
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั
บรกิารทา่นดว้ยทีน่ ัง่พรเีมีย่ม SCOOTBIZ บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 

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

ขากลบั XW101 NRT - DMK 13.55 – 18.25 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที่กอ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



  

 

 

  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

03 – 07 ธนัวาคม 2561 38,900 7,900 

07 – 11 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) 43,900 7,900 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 38,900 7,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 38,900 7,900 

30 ธนัวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 (วนัปีใหม)่ 45,900 7,900 

11 – 15 มกราคม 2562 36,900 7,900 

17 – 21 มกราคม 2562 36,900 7,900 

25 – 29 มกราคม 2562 36,900 7,900 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิลดราคาต ัว๋ 15,000 บาท/ทา่น 

 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6  

ของสายการบนิ Nok Scoot (XW) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบตัรขึน้เครือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

 

  

 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ซาโนะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - สวนดอกไมป้ระดบัดวงไฟอาชคิางะ   

02.20 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเทีย่วบนิที ่XW102 สายการบนิ Nok Scoot  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัสรรทีน่ ัง่พเิศษเพยีงแค ่24 ที ่หนา้หอ้งโดยสาร กบัพนกังานทีม่ปีระสบการณ์มากทีส่ดุของเรา 
- บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
- สมัภาระเชคอนิที ่30 กก. 
- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งได ้2 ใบ และ ใหน้ า้หนกัรวมแลว้มากถงึ 15 กก. 
- เอกสทิธิใ์นการเชคอนิและขึน้เครือ่งกอ่นใคร 

 
10.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดท้ าภารกจิสว่นตัวตามอธัยาศัย  
(เวลาทีญ่ ีปุ่่ นจะเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช.ม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น  (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงซาโนะ”  พาทา่นชอ้ปป้ิง ซาโนะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Sano Premium 
Outlet) เอา้ทเ์ลททีร่วบรวมแบรนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ในประเทศและต่างประเทศกว่า 180 รา้น ซึง่คุณสามารถ
เพลดิเพลนิกบัการรับประทานอาหารและชอ้ปป้ิงในบรรยากาศทีเ่ปิดกวา้ง โดยในชว่งฤดหูนาวจะมกีารตกแต่ง
ไฟภายในสถานที ่ทีใ่หบ้รรยากาศเหมอืนกบัการสอ่งประกายอนัเงางามของอญัมณีทีถ่กูฝังอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่านชม สวนดอกไมป้ระดบัดวงไฟอาชคิางะ  ASHIKAGA FLOWER PARK เทศกาลประดับแสงไฟ 
Top 3 ของญีปุ่่ นภายในสวนขนาดพืน้ที ่94,000 ตารางเมตรนี้ จะถูกประดับตกแต่งดว้ยหลอดไฟหลากสสีัน

เดนิทางสุดพเิศษ !!!  
ทีน่ ัง่สดุพรเีมีย่ม  SCOOT BIZ เป็นทีน่ ัง่หุม้หนงัเต็มเบาะทีใ่หพ้ืน้ทีว่างขาถงึ 38 นิว้ (96.5 ซม.) และความ
กวา้ง 21.7 นิว้ (55.1 ซม.) พนกัพงิเอนหลงัขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่กัเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่บั 



  

 

 

  

 

กว่า 4,500,000 ดวงซึง่จะคอยช่วยแต่งเตมิความรูส้กึอ ิม่เอบิใจใหแ้ก่แขกผูม้าเยอืนทุกท่าน นอกจากนี ้
หลอดไฟกว่า 4,500,000 ดวงที่ใชใ้นงานเทศกาลนี้ เกือบทัง้หมดยังเป็นหลอดไฟ LED ที่ค านึงถงึการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าดว้ย ภายในสวนจะประดับตกแต่งดว้ยดอกไมแ้ละหลอดไฟเขา้กันอย่างสวยงาม 
ชว่งเวลาของการเปิดไฟจะเริม่เปิดตัง้แตเ่วลา 16.30 - 21.00 น. ของทกุวัน  (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที ่CANDEO HOTELS ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงซาโนะ           
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่3          เมอืงนกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ– สะพานแดงชนิเคยีว - ออิอนมอลล ์นารติะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “เมอืงนกิโก”้ เป็นเมอืงหนึ่งที่นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางท่องเทีย่ว เนื่องจากมี

จุดเด่นทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกจากทาง UNESCO มวีัดและศาลเจา้ รวมทัง้มี
ธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลี่ยนสี พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก จะมีน ้ าพุรอ้น น ้ าตก 
ทะเลสาบตา่งๆทีท่วิทัศนท์ีส่วยงาม 
น าท่านชม สะพานแดงชนิเคยีว  คอืสะพานศักดิส์ทิธิเ์ป็นเหมอืนกับ ประตูทีจ่ะเขา้สูศ่าลเจา้ต่างๆในนกิโก ้
สะพานชนิเคยีวนัน้สรา้งในปี 1636 และเป็นหนึง่ใน 3 สะพานทีส่วยทีส่ดุของญีปุ่่ น ความสวยงามของสะพาน
ชนิเคยีวนัน้จะสวยทีส่ดุในยามใบไมเ้ปลีย่นส ีประมาณปลายเดอืนตลุาคมตน้เดอืนพฤศจกิายนเมือ่ใบไมต้่างๆ 
เปลีย่นเป็นสแีดง สสีม้ สเีหลอืง สลับกนัไปแตง่แตม้ใหส้ะพานแหง่นีง้ดงามราวกบัภาพวาด นอกจากนีส้ะพาน
ชนิเคยีวยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเดนิทางสูบ่รเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้่านเดนิทางชม
และถ่ายรูปตามอธัยาศัย ศาลเจา้นกิโกโทโชกู เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ดง่ดังในอดตี และยงัเป็น สสุานของโชกนุโทกงุา
วะ อเิอยะสุ โชกุนผูพ้ลกิผันชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่ น เอกลักษณ์ของศาลเจา้แห่งนี้อยู่ทีส่ถาปัตยกรรมระดับ
สมบัตขิองชาตซิ ึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่ว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภ 
จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นีก้็คอื ประตโูยเมมง แสนสวยทีเ่พิง่เสร็จสิน้การบรูณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญไ่ปในปีนี ้รปู 
แกะสลักหลากสสีันบนบานประตูนัน้สวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร ทางฝ่ังซา้ยและขวา
ของประตู ซึง่ประดับดว้ยรูปแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลักลงิสามตัวมซิะรุ ที่
สือ่ถงึการไม่ดู ไมพู่ด และไมฟั่ง และรูปแมวนอนหลับเนะมรุเินะโกะ อกีดว้ย ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาล
เจา้โทโชกไุด ้(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน) 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 

 
 
 
 
 
 
น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่
ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ที่หลากหลาย
มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่มากมาย (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
 
พักที ่Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  



  

 

 

  

 

 

วนัที ่4           พระใหญไ่ดบทุส ึ- พพิธิภณัฑร์าเมนโยโกฮามา่ – ตกึอฐิแดงโยโกฮามา่ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคามาคุระ เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่วีัฒนธรรมอันเก่าแกใ่นจังหวัดคานางาวะ และอยู่ไม่
ไกลจากโตเกยีวมากนัก ประมาณ 48 กโิลเมตร แมจ้ะเป็นเมอืงเล็กทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่แค่ประมาณสอง
แสนคน แต่เมอืงนี้ก็ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วมากมาย โดยเฉพาะวัดและศาลเจา้ ซึง่รวมกันเกอืบรอ้ย
แห่งตัง้กระจายอยู่ท่ามกลางวงลอ้มของขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ถงึสามดา้นดว้ยกัน สว่นอกีดา้นเป็นชายฝ่ัง
ทะเล จงึท าใหใ้นอดตีแมม้องโกเลยีจะยกพลมารกุรานคามาครุะถงึ 2 ครัง้ แตก่็พา่ยแพก้ลับไป  
นมัสการพระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ พระใหญ่แห่งเมอืงคามาคุระองคน์ี้หรอืทีค่นสว่นใหญ่มกัจะ
รูจั้กกันในชือ่วา่ไดบทุส ึแตจ่รงิๆ แลว้พระองคน์ีม้ชี ือ่จรงิๆ วา่ พระอมติพุทธ นโิอยรุาอ ิตัง้อยูภ่ายในวัดโคโต
กอุนิ โดยสรา้งจากส ารดิแลว้เสร็จเมือ่ปี พ.ศ.1795 และมคีวามสงูรวมฐานอยูท่ี ่13.35 เมตร สว่นน ้าหนักราว 
122 ตัน ส าหรับสเีขยีวขององคพ์ระทีเ่ห็นนัน้ไมใ่ชเ่พราะวา่ทาสเีขยีว แตเ่กดิจากการทีส่ ารดิท าปฏกิริยิาออก
ซเิดชัน่กบัฝนและหมิะมาอยา่งยาวนานหลายพันปีจนท าใหก้ลายเป็นสเีขยีว ซึง่หากสังเกตใหด้กี็จะเห็นรอย
เชือ่มต่อโลหะขององคพ์ระทัง้หมดถงึ 8 ช ิน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโยโกฮามา่ ตัง้อยูท่างตอนใต ้
ของกรงุโตเกยีว ในเขตจังหวัดคานากาว่า โดยโยโกฮามา่เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นและยังเป็น
เมอืงทา่เรอืแห่งแรกทีท่ั่วโลกรูจั้กและเป็นประตเูขา้สูญ่ีปุ่่ นในอดตี จงึท าใหท้ีน่ี่มวีัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกนิ เป็นตน้ อีกทัง้ยังเป็นเมอืงแห่งศูนย์กลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชั่นและ
คมนาคมไปสู่ภูมภิาคอืน่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง จนไดรั้บการถ่ายทอดผ่านทาง
โทรทัศนแ์ละตพีมิพใ์นนติยสารหลายฉบบัมาแลว้ น าทา่นชม พพิธิภณัฑร์าเมงหรอืราเมงมวิเซยีม ตัง้อยู่
ทางเหนือของสถานรีถไฟชนิโยโกฮามา่ในเมอืงโยโกฮามา่  ซึง่มวิเซยีมแหง่นีม้ทีัง้หมด 3 ชัน้ และแตล่ะชัน้
ก็จะมคีวามแตกต่างกันออกไป โดยชัน้แรกจะเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของราเมงญีปุ่่ น เครือ่งมอืใน
การผลติ ชัน้บนเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วกับราเมงและของทีร่ะลกึ ส่วนชัน้ใตด้นิจะเป็นรา้นราเมงที่
อรอ่ยทีส่ดุในญีปุ่่ นทัง้หมด 8 รา้น ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิไดต้ามใจชอบ อสิระอาหารกลางวนัเพือ่สะดวกใน
การลิม้ลองราเมงตน้ต าหรบัญีปุ่่ น 
น าท่านชม อาคารโกดงัอฐิแดง เมอืงโยโกฮาม่า ดา้นนอกอาคารยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมอันเป็น
เอกลักษณ์เชน่เดมิกบัในอดตี สว่นดา้นในอาคารถกูปรับปรงุใหเ้ป็นหา้งสรรพสนิคา้ "Aka-Renga Soko" ศนูย์
รวมความบันเทงิทีร่วบรวมรา้นขายงานศลิปะ, รา้นอาหาร, รา้นขนม, รา้นขายสนิคา้แฮนเมด เครือ่งใชภ้ายใน
บา้น เฟอรน์เิจอรต์่างๆ รวมถงึสนิคา้ทอ้งถิน่ของโยโกฮาม่าทีม่ตีราของ Red Brick Warehouse ตดิอยู่ดว้ย 
จงึเหมาะส าหรับเลอืกซือ้ไปเป็นของทีร่ะลกึเป็นอยา่งยิง่ 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาด
ใหญบ่รเิวณอา่วโตเกยีวเพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัประเทศ แตปั่จจบุนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิ
แหง่ของประเทศ เนือ่งจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
นอกจากนัน้ยงัเต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น
ตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ีก่ส็ะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากทีน่ีค่อืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของนักทอ่งเทีย่วทัง้
ในและตา่งประเทศ พลาดไมไ่ดก้บักนัด ัม้ตวัใหม ่Unicorn Gundam ทีห่า้ง Diver City ใหเ้วลาให ้
ทา่นเก็บภาพความประทับใจ  
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 

 
 
 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

ค า่  พักที ่Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่5 วดันารติะ - ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ เป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ มผีูค้นหลังไหล
กนัมานมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่ความเป็นสริมิงคล เนือ่งจากเป็นวดัทีม่สีถาปัตยกรรมอนัสวยงามอนัแสดงออก
ถงึวัฒนธรรมของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิทีไ่ดรั้บความศรัทธาอยา่งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวันขึน้ปีใหมจ่ะคลาคล ่า
ไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพร นับแสนคน ซึง่ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วนยิมมาเยีย่มชมเป็นอนัดัสองในญีปุ่่ น เพือ่
ขอพรจากหลวงพอ่ “ฟโุดเมยีว” (เทพเจา้แหง่ไฟ) อนัศักดิส์ทิธิ ์และยงัม ี“เครือ่งราง หรอื “ฮูต้า่งๆ รวมทัง้

สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยาบรเิวณรอบๆวดั 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

13.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่โดยเทีย่วบนิที ่XW101 Scoot  
บรกิารอาหารรอ้นพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก 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 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1500 บาท ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 



  

 

 

  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1500 บาท / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร ์

และแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

  
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 1 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่ง  ๆ เชน่ ปีใหม ่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 



  

 

 

  

 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่่ น อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


