
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  BEAUTIFUL TOKYO 5D3N AUG17-TZ-W32 

 

 
 

พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2 คนื / อสิระฟรเีดย ์1 วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

เคร ือ่งล าใหญ ่Boeing 787 Dreamliner 
 

 มรดกโลกทางวฒันธรรม ภูเขาไฟฟูจ ิสถานทีศ่กัดิส์ิทธิแ์ละแหล่งบนัดาลใจทางศลิปะ 
 สกัการะ วดันารติะซนั ขอพรเพือ่ความเป็นสิรมิงคล 
 หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค  เป็นหมูบ่า้นทีม่บีอ่น า้ซึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจ ิ
 มรดกโลกทางวฒันธรรม ภูเขาไฟฟูจ ิสถานทีศ่กัดิส์ิทธิแ์ละแหล่งบนัดาลใจทางศลิปะ 
 อิสระ 1 วนั ใหช้อ้ปป้ิงจุใจ ยา่นชนิจุกุ ยา่นฮาราจุกุ ยา่นชบูิยา่ แหล่งชอ้ปป้ิงช ัน้น าของญีปุ่่น 
 สมัผสัประสบการณ์ อาบน า้แรอ่อนเซ็น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยล้า 
 พเิศษ!!! ขาปูยกัษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
03 – 07 ม.ิย. 60 24,900.- 7,900.- 
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06 – 10 ม.ิย. 60 24,900.- 7,900.- 

09 – 13 ม.ิย. 60 23,900.- 7,900.- 

09 – 13 ก.ค. 60 (วนัอาสาฬหบูชา) 25,900.- 7,900.- 

12 – 16 ก.ค. 60 23,900.- 7,900.- 

18 – 22 ก.ค. 60 22,900.- 7,900.- 

21 – 25 ก.ค. 60 23,900.- 7,900.- 

27 – 31 ก.ค. 60 23,900.- 7,900.- 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 60 22,900.- 7,900.- 

02 – 06 ส.ค. 60 23,900.- 7,900.- 

08 – 12 ส.ค. 60 (วนัแม่แห่งชาต)ิ 26,900.- 7,900.- 

11 – 15 ส.ค. 60 (วนัแม่แห่งชาต)ิ 27,900.- 7,900.- 

17 – 21 ส.ค. 60 23,900.- 7,900.- 

20 – 24 ส.ค. 60 22,900.- 7,900.- 

23 – 27 ส.ค. 60 23,900.- 7,900.- 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 60 23,900.- 7,900.- 

01 – 05 ก.ย. 60 23,900.- 7,900.- 

07 – 11 ก.ย. 60 23,900.- 7,900.- 

10 – 14 ก.ย. 60 22,900.- 7,900.- 

13 – 17 ก.ย. 60 25,900.- 7,900.- 

19 – 23 ก.ย. 60 25,900.- 7,900.- 

25 – 29 ก.ย. 60 24,900.- 7,900.- 

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 60 26,900.- 7,900.- 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFA NT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ราคา 19,900 บาท 
 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – โตเกยีว 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6  
ของสายการบนิ Scoot Airlines (TZ) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบัตรขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 วดันารติะ – รา้นดองกีโ้ฮเต ้– วดัอาซากุสะ – จุดชมววิ Tokyo Sky Tree –  แชน่ า้แรร่อ้น 

 
00.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเทีย่วบนิที่ TZ292 สายการบนิ Scoot Airlines 

เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหม่แบบ Boeing 787 Dreamliner  
***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกู๊ตไมอ่นุญาตให้
เลือกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุ่มทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
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09.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น หลังผ่านพิธกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะซนัชนิโชจ ิเป็นหนึ่ง
ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จั้ก มากทีสุ่ดในภูมภิาคคันโต  มอีายุกว่า 700 ปี  อาคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับ สักการะบูชา 
ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยีโดยยังคง เอกลักษณ์ ของศลิปะแบบญีปุ่่นเอาไว ้วัดแห่ง
นีเ้ป็นส านักงานใหญ่ของ โรงเรียนสอนศาสนาลัทธชินิกอน สรา้งขึน้โดยเจา้คณะคันโจในปี 940 ซึ่งเป็น 1 
ใน 3 วัดหลักของลัทธคัินโต ทีไ่ดส้รา้งขึน้อุทศิแด่ศาสนาพุทธใหก้ับ เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะ ซึง่เป็น เทพเจา้
แห่งไฟ ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้นมัสการ ขอพรองค์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสริมิงคลพรอ้มเลอืกซือ้วัตถุมงคล
ภายในวัด จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงที ่รา้นดองกีโ้ฮเต ้ขึน้ชือ่ไดว่้าเป็นรา้นขายของฝากทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น 
จ าหน่ายสนิคา้หลากหลาย มีทัง้สินคา้แบรนดเ์นม เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ของเล่น เครือ่งส าอาง เครือ่งอุปโภค
บรโิภคและอืน่ๆอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้  

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่่น ท ีค่ลาคล ่าไปดว้ยผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก 
ท่านจะไดเ้ห็นวัฒนธรรม วถิชีวีติของชาวญีปุ่่นทีผ่สมผสานเขา้กันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยไดอ้ย่างกลมกลืน 
น าท่านเดนิทางสู่     วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว ก่อตัง้เมือ่ปี 628 ซึ่ง
ตามประวัตคิวามเป็นมา วัดนีเ้กดิขึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แต่กลับทอดแหไดพ้ระโพธสัิตวก์วนอมิท
องค า ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนั้นคนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนีข้ ึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระ
โพธสัิตวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบู้ชา นอกจากนีลั้กษณะโดดเด่นของวัดคอื ประตูทางเขา้วัดทีป่ระดับดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า ประตูฟ้าค ารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลือกซื้อเครือ่งรางของขลัง หรือเลือกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ มากมายที ่ถนน
นาคามิเสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจ าชาตญิีปุ่่น และพลาดไม่ไดก้ับ 
ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากุสะ จากนัน้น าท่านสู่
จุดชมววิเพื่อถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอย่าง
เป็นทางการเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศนแ์ละวทิยุระบบดจิติอลแห่งใหม่ ซึง่แต่
เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอร์ท ีม่คีวามสูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ 
เนือ่งจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสูงเป็นจ านวนมาก ท าใหส่้งสัญญาณไม่สะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแห่งนีม้า
รองรับแทนดว้ยมคีวามสูงถ ึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณไดท้ั่วทัง้ภูมภิาค สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาง
สู่จังหวัดยามานาช ิเพื่อเขา้โรงแรม 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปูยกัษ์ 
หลังอาหารใหท้่านได ้แชน่ ้าแรร่ ้อนธรรมชาต ิ(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแช่น ้าแร่รอ้น
ช่วยท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติด ีและยังช่วยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแช่ครัง้ละ 20 นาท ีแต่ไม่ควรแช่เกนิ 
1 ช่ัวโมง) 

          พักที ่Atami New Fujiya Hotel / Just One Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า จงัหวดัยามานาช ิ
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง  
 

วนัที ่3 
ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพถูมอิากาศ) – หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) สัญลักษณ์ของแดนอาทติยอ์ุทยั และ
ยังถอืไดว่้าเป็นภูเขาไฟทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ภูเขาไฟฟูจอิยู่สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร ซึง่มหีมิะปกคลุมบนยอดเขาเกอืบตลอดทัง้ปี
และเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่น ท ีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีส่งิสถติของเทพเจา้ 
ดังนัน้ในสมัยก่อนจงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรับสตรมีานับรอ้ยๆ ปี (การ
เดนิทางขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วันทีเ่ดนิทาง) ใหท้่าน
อสิระถ่ายรูปววิทวิทัศนอ์ันงดงาม และเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้พื้นเมอืง ขนม
ญีปุ่่น หรอืของทีร่ะลกึต่างๆ ตามอัธยาศัย 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมู่บา้นทีม่บ่ีอน ้าซึง่
เกดิจากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจ ิซึง่ใชร้ะยะเวลาอันยาวนานในการ
ไหลลงมาสู่พื้นดนิและซมึซาบไปยังแต่ละบ่อ ดังนัน้น ้าท ีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้าท ี่
ใสสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนีไ้ดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 
100 อันดับแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิ ีด่ที ีสุ่ดของญีปุ่่นอกีดว้ย ใหท้่านไดเ้ลอืก
ชมเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่นตามอัธยาศัย จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM 

ดา้นในจ าลองสถานการณ์เก ีย่วกับแผ่นดนิไหว ใหท้่านไดสั้มผัสถงึแรงส่ันสะเทอืนของแผ่นดนิไหว และให ้
ท่านเลอืกซือ้ของฝากไดต้ามอัธยาศัย 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ยา่นชนิจุกุ ศูนย์กลางอกีแห่งหนึง่ของมหานครโตเกยีว ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าท ี่
ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญีปุ่่น ย่านความเจริญอันดับหนึง่ของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน ให ้
ท่านอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทีข่าดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยน
เท่านัน้ ซึง่ท่านสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ค ่า  พักที ่Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง  

 

วนัที ่4 อิสระตามอธัยาศยั หรอื ทา่นสามารถเลอืกซื้อต ัว๋ Tokyo Disneyland  
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  BEAUTIFUL TOKYO 5D3N AUG17-TZ-W32 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  
ไกดจ์ะพาท่านน่ังรถไฟตะลุยกรุงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ต๋ัวเขา้สวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland  
(บตัรคา่เขา้ ผูใ้หญ ่2,700 บาท เด็กอายุต ่ากวา่ 11 ปี ราคา 2,100 บาท ไมร่วมคา่เดนิทาง  
หากสนใจใหท้างบรษิทัซื้อต ัว๋ล่วงหนา้ กรุณาแจง้กอ่นวนัเดนิทาง)  
โลกแห่งจินตนาการซึ่ง เป็น  D isneyland แ ห่งแรกที่ส รา้งนอกประ เทศ
สหรัฐอเมรกิา สรา้งขึน้ในปี 1983 โดยการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้น
บาท ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยทีม่ผูีเ้ขา้ชมมากกว่า 17 ลา้นคนต่อปี 
สนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ มากมาย ทีแ่บ่งออกเป็นโซนต่างๆ เพลดิเพลนิกับ 
Adventure Land ท ีท่่านจะไดผ้จญภัยกับการล่องเรอืโจรสลัด Pirates of the 
Caribbean หรอืจะชมสวนสนุกโดยรอบโดยรถไฟ Western River Railroad ปีน
บา้นตน้ไม ้Swiss Family Treehouse หรอืเลอืกสนุกกับ Splash Mountain น่ัง
เรอืผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เขา้ชมบา้นผีสิง Haunted 
Mansion อันน่ากลัว และชมบา้นนอ้ยแสนน่ารักของหมพูีห ์Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land 
เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจ าชาติของตุ๊กตาตัวนอ้ยกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ 
Pinocchio’s Darling Journey ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบา้นของเหล่าการตู์นของดิสนีย์ 
Minnie House บา้นแสนน่ารักของมนินี ่หรอื Chip ‘n Dale’s Treehouse บา้นตน้ไมข้องชปิกับเดล สนุกต่อ
กับเครือ่งเล่นมันส์ๆ  ในโซน Tomorrow Land สนุกสุดเหวีย่งกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Mountain 
หรอืเลอืกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเครือ่งเล่นชิน้ใหม่ล่าสุดของ Tokyo 
Disneyland ใน Buzz Light Year ประชันความแม่นกับเพื่อนดว้ยปืนเลเซอรสุ์ดไฮเทค จากนัน้ใหท้่านชอ้ป
ป้ิงสินคา้ลิขสิทธิ์จาก Disney ที่มมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือกเป็นของฝากของที่ระลกึที ่World 
Bazaar  และพลาดไม่ไดก้ับขบวนพาเหรดสุดอลังการ Tokyo Disneyland Electric Parade 
Dreamlight ของเหล่าการตู์นมากมาย อาท ิมคิกีแ้ละมนินี ่พลูโต ชปิกับเดล โดนัลดดั์ก หมพูีหแ์ละผอง
เพื่อน ปีเตอรแ์พน สโนวไวทก์ับคนแคระทัง้เจ็ด และตัวละครจากดสินยี์อ ืน่ๆ อกีมากมายที่ออกมาอวดโฉม 
(ในกรณีท ีส่ภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก ขบวนพาเหรดอาจงดแสดง)  
อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกอย่างเต็มที่ 
**************************************************************************** 
ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ป Tokyo Disneyland โดยไกดจ์ะน าทา่นน ัง่รถไฟตะลุยกรงุโตเกยีว ท่านสามารถ
ชมสถานทีต่่างๆ ในนครโตเกยีว ดว้ยระบบคมนาคมทีส่ะดวกสบายโดยรถไฟทีว่ ิ่งอยู่ในมหานครโตเกยีว 
(ราคาบัตรรถไฟขึน้อยู่กับประเภทและสายรถไฟทีใ่หบ้รกิาร ท่านสามารถสอบถามราคาไดท้ ีไ่กด)์ 
ท่านสามารถแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกกับ Hachiko รูปป้ันสุนัขทีแ่สน
ซือ่สัตย์ ซึง่เป็นจุดนัดพบยอดฮติของหนุ่มสาวชาวโตเกยีว อัพเดทแฟช่ันสไตลท์ ี ่ ตึก 
109 (Ichi-Maru-Kyu) ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟช่ันชัน้น า
ของญีปุ่่นในฤดูต่างๆ อกีมากมาย หรอื Shibuya Hikarie แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท ี่
เนน้สนิคา้เอาใจวัยท างาน เดนิเล่น ย่าน Harajuku แหล่งรวมแฟช่ันทันสมัยของ
วัยรุ่น ชอ้ปป้ิงที ่ตรอกทาเคชติะ ท ีส่องขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้นขายของวัยรุ่น รา้น
ฟาสท์ฟู๊ด รา้นเครปอร่อยๆ มากมาย ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของ
บรรดา Cosplay อกีดว้ย หรือชอ้ปป้ิงที ่ถนนโอโมเตะซนัโด ย่านส าหรับคนทีม่ไีลฟ์
สไตลท์ ีท่ันสมัย หรูหราดว้ยแบรนดร์า้นคา้ชัน้น ามากมายทีเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทาง 
 

ค ่า   พักที ่Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอื    

   เทยีบเท่า เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง  
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพื่อเตรยีมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

09.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TZ291 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกู๊ตไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรี
เควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แล้วจงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมทีญ่ีปุ่่นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสิทธิใ์นการสลบัหรอืเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลี่ยนแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,000 เยน ตลอดทรปิ  
กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่ว 
 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
 ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว 
 ค่าใชจ่้ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ท ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนยีม Wheelchair ของสายการบนิสกู๊ต เท ีย่วละ 3,200 บาท / เท ีย่วบนิ (6,400 บาท ไป-กลับ) 
*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 ค่าธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการท่องเท ีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี
ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืภายใน 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ท ีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหตุ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีท ีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเท ีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีท ีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

หรอืเหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสัิย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เท ีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพย์สนิสูญหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีท ีส่ถานทีท่อ่งเท ีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตุสุดวสัิย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท ีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเท ีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง  ๆ
ทัง้หมด 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่น) 
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จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน 
ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อ
ยืนยันการมคุีณสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่นดังต่อไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น 
2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ ีต่ดิต่อไดใ้นระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ล้ว  
ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นดว้ย 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่น จะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพื่อการพ านัก

ระยะสัน้เท่านัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีอ่าจจะถูกปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการ เข้า-ออก โดยเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏิเสธในกรณใีดๆ ก็ตาม  

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนบรษิทัฯ 
 


