
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ XW99 SAKURA WXTRA 4D3N-XW-W21 

  

CODE:XW99 Tokyo Sakura Extra Tokyo Fuji Kamakura 4Days 3Nights 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Tokyo Sakura Extra โตเกยีว ฟจู ิซากรุะ คามาครูะ 4วนั 3คนื 
โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีชมซากรุะสวนอเุอโนะ  วนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดั 

ทะเลสาบอาช ิ  หบุเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ าอายยุนื7 ปี โอชโินะฮคัไก คาวากจูโิกะ  
พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ โอไดบะ หา้งไดเวอรช์ติ ี ้ 

พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ Nok Scoot Airlines (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  

เครือ่งล าใหญ ่B777-8   เครือ่งล าใหญ ่บรกิารอาหารรอ้นบนครือ่ง 

พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋าขาไป 20 KG  ขากลบั 30 KG 

ราคาเร ิม่ตน้ 33,900 บาท คุม้กวา่!!! มรีถไกด ์พาเทีย่วทกุวนั อาหาร 7 มือ้  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

3-6 เม.ย. 33,900 ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

7,500 34  

10-13 เม.ย. 34,900 7,500 34  

 

วนัทีแ่รก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - โอไดบะ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้       

                   อาหารเทีย่ง (แบบกลอ่ง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ XW99 SAKURA WXTRA 4D3N-XW-W21 

01.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3  ประต ู6 

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋าตรวจเช ็

04.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่  

XW918 (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้น) 
12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ ห  ากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น า
ท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ เด ิน
ทางเขา้สูโ่ตเกยีว  (บรกิารอาหาร
เทีย่งแบบกล่อง มือ้ที ่1) น าท่าน
เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENS OJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก 
องค์ เจา้แมก่วนอมิทองค า ที่เป็น  
ทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหว ้
ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสี

แดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของ
ขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของที่
ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวัดแหง่
นีต้อ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  
รวมทัง้ขา้วของเครือ่ง ใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่และหากมี
เวลาพอท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุ ดในโลก โตเกยีวสกายทร  ี(Tokyo Sky tree) 
แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ ส าหรับโดต
เกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคน
ตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนั้นน าท่าน
เดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมอืงใหม่ที่เกดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ชอ้ปป้ิงทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้  อสิระ
อาหารค า่ เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ  

ทีพ่กั:   Keisei Hotel Mira Mare   / Maroad Narita  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง      นารติะ – เมอืงคามาครูะ – พระใหญไ่ดบทุส ึ– ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช ิ– โอวาคดุาน ิ
                   ออนเซ็น                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2 )   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคามาครูะ ตัง้อยูใ่นจังหวัด Kanagawa   น าท่านไปชมและกราบไหว ้พระใหญ ่Great 

Buddha หรอื Daibutsu แหง่คะมะครุะ บรเิวณทีต่ัง้ของ Daibutsu น ัน้ เดมิทเีป็นทีต่ ัง้ขอ งวดั Kōtokuin วัด
แห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิความเสยีหายหลายครัง้จากไตฝุ้่ น เกดิความเสยีหายมากท าใหต้ัวอาคาร
วัดนัน้พังทลายหายไป เหลอืเพยีงแต่องคพ์ระ Daibutsu อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจ
ใหก้ับชาวญี่ปุ่ น และเลื่อมใสในความ
ศักดิส์ทิธิข์องทา่น ทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืง
คะมะคุระตลอดมา จากนัน้เดนิทางสู ่วน
อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่น
หนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิฟูจิ-ฮาโกเน่-
อสิ ึทีผู่ม้าเยอืน สามารถชืน่ชมความงาม
แห่งธรรมชาติ และดอกไมน้านาพันธุ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ XW99 SAKURA WXTRA 4D3N-XW-W21 

หลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทัศนท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุ
ดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  
แหง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (มือ้ที ่3 )  เชตอาหารญีปุ่่ น  
บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส  

ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ี
ภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง  น าทา่น เดนิทางสู ่ หุบเขาโอวา
คดุาน ิหรอื หบุเขานรก  ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถันทีส่ามารถตม้ 
ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิ ไขด่ า ทีเ่ชือ่
กันว่า เมือ่กนิไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาว  ขึน้ 7 ปี 
อสิระใหท้่านไดเ้ลือกชมและซือ้ สนิคา้พื้นเมืองที่ข ึน้ชื่อ  
มากมาย อาท ิสบู่ด า, แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่
ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากก ามะถันทีค่นญีปุ่่ นเชือ่วา่บ ารุง
ผวิพรรณและเสน้ผมใหด้ีรวมทัง้ คติตีไ้ขด่ า ซึง่เป็น
โอท็อบอยา่งหนึง่ของญีปุ่่ น ไดเ้วลาน าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 
เมอืงอสิวา่ออนเซน็ 

ค า่              รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที ่4 )  พรอ้มขาปู
ย ัก ษ์ ไ ม่ อ ั้น !!! ห ล ัง อ า ห า ร ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด
ประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นได้
พกัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณ
เปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั:  Wakamiro Group Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 

วนัทีส่าม       โอชโินะฮคัไกหรอืขึน้ฟูจชิ ัน้5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – ชนิจกู ุ- นารติะ                   
                     อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5 ) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะฮคัไก บอ่น ้าทีแ่ปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจากการละลาย

ของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนาน ใน
การไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยงับอ่น ้าแตล่ะบอ่น ้า ดังนัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะ
เป็นน ้าที่ใสสะอาด และสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยังไดถู้กเลอืกให ้
เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกีทัง้
บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันที่อากาศ
แจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับบรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลือกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง  (หมายเหต:ุ กรณีทีภ่เูขาไฟฟูจชิ ัน้5 เปิดใหข้ ึน้ไดแ้ละอากาศเอือ้อ านวยจะเปลีย่นไปขึน้ฟูจชิ ัน้ 
5แทน) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่มิทะเลสาบคาวากจูโิกะเพือ่ไปทานอาหารกลางวัน   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 
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บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ีE่xperience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจ าลองแผน่ดนิไหว รับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก   อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง 
เครือ่งไฟฟ้า น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่ นทีถ่อื
วา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของ
นครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลือก ชมและซือ้ สนิคา้มากมาย อาทเิช่น 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬกิา, 
เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกี
มากมาย ทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 
100เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บาย
กระเป๋าสมควรแกเ่วลา น า  
อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ  จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทาง
สูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั:   Maroad Narit / Asia Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีส่ ี ่      วดันารติะ – หา้งเอออนพลาซา่ – รา้นดองกีโ้ฮเตะ – สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนมอืง                                             
                 อาหารเชา้ 

 
 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 
 น าท่านเดินทางสู่ วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รูจ้ักมากที่สุดใน

ภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในแถบชบิะและจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็
เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจใินกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้
ของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สู่อาคารหลักเป็นสถานที่
ส าหรับสักการะบชูาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้
ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน ้าขนาดใหญ่และภายในกอ่สรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลักษณ์ของ
ศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไวน้ าท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพื่อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที่ดีและยนืยาว 
พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี้

โฮเตะ และ เอออนพลาซ่า พบกับสินคา้มากมายหลายชนิด (อสิระอาหารเที่ยงตาม
อธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับประเทศไทย 

16.50  น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT   เทีย่วบนิที ่XW919 

       (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้น) 
20.50  น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ,การจราจรและเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของ

รถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็น

หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

สายการบนินกสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ ัง่STANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม 

จะเป็นการ Random Seat ของทางสายการบนิ ยกเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ ัง่เพิม่เทา่น ัน้!!! 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- สง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 1. คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง(BISINESS /STRETCH SEAT/SUPER SEAT/ 
 STANDARD SERT) จะตอ้งด าเนินการแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืแจง้พรอ้มช าค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื (หรอืไม่นอ้ยกว่า10วันก่อน
เดนิทาง ไมนั่บรวมวันเสารแ์ละอาทติย)์ รายละเอยีดดังนี ้
1.1 ทีน่ั่ง BISINESS SEAT        มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 5,000 บาท (รวมไป-กลับ) 
1.2 ทีน่ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG        มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 2,800 บาท (รวมไป-กลับ) 
 ***ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กต า่กวา่16 ปีและผูส้งูอาย ุ65 ปี ขึน้ไปน่ัง เนือ่งจากอยูต่รงประตทูางออกฉุกเฉนิ*** 

1.3 ทีน่ั่ง SUPER SEAT        มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 1,600 บาท (รวมไป-กลับ) 
1.4 ทีน่ั่ง STANDARD SEAT         ในกรณีทีต่อ้งการระบเุลขทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 1,000 บาท (รวมไป-กลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
  3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
  4. เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
  5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  Nokscoot ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ขาไป20กโิลกรมั
และขากลบัทา่นละ 30 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม
เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
กรณีซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปเพิม่ไมเ่กนิ20กก.และกลับเพิม่ไดไ้มเ่กนิ 10กโิลกรัม) 
 - เพิม่ 5 กโิลกรัม 200 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรัม 400 บาท / เพิม่ 15 กโิลกรัม 600 บาท / เพิม่ 20 กโิลกรัม 800 บาท 
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 (เป็นราคาตอ่คน ตอ่เทีย่วบนิ) 
 **หมายเหต*ุ* กรณีตอ้งการววิแชรต์อ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นเดนิทาง ไมนั่บรวมวันหยดุและเสาร ์อาทติย*์* 
  6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท ค่า 
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน  ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
 
 
 
 
  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิททฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


