
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   TZ52 BEAUTIFUL AUTUMN 5D3N SEP17-TZ-W21 

  

CODE:TZ52 Beautiful Autumn โตเกยีว ฟูจ ินกิโก ้ 5วนั 3คนื 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Beautiful Autumn โตเกยีว ฟูจ ินกิโก ้5วนั 3คนื 

◊แช่ออนเซ็น ◊ทานบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์◊WIFI ON BUS ◊พาเทีย่วทุกวนั 

> วนอุทยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดาน ิชิมไขด่ าอายุยืน 7 ปี  
> โกเท็มบะเอา้ท์เลท ขึน้ฟูจชิ ัน้5 พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว โตเกยีว วดัอาซากุสะ ช้อปป้ิงชินจูกุ  

> นกิโก ้น า้ตกเคกอน ทะเลสาบซูเซ็นจ ิศาลเจา้โทโชกุ หา้งเอออนนารติะ 

พกัฟจูอิอนเซ็น1คนื นารติะ2คนื ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 27,900 บาท 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  

เครือ่งล าใหญ ่B787-8 DREAMLINER เครือ่งใหมล่่าสุด พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 20 KG  
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

(ไม่เสรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

23-27 ก.ย. 60  27,900   

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

7,500 34  

26-30 ก.ย. 60  27,900 7,500 34  

29-3 ต.ค. 60 27,900 7,500 34  
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2-6 ต.ต. 60 28,900 *Infant 7,000 บาท  
(*อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  

5-9 ต.ค. 60  29,900 7,500 34  

8-12 ต.ค. 60 29,900 7,500 34  

11-15 ต.ค. 60 29,900 7,500 34  

14-18 ต.ค. 60  30,900 7,500 34  

17-21 ต.ค. 31,900 7,500 34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

 
22.00น. พรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ช ัน้ 3  ประตู 6 เคาน์เตอร ์6 สายการบิน SCOOT  มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า  
00.55น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน 

SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ292 

 *ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมบีริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่) 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – วนอุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่- ล่องเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ- โอวาคุดาน ิ–  
                  โกเท็มบะเอ้าทเ์ลท - ออนเซ็น         อาหารเทีย่ง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ ) 

 
09.00น. เดนิทางถึงสนามบนินารติะ (เวลาทีญ่ีปุ่่นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ส าคญั!!!ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวกเนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้
น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู่ วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน่ 
สถานที่ท่องเท ี่ยวที่ไดรั้บความนยิมโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อิส ึที่ผูม้าเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่ง
ธรรมชาติ และดอกไมน้านาพันธุ ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั ้งปี  
ทวิทัศนท์ ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่ง
ของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้นอกีดว้ยเหมาะแก่การท่องเท ีย่วพักผ่อนหย่อนใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

บา่ย น าท่าน ล่องเรอืโจรสลัด ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่่อตัวจากลาวา
ของภูเขาไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใสท่านจะไดสั้มผัสกับ

ทัศนี ยภาพอั นงด งาม ขอ ง
ทะเลสาบที่ม ีภูเขาไฟฟูจิเป็น
ฉากหลัง น าท่านเดินทางสู่ หุบ
เขาโอวาคุดาน ิหรือ หุบเขา
นรก  ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันที่
สามารถ ตม้ไ ข่ไห ้สุ ก  ด ว้ ย



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   TZ52 BEAUTIFUL AUTUMN 5D3N SEP17-TZ-W21 

อุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ท่านสามารถลิม้ลองชมิไขด่ า ท ีเ่ชือ่กันว่า เมือ่กนิไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายุยืน
ยาว  ขึน้ 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้พื้นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย อาท ิสบู่ด า,แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้
ด า ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากก ามะถันทีค่นญีปุ่่นเชือ่ว่าบ ารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทัง้ คติตี้ไขด่ า ซึง่เป็น
โอท็อปอย่างหนึง่ของญีปุ่่น จากนัน้น าเดนิทางสู่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอ้าทเ์ล็ท ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับ
สนิคา้แบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILEฯ ล ฯ  เ ลื อ ก ซื้ อ ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮ ไ ซ 
BALLY,PRADA, GUCCI,DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดู
เครื่ อ ง ปร ะ ดั บ แ ละ นาฬิก าห รู อ ย่ าง  TAG HEUER,AGETE, 
S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINESฯ ล ฯ ร อ ง เ ท ้า แ ฟ ช่ั นHUSH 
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้
สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และ
สนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที2่)  พรอ้มขาปูยกัษ์ไมอ่ ัน้!!! หลงั

อาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่
สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตล์ญีปุ่่น ซึ่งชาวญีปุ่่น
เชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สี่วนชว่ยเร ือ่งโรคภยัไขเ้จ็บและท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง 

 ที่พ ัก : Fujinobou kaen Hotel/ Route Inn Kawagujiko Hotel / Motosu View Hotel หรือ

ระดบัใกล้เคยีงกนั (ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม     ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – นารติะ 
                   อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น าท่านขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอย่างใกลช้ดิท ีส่ถานทีี ่
5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร  (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึ้นในกรณีอากาศไม่
เอ ือ้อ านวยหรือทางขึ้นปิด โดยเปลี่ยนเทีย่วท ีห่มู่บา้นน ้าใสโอชโินะฮัคไก
แทน ) อสิระใหท้่านไดบั้นทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี ้พรอ้มทั ้ง
เลอืกชมและซือ้สนิคา้พื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)  
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บา่ย น าท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ท ี่ 
Experience Earthquake พิ พิ ธ ภ ั ณ ฑ์
แผ่นดินไหว ท่ านจะ ไดท้ดสอบในบา้นจ าลอง
แผ่นดินไหว รับการส่ันสะเทือนจากขั้นต ่าสุดสู่ขั ้น
สูงสุด และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้ง
จ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก
ราคาถูก อาทเิช่น ขนม เครื่องส าอาง เครือ่งไฟฟ้า  
โฟมล้างหน้าและยาสระผมถ่านหิน
ภูเขาไฟ , ผลิตภ ัณฑ์ยา  อาหาร
เสิรมคอลลาเจน ของดร. โนงูจ ิฮิเด
โ ย ะ บุ คค ล ส า ค ัญ ค นห นึ่ ง ใ น
ประวตัิศาสตร์ด้านการแพทย์ของ
ประเทศญีปุ่่น หรือจะเป็นผลิตภณัฑ์
จากน า้มนัมา้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ตาม
อัธยาศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่
โตเกยีว น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอิมทอง
ค า ทีเ่ป็น  ทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในภูมภิาคคันโต และมผูีค้นนยิมมา
กราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่ม ี
โคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญท่ี่สุดในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเช่า
เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนีห้รเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซะ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงของวัด มี
รา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่น
ญีปุ่่นมายังวัดแห่งนีต้อ้งมาต่อคิวกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่น ญีปุ่่น Made 
In Japan  แท ้ๆ  รว  มทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็น
ตน้ ไดท้ ีน่ ี ่และหากพอมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)ได ้
ซึง่อยู่บรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่นทีถ่อืว่าเป็น
แหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ แฟช่ันใหม่ของชาวปลาดบิ เป็นย่านความเจริญอันดับหนึง่ของนครโตเกียวในปัจจุบัน 
เชญิท่านเลอืก ชมและซื้อ สนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note 
Book, นาฬิกา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคา
ค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื ร้าน 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึ่งสนิคา้ทุกอย่าง
ภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า
สมควรแก่เวลา เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอิสระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ
รา้นอรอ่ยตา่งๆ  จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสู่ท ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Naritaหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

วนัทีส่ี่         นารติะ – นกิโก ้– น า้ตกเคกอน - ทะเลสาบซูเซนจ ิ– ศาลเจา้โทโชกุ – นารติะ – หา้งเอออน                               
                  อาหารเชา้,เทีย่ง                                                                             

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

เดนิทางไป นกิโก ้เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงมากในดา้นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ทีส่วยงามโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลี่ยนสีและยังคงวัฒนธรรมในแบบ
ด่ังเดิม ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตาและดืม่ด ่ากับทัศนียภาพอัน
งดงามตามธรรมชาตสิลับกับวิถ ีชวีิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของ
ชาวบา้น เดนิทางไปชมความงามของ น า้ตกเคกอนน ้าตกทีใ่หญ่และ
ยาวทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าลงลฟิทสู่์จุดชมววิ550
เยน) ตรงจุดชมววิ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับภาพของน ้าตกแห่งนีก้ับสสัีน
ของใบไมเ้ปลีย่นสไีดอ้ย่างงดงาม อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกหามุมความงาม
ทีถู่กใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรอืท่านสามรถเลอืก “ชมและ
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ซื้อ” สนิคา้พื้นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเขตนีไ้ดต้ามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบชูเซนจ ิซึง่เกดิ
จากการระเบิดของภูเขาไฟ นนัไท ท าใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน ้าจากแม่น ้า ไดวะ ท าใหเ้ก ิดเป็น
ทะเลสาบขึน้ ชืน่ชมทัศนยีภาพอันงดงามของทะเลสาบ แมกไมส้เีขียวตัดกับฟ้าสคีรามและพื้นน ้าสฟ้ีาจะท าให ้
ท่านประทับใจมรูิล้มื  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที6่) 

บา่ย    เดนิทางสู่บรเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้่านเดนิทางชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรอืท่านสามารถเขา้ชมภายใน 
ศาลเจา้โทโชกุ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ 1,300 เยน) เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะทีโ่ด่งดังในอดตี 
และยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอ
ยะสุ โชกุนผูพ้ลกิผันชะตาชีวติของชาวญีปุ่่น
พรอ้มสักการะขอพร เพื่อความเป็นสริมิงคลแก่
ลูกหลานจาก เทพเจา้ ผูคุ้ม้ครองและปกปัก
รักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู ้
เลือ่มใส ชมเจดยี ์5 ช ัน้ สถานทีเ่ก็บพระธรรม
ค าสอน, บทสวดมนต ์และสิง่ของมค่ีา แลว้ชม 
งานแกะสลกั อันเป็นโบราณวัตถุท ีล่ ้าค่า ท ีม่มีากกว่า  5,000 ชิน้ แลว้ตืน่ตากับ ซุ้มประตูโยเมมง (Yomei-
Mon) อันเป็นสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญในแง่ประวัตศิาสตรศ์ิลป์ของญีปุ่่น และยังเป็น ศลิปะชิน้เอก และมี
ชือ่เสยีงของญี่ปุ่น จากนัน้น าท่านเดินทางกลับนาริตะ ระหว่างทางแวะใหท้่านชอ้ปป้ิงหา้งเอออนนารติะ ซื้อ
ของฝากสนิค่าราคาถูกตามอัธยาศัย (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Naritaหรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัทีห่า้    สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง   
               อาหาร เชา้ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 

    สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนินารติะ เพื่อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.00 น. เหนิฟ้าสู่ สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 

13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
    *ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมบีริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี่ยนเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
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ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานที่ตา่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่า
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ30ท่าน  

- ขอส่งจอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  กรุณาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20 วันก่อนวันเดนิทาง  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทม ิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณพีาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมอืง

ท่าน**กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงินค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิได ้
ทุกกรณี  และกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิค่าทัวรค์นืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ต่างหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืก่อนเดนิทาง15วัน
เท่านัน้ **  
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต ่ากว่า16ปีและผูสู้งอายุ65ปีขึน้ไป
น่ังเนือ่งจากทีน่ั่งอยู่บรเิวณ Exit Seat 
- ท ีน่ั่งScoot Biz ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได ้
** ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สามารถส่ังซือ้จากเล่มเมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถส่ังจองล่วงหนา้ได ้
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2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตีย่งใหญ่1เตยีงเตีย่งเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได  ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิ่ม15กก. ช าระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆท ีน่อกเหนอืจากรายการระบุอาทเิช่นค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
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6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั ้งสิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ี่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท ีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ  ในระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะ เอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  


