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Best Autumn โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่5วนั 3คนื 
ไฮไลท ์!!! โปรแกรม 

นารติะ     ขอพรวดัใหญศ่กัด ิส์ทิธ ิท์ ี ่วดันารติะซงั 
โตเกยีว   ขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ ณ วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี 
โอไดบะ   ชอ้ปป้ิงหา้ง Diver City ชมกนัด ัม้ตวัใหมล่า่สดุ 
ชมความสวยงามสวยงามศาลเจา้ฮาโกเน ่ ข ึน้หบุเขานรก โอวาคดุาน ิชมิไขด่ า อายยุนื 
7 ปี 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบนดเ์นมราคาถกูทีโ่กเท็มบะเอา้ทเ์ล็ท เทีย่วหมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไก ชมววิฟจูซิงัทีส่วย
ทีส่ดุ ณ  โออชิปิารค์ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี โตเกยีวเมอืงหลวง ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

พกัออนเซ็น 2คนื (โออโิสะออนเซ็น+ฟจูอิอนเซ็น) นารติะ 1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TR) บนิสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครือ่งล าใหญ ่B787-8   DREAM LINER เครือ่งใหมล่า่สดุ น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

ราคาสดุคุม้!25,992 บาท คุม้กวา่!! มรีถไกด ์พาเทีย่วทกุวนั อาหาร 7มือ้ อสิระทานเอง2มือ้ 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

7-11 พฤศจกิายน  25,992  

ไมม่รีาคาเด็ก  

(เด็กทารกอายไุมเ่กนิ2 ขวบ ราคา 7,000 บาท) 

8,500 34  

14-18 พฤศจกิายน  25,992 8,500 34  

21-25 พฤศจกิายน 25,992 8,500 34  

28-2 ธนัวาคม  25,992 8,500 34  

30-4 ธนัวาคม  25,992 8,500 34  

 



วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

21.00น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สาย

การบนิ SCOOT  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lต 

 
รวจเช ็
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง  สนามบนินารติะ - วดันารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - โอไดบะ กนัด ัม้ Unicorn - โออโิสะ  
                        อาหารเทีย่ง (BBQ YAKINIKU BUFFET) 
00.45น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR292 

 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง(บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  
08.55น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีสุ่ด
ในภูมภิาคคันโต ถอืว่าเป็นวัดที่โด่งดังทีสุ่ดในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็น
รองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตูหลัก มทีางเดนิบันได
ขึน้สูอ่าคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้
ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน ้ าขนาดใหญ่ รวมทั ้งบรเิวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายใน
กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ น
เอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืก
ชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง 

 
เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมน ูBBQ YAKINIKU BUFFET 
 
 
 
 
 
 
  
บา่ย หลังอาหารกลางวนัน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง น าทา่นเดนิทาง

สู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจา้แม่
กวนอิมทองค า  ที่ เป็นทอง
สัมฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนติเมตร วัดพุทธที่ เก่าแก่
ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมี
ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่
ความเป็นสิรมิงคลตลอดทั ้งปี 
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิา
รมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มี

โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
โลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้
หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขาย
ของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะได ้
เพลิดเพลิน กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ น ญี่ปุ่ น Made In 
Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เสื้อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดนิไป
ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky 
tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได ้
งดงามจากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด
ใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะ
แชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซี

เอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้น าท่านเดนิทางไป 
โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิงสินค่าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซ์ิต ี้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ 
รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 

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


Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัว
เดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันที ่24 กันยายน 2560 อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกในการชอ้ป
ป้ิง จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัจงัหวดัคานากาวา่ เมอืงโออโิสะ ไมค่วรพลาดประสบการณ์ 
การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่  นไดพ้กัผอ่นอยา่ง
เต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  

 ทีพ่กั: Oiso Prince Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั โรงแรมหรรูะดบั4ดาวรมิทะเล  
 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่าม      ฮาโกเน ่- ศาลเจา้ฮาโกเน ่- หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะเอา้ทเ์ลท - คาวากจูโิกะ 
                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 
 น าท่านเดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่่องเทีย่วที่

ไดรั้บความนยิม โดยเป็นส่วนหนึง่ของอุทยานแห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-
อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านา
พันธุ์หลากสสีันที่เบ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย 
รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมี
ชือ่เสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มี
จ านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่ น าทา่นเดนิทางสูศ่าลเจา้ฮาโกเน ่ซ ึง่
ตัง้อยูท่ีเ่ชงิเขาฮาโกเน่เรยีบทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ในศาศนาชนิโต 
จุ ด เ ด่ น ที่
นักท่องเทีย่วรูจ้ัก
และคุ น้ตากันดี
คือ  เสาโทริอ ิสี

แดงขนาดใหญ่ที่
ตั ้ ง อ ยู่ ร ิ ม
ทะเลสาบอาช ิที่

แสดงใหเ้ห็นเขตแดนของศาลเจา้ ศาลเจา้จะไมไ่ดใ้หญ่โตเหมอืนศาลเจา้ทีอ่ ืน่ๆ 
แต่ดว้ยความสวยงามและองค์ประกอบอื่นๆรอบศาลเจา้ไม่ว่าจะเป็นท าเลที่ตัง้ 
บรรยากาศโดยรอบท าใหท้ีน่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหข้ึน้มาสกัาระบชูาไดเ้ป็นจ านวน
มาก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  หุบเขาโอวาคุดาน ิหรอื หุบเขานรก  ชมบ่อ
น ้าแรก่ ามะถันทีส่ามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า 
ทีเ่ชือ่กันว่า เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาว  ขึน้ 7 ปี อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกชมและซือ้ สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย อาท ิสบูด่ า, แชมพดู า,โฟมลา้ง
หนา้ด า ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากก ามะถันที่คนญี่ปุ่ นเชือ่ว่าบ ารุงผวิพรรณและ
เสน้ผมใหด้รีวมทัง้ คติตีไ้ขด่ า ซึง่เป็นโอท็อป อยา่งหนึง่ของญีปุ่่ น 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มือ้ที ่3) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูโ่กเท็มบะ พรีเ่มีย่ม เอา้ทเ์ลท Gotemba Outet ใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบ
ร น ด์ ญี่ ปุ่ น โ ก อิ น เ ต อ ร์ ม า ก ม า ย  เ ช่ น  MK MICHEL 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯ ล ฯ 
เลื อ กซื้ อ ก ระ เป๋ า ไฮ ไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANYฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบัและนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER,AGETE, 
S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINESฯ ล ฯ ร อ ง เ ท ้ า แ ฟ ชั่ น HUSH 
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้
ส าหรับคณุหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย สมควรแกเ่วลาเวลาน าทา่น
เขา้สูท่ ีพ่กั  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่4 ) พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 
  
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบ

น า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็ม
อิม่ ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าน า้แร่ธรรมชาตนิีม้สี่วน
ชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ที่ พ ั ก : Route Inn Kawagujiko Hotel  

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั โรงแรมรมิทะเลวาบคาวากจูโิกะ  
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่      สวนโอชปิารค์ – โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โตเกยีว – ชนิจกู ุ- นารติะ  
                 อาหารเชา้,เทีย่ง 



 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5 ) 
 น าทา่นไปชม สวนโออชิ ิปารค์ (Oishi Park) เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟูจ ิ

(Mt.Fuji)ทีส่วยทีสุ่ดจุดหนึง่ทีน่กัท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึ ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะฝ่ังเหนือ (Lake Kawaguchiko) 
ที่นี่เป็นที่นยิมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นซึง่มาพักผ่อนตากอากาศ ชมววิ 
ดืม่ด ่ากับความงามของทวิทัศน์ ในวันทีอ่ากาศแจ่มใสสวนแห่งนี้จะเป็นจุด
ชมววิทีส่ามารถมองเห็นภูเขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทัง้ลูกซึง่สวยงามมาก จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่ โอชโินะฮคัไค หรอืหมูบ่า้นน า้ใส บ่อน ้าทีแ่ปดในโอชิ

โนะ ที่เกดิจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุมามากกว่า 
1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน  ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยัง
บอ่น ้าแต่ละบ่อน ้า ดังนัน้น ้าทีอ่ยู่ในบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก 
ในปี 1985 สถานทีแ่ห่ งนี้ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้า
จากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญี่ปุ่ นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไมแ้ละวิวของภูเขาไฟฟูจิได ใ้นวันที่อากาศแจ่มใส ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิ กับบรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง จากน ัน้
น าท่านเดนิทางสู่รมิทะเลสาบคาวากูจโิกะเพื่อท่านอาหารกลางวนั 
   

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี ่Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ท่านจะไดท้ดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวรับการสั่นสะเทือนจากขัน้
ต ่าสุดสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลอง
แบบต่างๆ จากนัน้ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เค รื่
องส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑ์จากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ
ภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย และยาของ
ดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้
สูโ่ตเกยีว น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่ นที่
ถอืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอนัดับ
หนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชญิท่านเลือก ชมและซื้อ สินคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา้ และเครื่องส าอาง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาค่อนขา้งถูกกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100
เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็น
ของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า 
อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั:  Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                                 

                   อาหาร เชา้ 

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 
      สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TR291 

    ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

******************************************* 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 



เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณุาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมือง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านัน้ แต่กรณีพีเรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นัน้ **  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตีย่งใหญ1่เตยีงเตีย่งเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด  ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
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 อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน า้ดืม่ทา่นในวนัท าทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง 
รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 


