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 ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 777–200 (415 ท่ีนัง่) พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS  
และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัคานากาว่า 1คืน นากาโน่ 2 คืน และนาริตะ 1 คืน 
 โตเกยีว ชอ้ปป้ิงชินจุกุ  มิตซุยพาร์คเอา้ทเ์ลต  ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  
 ทาคายาม่าและมัตสึโมโต้  หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซนัมาจิซูจิ ปราสาทมตัสึโมโต ้  
 นากาโน่  HAKUBA SKI RESORT  วดัเซนโคจิ ถนนนาคามิเซะ นาริตะ วดันาริตะ อิออนพลาซ่า 
 เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญ่ีปุ่น 

 
 

พเิศษ!!!  อิม่อร่อยกบัเมนูสไตล์ญีปุ่่น พร้อมเมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ แบบฉบับชาวญีปุ่่น 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - - - - 

2 
ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – มิตซุยพาร์ค
เอา้ทเ์ล็ตชอ้ปป้ิงมอลล ์–TOKYO BAY AQUALINE 

  - 
TOYOKO INN  
HIRATSUKA หรือเทียบเท่า 

3 
วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั – หุบเขาโอวาคุดานิ – 
โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอา้ทเ์ล็ต 

   
PRINCE SHIRAKABA 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
ปราสาทมตัสึโมโต ้–ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – 
หมู่บา้นชิราคาวาโกะ 

   
TSUGAIKE KOGEN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 
นัง่กระเชา้ชมววิ ณ HAKUBA SKI RESORT  – วดัเซนโคจิ – 
ถนนนาคามิเซะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

  - 
SUPER HOTEL CHIBA 
หรือเทียบเท่า 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

ธันวาคม 60 

1-6 / 6-11 /  8-13 ธ.ค.60 36,999 บาท 
13-18 / 15-20 ธ.ค.60 36,999 บาท 
20-25 ธ.ค.60 38,999 บาท 
22-27 ธ.ค.60 39,999 บาท 
27 ธ.ค.- 1  ม.ค.60 / 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.60(เตม็) 43,999 บาท 

 

วนัแรก          ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  23.55 น.         พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT   

โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัสอง          ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – มติซุยพาร์คเอ้าท์เลต็ช้อปป้ิงมอลล์ –                    
TOKYO BAY AQUALINE 

   04.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น                                           (-/ อาหารกลางวนั/ -) 
โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่วบินที ่XW918  
(บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง)  

   11.55 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น                                                      
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น 

    เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (1) 
น าท่านเดินทางสู่ มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปป้ิงมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK KISARAZU)                 
มีแบรนด์ท่ีให้เลือกมากมายทั้งแบรนด์หรูจากต่างประเทศ ร้านฮิตๆ และร้านแฟชัน่ของประเทศญ่ีปุ่น มี
สินคา้ขายหลายแบบเช่น สินคา้แฟชัน่ กีฬา เคร่ืองประดบัและสินคา้ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ท่ีให้ส่วนลดประมาณ 
30-50% อยู่ใกล้กับทะเล ท าให้ได้บรรยากาศช้อปป้ิงริมทะเล เหมือนการได้ช้อปป้ิงท่ีเมืองตาก
อากาศ  จากนั้ นน าท่านเดินทางลอดทางด่วนพิ เศษซ่ึงเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือท่ี ญ่ี ปุ่นเ รียกว่า                       
“โตเกียว เบย์ อควาไลน์” (TOKYO BAY AQUALINE) ซ่ึงความพิเศษของทางด่วนน้ีอยูท่ี่การเป็นทาง
ด่วนท่ีไดรั้บการรับรองให้เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมวิวตรง
บริเวณกลางทาง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (ห่ิงห้อยแห่งทะเล) ให้ท่าน
ไดเ้พลิดเพลิน กบัการถ่ายภาพความมหศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในอ่าวโตเกียว ซ่ึงนอกจาก
จะเป็นท่ีพกัรถแลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจกนัอีก 

6 
วดันาริตะ –  อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ –   
ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

  - - 
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ค ่า  อสิระอาหารม้ือเยน็ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  TOYOKO INN HIRATSUKA หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม        วนอทุยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็ 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (2)                (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 

น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซ่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีผูม้าเยือน
เป็นจ านวนมากเป็นแหล่งรวมบ่อน ้าพุร้อนมากถึง17แห่ง จึงท าใหเ้มืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการอาบน ้าแร่  
จากนั้นน าท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ใช้เวลาล่องประมาณ 10–15 นาท)ี  ทะเลสาบอาชิ 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีอยู่
ลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ พบและสัมผสัเรือแฟนตาซีโจรสลดัท่ีประดบัประดาและตกแต่งอยา่งอลงัการ ให้ท่าน
ไดช่ื้นชมความงามทะเลสาบอนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น กบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาด“เสาโทราอิ”
สัญลกัษณ์อนัโด่งดงักลางทะเลสาบอาชิ จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้สู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” 
(โดยรถโค้ชปรับอากาศ) ภูเขาไฟท่ีมีบ่อก ามะถนัท่ียงัคุกรุ่นอยู ่ท่ีบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัสามารถตม้ไข่ให้สุกได ้
มีจุดเด่นคือไข่ท่ีตม้จะกลายเป็นสีด าชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าให้อายุ
ยนืยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี 

   เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (3) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหล่งรวม
สินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลกกวา่ 165 แบรนด์ บนพื้นท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต พบ
กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุดอาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY 
ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดงัไดท่ี้ร้านCOACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, 
ARMANI ฯลฯ หรือเลือกดูเคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ  

  ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (4) 
SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์แบบฉบับญีปุ่่น+ขาปูบุฟเฟ่ต์ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SHINANO PRINCE SHIRAKABA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่       ปราสาทมตัสึโมโต้ –ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (5)               (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 

จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทบัใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ (ด้านนอก)  มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนงัปราสาทมีสีด า และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมือนปีกนก สร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นท่ีพกัของบรรดาเจา้เมืองในอดีต ปัจจุบนัหลงัจาก
ไดรั้บการจดัตั้งเป็นสมบติัประจ าชาติญ่ีปุ่นไดป้รับให้เป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับรวบรวมขอ้มูลประวติัศาสตร์
ของญ่ีปุ่นและประวติัศาสตร์ของ จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของ
ประเทศญ่ีปุ่น 

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6)   
จากนั้นน าท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์
แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียว
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บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความ
เช่ือของคนโบราณสมยัก่อน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านท่ีได้รับเลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบ
ญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึงแปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มี
ลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึง
โครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมา
อยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้   

  ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (7)      
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  TSUGAIKE KOGEN HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบน ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขุมขนท า
ใหผ้วิหนงัสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัทีห้่า        น่ังกระเช้าชมววิ ณ HAKUBA SKI RESORT  – วดัเซนโคจิ – ถนนนาคามเิซะ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (8)                             (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ –) 
จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้สัมผสัความสวยงามของหิมะท่ี  HAKUBA SKI RESORT  (ราคานี้รวมค่าขึน้
กระเช้าแล้ว) ให้ทุกท่านจะได้สัมผสักบัความสวยงามและความหนาวเย็นของหิมะ เพลิดเพลินกบัการ
ถ่ายรูป และชมวิวของภูเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน   ทุกท่านจะได้สัมผสักับการเล่นหิมะและ
สนุกสนานกบัการเล่น “สกี” หรือเลือกสนุกกบั “สโนวบ์อร์ด”  
 (** ไม่รวมอตัราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสก ีและ เคร่ืองเล่นทุกชนิด **) 
 จากนั้นเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ วดัเก่าแก่ดั้งเดิมท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองนากาโน่ สร้างมาตั้งแต่ประมาณ ปี ค.ศ. 1897 
รอบ ๆ วดัจะเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นโบราณ วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในช่วงสงครามแบ่งแยกดินแดน
สมยัศตวรรษท่ี 16 เพราะวดัน้ีเป็นหน่ึงในไม่ก่ีวดัท่ียงัมีผูค้นใหค้วามเล่ือมใสเดินทางไปกราบไหวข้อพรอยู่
สม ่าเสมอ วดัแห่งน้ีถูกคน้พบก่อนยคุท่ีพุทธศาสนาจะมีการแบ่งแยกเป็นนิกายต่าง ๆ ทั้งยงัเคยเป็นโรงเรียน
สอนพุทธศาสนาใหก้บัพระสงฆอี์กดว้ย จากนั้นท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ี “ถนนนาคา
มิเซะ”สินคา้ MADE IN JAPAN แท้ๆ  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ 
รวมทั้งขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

  เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (9) 
จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านกัSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบท่ี“ชินจูกุ”
หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบันให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของจากร้านคา้ต่างๆมากมายในยา่นน้ีเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปMP–3, 
WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ไม่วา่จะเป็น H&M, 
ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, 
COMME DES GARCON  
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ค ่า  อสิระอาหารมื้อเยน็ เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยทีย่่านชินจูกุ เช่นร้าน  
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ขอ้สอบ 
 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA /SUPER 
HOTEL CHIBA หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก         วดันาริตะ – ออิอน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ –  ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
   เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (10)                                  (อาหารเช้า/ –/ –) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ ซ่ึงท่านจะได้นมสัการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วดันาริตะวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนั
เก่าแก่ซ่ึงมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยงัเป็นวดัท่ีบูชาเทพเจ้าแห่งไฟจากนั้นน าท่านเดินทางสู่       
“เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ 
รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

13.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
16.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่วบินที ่XW919   
(บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 

   22.05 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

************************************************************* 
 

*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ใน

ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพกัเป็น ห้องทีน่อน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขอ
อนุญาตจัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 
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อตัราค่าบริการ 
 

วนัที ่  1-6 / 6-11 /  8-13 / 13-18 / 15-20 ธ.ค.60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 36,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 

วนัที ่  20-25 ธ.ค.60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 38,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 

วนัที ่  22-27 ธ.ค.60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 39,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 

วนัที ่  27 ธ.ค.- 1  ม.ค.60 และ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 43,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 

**ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเดก็** 
**เดก็ต า่กว่าอายุ 2 ปี ราคา6,900 บาท**  

 
 

*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดนิทางได้) 
2. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน NOKSCOOT  

 ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลบัท่านละ 20 กก 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 

บาท ต่อ 1 ท่านตลอด ทริป (ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง 
ณ  วนัเดนิทาง) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระ
ดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 

 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของ

ผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 
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4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัการซ้ือทีน่ั่ง และน า้หนักกระเป๋า รถเขน็ WHEELCHAIR ของสายการบิน NOKSCOOT 
1.  กรณมีีความประสงค์จะเปลีย่นระดับช้ันทีน่ั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT) จะมีรายละเอียดดงัน้ี 
      1.1 ทีน่ั่ง SCOOT BIZ สามารถอพัเกรดท่ีนัง่ได ้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละประมาณ 5,000 บาท (รวมไป-กลบั) 

1.2  ทีน่ั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 2,800 บาท (รวมไป-กลบั)  
       ทีน่ั่งแถว 31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61)***ไม่อนุญาตให้เด็กต ่ากว่า 16 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป*** 
1.4 ทีน่ั่ง SUPER SEAT ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 1,600 บาท (รวมไป-กลบั) 
1.3 ทีน่ั่ง STANDARD SEAT ในกรณีท่ีตอ้งการระบุท่ีนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 1,000 บาท (รวมไป-กลบั) 

2.  กรณซ้ืีอน า้หนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติท่ีสายการบิน NOKSCOOT ก าหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
       -  เพิม่ 5 กโิลกรัม 200 บาท / เพิม่ 10 กโิลกรัม 400 บาท / เพิม่ 15 กโิลกรัม 600 บาท / เพิม่ 20 กโิลกรัม 1,000 บาท 
          (เป็นราคาต่อคน ต่อเทีย่วบิน)  
         ***หมายเหตุ*** ส าหรับการซ้ือน า้หนักกระเป๋า สูงสุดได้ไม่เกนิ 40 กโิลกรัม รวมกบัน า้หนักกระเป๋าทีม่ีอยู่แล้ว 
3. กรณต้ีองการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม แต่จะต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ช่ัวโมงก่อนบิน 

***ส าหรับทีน่ั่งโซน SCOOT IN SILENCE ทีน่ั่งแถว 21-26 (ROW 21-26)  
จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึน้ไป เท่าน้ัน*** 

****ต้องด าเนินการแจ้งก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์)**** 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 

การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   

http://www.elifegear.com/
http://www.elifegear.com/
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เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 
 
 
 


