์(Rainbow Bridge) ขา้มไปยงัฝ่ังโอไดบะ 

(Odaiba) เพ่ือไปยงัแหล่งชอ้ปป้ิงใหมข่องชาวกรุงโตเกียว นัน่คือ Diver City Tokyo Plaza  เป็นชอ้ปป้ิง

คอมเพลก๊ซ ์ ภายในท่านจะไดพ้บกบับรรดารา้นคา้แบรนดช์ั้นน า เช่น  H&M, UNIQLO, ADIDAS, 

LACOSTE, DIESEL และยงัมีรา้นอาหาร ฟู้ดคอรท์ท่ีจุคนไดถึ้ง 700 คน , ลานโบวล่ิ์งทนัสมยั  

อิสระ ใหท้่ำนไดห้ำอะไร รองทอ้งกนัที่ DIVER CITY PLAZA 

จากน้ันเดินทางไปยงั  หมู่บำ้นโอชิโนะฮกัไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสรา้งเป็น

หมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีมีฉากหลงัเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบ

คาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเก่า

ของทะเลสาบแห่งท่ี 6 ท่ีแหง้ขอดไปเมื่อ 200-300 ปีท่ีผ่านมา บ่อน ้าทั้ง 8 น้ีเป็นน ้าจากหิมะท่ีละลาย

ในช่วงฤดูรอ้น ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใส

สะอาดเป็นพิเศษ  ถดัไปอีกบ่อหน่ึง นักท่องเท่ียวสามารถด่ืมน ้าเย็นจากแหล่งน ้าไดโ้ดยตรง  นอกจากน้ี

ยงัมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก และซุม้รอบๆบ่อ ท่ีขายทั้งผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และ

ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ  

พกัที่  SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO  หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม เมนูพิเศษ !! ขำปูยกัษ ์ไม่อั้น 

หลงัอาหาร  ใหท่้านไดด่ื้มด า่กับบรรยากาศ กำรแช่ออนเซ็น หรือ แช่น ้าแร่ ในแบบฉบับชาวญ่ีปุ่น  

โดยท่ีมีความเช่ือว่า จะคลายความเหน่ือยลา้ และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลัง่กลบัมามีชีวิตชีวาได้

ตามเดิม 

วนัที่สำม        ลำนสกี – ศูนยจ์  ำลองแผ่นดินไหว – คำมำคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮำม่ำ – พิพิธภณัฑร์ำ

เมน       – โตเกียว 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู ่ ลำนสกี  เพ่ือพบกบัลานหิมะสีขาวท่ีมีแบค๊กราวน์เป็นภูเขาไฟฟูจิ ใหท่้านไดส้นุกไปกบั

การถ่ายรูปกบัลานหิมะสีขาวตระการตา หรือจะเลือกจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือเล่นกระดานล่ืนแบบญ่ีปุ่น หรือท่ี

เรียกวา่ “โซริ” (Sori) แบบเต็มท่ี   (รำคำน้ี ไม่ไดร้วมค่ำเช่ำอุปกรณเ์ล่นสกี ชนิดอ่ืน รวมไปถึงชุด

เล่นสกี แตอ่ยำ่งใด และ หิมะจะมำกหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ ในช่วงเวลำนั้นๆ ทำงบริษทั

จะขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงสถำนที่เล่นสกี โดยรกัษำสิทธ์ิของลกูคำ้เป็นส ำคญั)  

จากน้ันเดินทางสู่ ศูนยจ์  ำลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขาไฟฟูจิ  

โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มลูการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผ่นดินไหว 

และความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอรต่์างๆกนั รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด

จากส่ิงกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้เป็นตน้ 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น 

 จากน้ันเดินทางสู่  เมืองคำมำคูระ (Kamakura) เมืองชายฝั่งในเขตจงัหวดัคานากาวา่ (Kanagawa) 

ปัจจุบนักลายเป็นเมืองเล็กๆท่ีดึงดูดเหล่านักท่องเท่ียวใหแ้วะมาเยี่ยมเยียน อีกทั้งถูกขนานนามใหเ้ป็น 

“เกียวโตแห่งฝ่ังตะวนัออก” จากน้ันน าท่านไปเขา้ชม หลวงพ่อโตแห่งวดัโคโตคุอิน (Kotokuin 

Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะท่ีสูง 13.35 เมตร ตั้งอยูก่ลางลานวดั (เป็นรอง หลวงพ่อโต ท่ีวดัโทไดจิ เมือง

นารา) คาดกนัวา่สรา้งเสร็จในปี 1252 และก่อนน้ันเคยอยูใ่นอารามหลงัใหญ่ แต่ทวา่ไดถู้กคล่ืนพายุ

ไตฝุ่้นโหมกระหน า่อยูห่ลายครั้งในช่วงศตวรรษท่ี14-15 จนกระทัง่มาอยูก่ลางแจง้ตราบจนทุกวนัน้ี 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑร์ำเมน (Ramen Museum Yokohama)  

สถานท่ีรวมเร่ืองราวทุกอยา่งเก่ียวกบัราเมน ไมว่า่จะเป็นประวติัความเป็นมา  ชนิดของราเมน  มีการจดั

บรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรือนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยุคปี 

1958  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีราเมนไดร้บัความนิยมอยา่งรวดเร็ว จะมีรา้นขายราเมนท่ีมีช่ือเสียงอยู ่8  รา้นให้

นักท่องเท่ียวไดล้องเลือกชิม กนัดว้ย  

อิสระ อำหำรเยน็  ภำยในพิพิธภณัฑร์ำเมน 

ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางมายงั  กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญ่ีปุ่น ในอดีตใชช่ื้อวา่ “เอโดะ”  

เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญั และเป็นศูนยร์วมทางดา้นเทคโนโลยีเอาไวอ้ยา่งมากมาย  

พกัที่  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สี่            โตเกียว-ฟรีเดย ์1 วนั-อิสระตำมอธัยำศยั หรือ ซ้ือทวัรเ์สริม โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

*** อิสระ ตำมอธัยำศยั ทั้งวนั (ไม่มีรถบสับริกำร) *** 

***  สามารถซ้ือตัว๋รถไฟ เพ่ือไปเท่ียวยา่นชอ้ปป้ิงต่างๆ ของ โตเกียว ได ้... เช่น ยา่นกินซ่า , ฮาราจกุู , 

        โดยท่านสามารถถามขอ้มูลแต่ละสถานท่ีไดจ้ากไกด ์เพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด  
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ยำ่นกินซ่ำ (Ginza) เป็นยา่นยอดฮิตส าหรบัการชอ้ปป้ิงและกินด่ืมของคนโตเกียว บริเวณน้ีจะมี

หา้งสรรพสินคา้มากมาย รา้นคา้เก๋ๆ รา้นอาหาร ผบั บาร ์และคาเฟ่ น่านัง่เยอะมาก   อีกทั้งเป็นหน่ึง

ในยา่นท่ีมีอตัราท่ีดินราคาแพงท่ีสุดในญ่ีปุ่นก็วา่ได ้ เพราะพ้ืนท่ีขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมูลค่า

สูงถึง 10 ลา้นเยน จึงท าใหร้า้นคา้รา้นอาหารแถวน้ีราคาแพงสุดๆ และรา้นคา้ส่วนใหญ่ในยา่นน้ีเปิดทุก

วนั แต่เสารอ์าทิตยค์นค่อนขา้งพลุกพล่านโดยเฉพาะใน ถนนชูโอ-โดริ (Chuo Dori) มีการปิดถนนเสน้

น้ีใหเ้ป็นถนนคนเดินในช่วงเวลา 12.00-17.00 น. อีกดว้ย 

 

ยำ่นอำกิฮำบำระ (Akihabara)  หรือบางทีเรียกวา่ อำกิบะ  (Akiba) .. แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมาก

ท่ีสุดของกรุงโตเกียว ไมว่า่จะเป็นสินคา้ประเภทไหนก็ตาม หากวา่มีไฟฟ้ามาเก่ียวขอ้งจะตอ้งมารวมกนั

อยูท่ี่น่ีเกือบทั้งหมด ... ทั้ง ทีวี , เคร่ืองเสียง , ตูเ้ย็น , เกมส ์, คอมพิวเตอร ์, โทรศพัทม์ือถือ ฯลฯ  อีก

ทั้งท่ีน่ียงัเป็นแหล่งรวมบรรดาโอตาคุ (Otaku) หรือเหล่าแฟนคลบัผูค้ลัง่ไคลก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น 

หนังสือการต์ูน , ตวัละครในเกมส ์เป็นตน้ ..ซ่ึงท่ีน่ีก็ยงัมีรา้นท่ีรองรบัเหล่าสาวกโอตาคุ ทั้ง Maid Café  , 

Gundam Café   คอยเรียกลูกคา้อยูต่ลอดทั้งวนั ... 

 

ยำ่นฮำรำจูกุ (Harajuku)  แหลง่วยัรุ่นท่ีรูจ้กักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นท่ี  ถนนทาเคชิตะ (Takeshita 

Dori)  พบกบัรา้นคา้ท่ีขายสินคา้วยัรุ่นมากมาย รา้นขนมเครปท่ีมีช่ือเสียง  ฯลฯ  หากมาในช่วงวนั

เสาร-์อาทิตย ์ท่านจะไดพ้บกบัเด็กหนุ่มสาวท่ีแต่งตวัคอสเพลย ์เลียนแบบตวัการต์ูน มาเดินอวดโฉมกัน

มากมาย 

 

***  สำมำรถซ้ือทวัรเ์สริม  ตัว๋ดิสนียแ์ลนด ์( ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 2,700 บำท  / เด็ก 2,000 บำท ) 

       โดยไม่ไดร้วมค่ำรถไฟ ส ำหรบัเดินทำงไปดิสนียแ์ลนด ์แตอ่ย่ำงใด   

       [ รำคำน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้] 

 

 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์( Tokyo Disneyland )  ดินแดนท่ีไมจ่ ากดัอายุของผูม้าเยือน ... สวนสนุกน้ีสรา้ง

ขึ้ นในปี 1983 และเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีใหส้รา้งนอกอาณาบริเวณของสหรฐัอเมริกา .. ต่ืนตาต่ืน

ใจกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ  และ หากวา่เหน่ือยกบัเคร่ืองเล่นแลว้ ท่านสามารถพกัดูโชว์

พาเหรดตระการตาของเหล่าตวัการต์ูนดิสนีย ์Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพ่ือนท่ีมีคิว

มาเปิดตวัใหช้มกนัไดต้ามเวลาท่ีทางสวนสนุกก าหนดไวอี้กดว้ย  (ซ่ึงมีทั้งรอบบ่าย และ หวัค า่) 

       

อิสระ อำหำรกลำงวนั และ อำหำรเยน็ ตำมอธัยำศยั 

พกัที่  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่หำ้          โตเกียว – วดัอำซำกุสะ – ถ่ำยรูปกบัโตเกียว สกำยทรี – ชอ้ปป้ิงชิบูยำ่ – ชินจูกุ – นำริตะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชม  วดัอำซำกุสะ หรือ วดัเซนโซจ ิ  (Sensoji Temple) วดัท่ีวา่กนัวา่ เก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและซามไูรใหค้วามเล่ือมใสศรทัธาเป็นอยา่งมากในอดีต  น าท่าน

นมสัการ องคเ์จา้แมก่วนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพ

เป็นท่ีระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนำกำมิเสะ” ถนนรา้นคา้แหล่งรวมสินคา้ของท่ี

ระลึกต่างๆ มากมาย จากน้ันจะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป กบั TOKYO SKY TREE  ท่ีบริเวณสะพานขา้ม

แมน่ ้าสุมิดะ(ใกลว้ดัอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสญัญาณโทรทศัน์แห่งใหมข่องกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขา้

ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงท่ี 634 เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอย

ส่งสญัญาณท่ีสูงท่ีสุดในโลก จากน้ันพาทุกท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิง ยำ่นชิบูย่ำ  (Shibuya) แหล่งชอ้ปป้ิง

สตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและรา้นคา้อีกนับพนั ซ่ึงมีหา้งฯ SHIBUYA 

109 ท่ีรวบรวมรา้นคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสตัยฮ์าจิ ท่ีเฝ้า

รอคอยเจา้นายหน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั.. 

อิสระ อำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

และต่อกนัท่ี  ยำ่นชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 

เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกุูท่ีเป็นเหมือนศูนยก์ลาง

ของของยา่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

อิสระ อำหำรเยน็ ตำมอธัยำศยั 

พกัที่   HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก          โตเกียว – วดันำริตะซนั – อิออน มอลล ์– สนำมบินนำริตะ – สนำมบินดอนเมือง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จากน้ันเดินทางไปยงั เมืองนำริตะ  (Narita) เมืองท่ีอยูห่่างจากกรุงโตเกียว 60 กิโลเมตร และยงัเป็น

ท่ีตั้งของสนามบินนาริตะ  น าท่านเขา้ชม วดันำริตะซัน ชินโชจ ิ  (Naritasan Shinshoji Temple) เป็น

วดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ของลทัธิชินกอน (Shingon) และมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สรา้งข้ึนในปี 

940 ตั้งอยูไ่มไ่กลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ี

กวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั ภายในประดิษฐานรูปป้ันของ เทพฟุโด เมียวโอ (Fudo Myoo) ซ่ึงเป็นเทพ

ผูป้กปักรกัษาของลทัธิน้ีเจดีย ์3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีช่ือว่า Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมีสวน

ญ่ีปุ่น และสวนยุโรปอีกดว้ย จากน้ันใหอิ้สระท่านเก็บตกท่ี  AEON Shopping Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์

ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น ไมว่า่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 

100 Yen Shop ,รา้นขายยาและเคร่ืองส าอางค ์Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนังสือ , 
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รา้นรองเทา้ ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ท่ีรวมของสด ของแหง้ อีก

มากมายใหท่้านไดซ้ื้อติดมือก่อนขึ้ นเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

** อิสระ อำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั ** 

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร ขึ้ นรถบสั  เพ่ือเดินทางไป สนำมบินนำริตะ 

14.15 น. ถึง สนำมบินนำริตะ  ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

  ( โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้ ้าหนักกระเป๋าต่อท่าน ไมเ่กิน  20 กิโลกรมั ) 

16.50 น. เดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกสกูต๊ (NOK SCOOT)  เท่ียวบินท่ี   XW 919 

  (บริกำรอำหำรรอ้น และ น ้ำด่ืมบนเครื่อง) 

22.05 น. เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

(ส าหรบัรายการท่องเท่ียว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และ

การจราจร      ในแต่ละวนั โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั) 

 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้าน

ทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 

ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุุดวิสยัต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณล่์วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 ท่ำน 

เด็กมีเตยีงพกักบั

ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่  1-6 / 6-11 / 8-13  ธ.ค. 32,991.-   32,991.-   9,900.- 

วนัที่  13-18 / 15-20  ธ.ค. 31,991.-   31,991.-   9,900.- 

วนัที่  20-25 / 22-27  ธ.ค. 35,991.-   35,991.-   9,900.- 

วนัที่  27 ธ.ค.-1 ม.ค. 61  / 29 ธ.ค.-3 ม.ค. 

61 
37,991.-   37,991.-   9,900.- 

*** รำคำเด็กทำรก [เด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ] 6,900 บำท / ท่ำน *** 

*** รำคำน้ี เป็นรำคำโปรโมชัน่  ไม่มีรำคำเด็ก 2-11 ปี  แตอ่ยำ่งใด *** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมคัคุเทศก ์

ท่ำนละ 4,000 เยน /ทริป/ตอ่ท่ำน***(เก็บทิปก่อนกำรเดินทำง ที่ สนำมบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ตามรายการทวัรข์า้งตน้ (ไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางได)้ 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่ำนจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่นอนเสริม ] แลว้ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัหำร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทำงบริษทัอำจมีกำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรมั ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการ

บินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
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 2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า

โทรศพัท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 5. ค่าทิปส าหรบั คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร ์   ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 

        * (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) * 

      6. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2. ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯเพื่อเช็คว่ำกรุป๊มีกำร    

 คอนเฟริมเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

    3.1 กรุณำช ำระมดัจ  ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  

    3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 

4.กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

      เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋โปรโมชัน่ หลงัจำกท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินค่ำทวัรแ์ลว้  จะไม่สำมำรถขอยกเลิก 

เล่ือน หรือขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี  และ  กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ 

ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรำยกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำ

ทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น  รวมถึงเม่ือท่ำนจะของดกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมโปรแกรมทวัร ์หรือ ไม่เดินทำง

พรอ้มคณะ  ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรหรือค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ กบัทำงบริษทัได ้

  

**ส ำคญั!! บริษทั ท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนบัสนุนใหล้กูคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศญี่ปุ่นโดยผิด

กฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น  

ข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนั้น 

ลกูคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง  

ทำงมคัคุเทศกไ์ม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งสิ้ น** 

 

สำยกำรบินนกสกูต๊ ใชร้ะบบกำรจองที่นัง่เป็นแบบสุ่มที่นัง่ว่ำง อำจจะท ำใหค้รอบครวัที่มำดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่

ตดิกนั 

หำกลกูคำ้เท่ำไดป้ระสงคจ์ะจองที่นัง่ตดิกนัจะมีรำยละเอียดกำรค่ำใชจ้ำ่ยในกำรซ้ือที่นัง่เพ่ิม  
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- รายละเอียดการซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม  มีดงัน้ี 

1. ท่ีนัง่ SCOOT  BIZ  สามารถอพัเกรดท่ีนัง่ได ้โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท่านละ  5,000.- บาท ไป-กลบั 

โดยประมาณ 

2. ท่ีนัง่ STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบุท่ีนัง่ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 2,800.- บาท  (รวมไป-

กลบั) 

( ท่ีนัง่แถว 31 และ 61  ไมอ่นุญาตใหบุ้คคลท่ีอายุ ต า่กวา่ 16 ปี และ สูงกวา่ 65 ปีขึ้ นไป ท าการจอง ) 

3. ท่ีนัง่ SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบุท่ีนัง่  จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  1,600.- บาท  (รวมไป-กลบั)   

4. ท่ีนัง่ STANDARD  SEAT   ในกรณีจะระบุท่ีนัง่  จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  1,000.- บาท  (รวมไป-กลบั) 

- กรณีซ้ือน ้าหนักกระเป๋าเพ่ิม (จากเดิมท่ีไดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มีดงัน้ี 

เพ่ิม 5 ก.ก.   200 บาท /  เพ่ิม 10 ก.ก.  400 บาท /  เพ่ิม 15 ก.ก.  550 บาท /  เพ่ิม  20 ก.ก.  

750 บาท  

** ราคาขา้งตน้เป็น ราคาต่อคน  ต่อเท่ียวบิน **  และซ้ือไดไ้มเ่กิน 40 ก.ก. (รวมน ้าหนักท่ีมีใหก้่อน

แลว้) 

- กรณีใชร้ถเข็นท่ีสนามบิน  ไมม่ีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  เพียงแต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  72 ชัว่โมงก่อนบิน 

          *** ส าหรบัท่ีนัง่โซน  Scoot in Silence  (ท่ีนัง่แถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารท่ีอายุ 12 ปีขึ้ นไป   

               เท่าน้ัน*** 

** รบกวนแจง้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย)์ ** 

 

รำยละเอียดเก่ียวกบัมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

 

**เอกสำรที่อำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสำรเรื่องที่พกัทำง

บริษทัจะจดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร ์แตท่ั้งน้ีข้ึนอยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น 

 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 
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1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัเพ่ือการพ านักระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหต ุ:  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 20 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 7. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไมถึ่ง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมือง 

สำยกำรบิน และรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 


