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JAPAN 
Tokyo – Fuji Snow Wow Wow Wow 

โดยสายการบนิ นกสกูต๊ 

5 วนั 3 คนื 

ไฮไลท ์ทวัร ์COMBO –KANSAI 

 

- บนิตรง ดว้ย นกสกูต๊  เคร ือ่งโบอิง้ 777-200  (ล ำใหญ)่  

- พกัฟจู ิ1 คนื  และ โตเกยีว 2 คนื  ระดบัมำตรฐำน 3 ดำว ญีปุ่่ น 

- สมัผสับรรยำกำศหนำวเย็น  หมิะขำวๆ ที ่ลำนสก ี ใกลภ้เูขำไฟฟจู ิ  

- แวะ เรยีนรูแ้ละรบัมอืแผน่ดนิไหวที ่ศนูยจ์ ำลองแผน่ดนิไหว 

- อ ิม่เอม เปรมสุขกบั บุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์ ทำนกนัไมอ่ ัน้และ  

- แช่ออนเซ็น ภำยในโรงแรม สบำยตวั 

รำคำเพยีง 19,911.- เทำ่น ัน้ 
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Day 1 

 สนำมบนิดอนเมอืง 

 23.55 น. นัดพบกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์7 สายการบนินกสกูต๊ (Nok Scoot) 

  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิและโหลดกระเป๋าเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – โอไดบะ – 

ลานสก ี(ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ)  – โรงแรม + ออนเซ็น 

        ✓ Fuji Hakone Land 

Schole Plaza Hotel 
หรอืเทยีบเท่า 

3 Fuji Visitor Center  - ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว –โยโกฮามา่ – 
พพิธิภัณฑร์าเมน – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ– โรงแรม 

✓   Kichijoji Tokyu Rei 
หรอืเทยีบเท่า 

 
4 ฟรเีดย ์ อสิระ 1 วัน เต็มๆ   (ไมม่รีถบัสบรกิาร) ✓   Kichijoji Tokyu Rei 

หรอืเทยีบเท่า 

 
5 โตเกยีว – วัดอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีว สกายทร–ี ชอ้ปป้ิง      

ออิอน มอลล ์–สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
 

✓    
 

เครือ่งโบอิง้ 777-22 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 
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Day 2 

 สนำมบนิดอนเมอืง – สนำมบินนำรติะ – โตเกียว – โอไดบะ – ลำนสกี (ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ) – 

โรงแรม + ออนเซ็น 

 04.15 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW 918 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 11.55 น. เดินทางถงึ สนามบนินารติะ  ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาราวๆ 6 ช่ัวโมง) น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

  กระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เดินทางมุง่หนา้สู ่กรุงโตเกยีว ขา้ม สะพำนเรนโบว ์(Rainbow 

  Bridge)  เพือ่ไป ยัง Diver City Tokyo Plaza  เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพล๊กซแ์ห่งใหมข่องกรงุโตเกยีว  

  รวมไปถงึไฮไลท์ของที่นี่ หุ่นกันดั ้มตัวใหม่รุ่น  RX-0 ยูนิคอรน์  ที่ไดรั้บการประกอบเสร็จอย่าง

  สมบรูณ์เเลว้ ที่บรเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติี้โตเกยีวพลาซา  ใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง

  ตามอัธยาศัย  

 เทีย่ง  อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 บำ่ย  น าท่านเดนิทางสู ่ลำนสก ี เพือ่พบกับลานหมิะสขีาวทีม่แีบค๊กราวนเ์ป็นภเูขาไฟฟจู ิใหท้่านได ้

   สนุกไปกับการถา่ยรปูกับลานหมิะสขีาวตระการตา หรอืจะเล่นกระดานลืน่แบบญีปุ่่ น หรอืทีเ่รยีกวา่ 

    “โซร”ิ  (Sori) แบบเต็มที ่ 

    

  

 ค ำ่  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HAKONE SCHOLE PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า รับประทานอาหารค ่า เมนูขำปู

  ยกัษ ์ณ โรงแรม จากนัน้ใหทุ้กท่านผอ่นคลายกับการแชน่ ้าแจกธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น (Onsen) 

 

 

 

 

 

 

**  ทำงเรำขอสงวนสทิธิก์ำรเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ ** 

 .. เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOK SCOOT  ซึง่สายการบนิจะท าการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่ง (Random Seat)  

ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEAT  ใหก้ับลกูคา้เท่านัน้   โดยหากท่านมคีวามประสงคจ์ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่ง

ใหม ่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ     

** (สำมำรถดอูตัรำคำ่บรกิำรไดใ้นทำ้ยรำยกำร) ** 

ราคานี ้ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอ่ืน รวมไปถึงชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หมิะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ

ในช่วงเวลานัน้ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสกี โดยรักษาสิทธ์ิของลูกค้าเป็นส าคัญ) 
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Day 3 

 Fuji Visitor Centor – ศูนยจ์ ำลองแผ่นดนิไหว– โยโกฮำมำ่ – พพิธิภณัฑร์ำเมน – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิง

ชนิจุกุ – โรงแรม 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

   น าท่านเดินทางสู่ Fuji Visitor Center  หรอืศูนยบ์รกิารนักท่องเที่ยวประจ าภูเขาไฟฟูจเิป็นศูนยข์อ้มูลส าหรับการ

  เดินทางไปยังภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบทั้ง 5 รอบๆภูเขาไฟ จากนั้น ขอน าท่านไปยัง 

  ศูนย์จ ำลองแผ่นดินไหว หรอื FUJINOEKI  ซึ่งตั ้งอยู่บริเวณใกล ้ๆ  กับภูเขาไฟฟูจ ิ 

  โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีหอ้งจัดฉาก

  การเกดิแผ่นดินไหว และ ความแรงของการส่ันสะเทือนในระดับรคิเตอรต์่างๆกันรวมไปถงึ

  การเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผน่ดนิไหวไปแลว้เป็นตน้ จากนัน้ เขา้ไปที่เมอืงโย

  โกฮามา่  เขา้ชม  พพิธิภณัฑร์ำเมน (Ramen Museum Yokohama)  สถานที่รวมเรือ่ง

  ราวทุกอยา่งเกีย่วกับราเมน ไมว่า่จะเป็นประวัตคิวามเป็นมา ชนดิ ของราเมน และรวมถึงมีการ

  จัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรอืนของชติะมาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเก่าของ

  โตเกยีวในยุคปี 1958  ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมนไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนที่

  มชีือ่เสยีงอยู ่8  รา้นใหนั้กท่องเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กันดว้ย ...   

 เทีย่ง  อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 บำ่ย  เดินทางเขา้มายัง กรุงโตเกยีว  ใหทุ้กท่านอสิระช็อปป้ิง ย่ำนชนิจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิง

ขนาด  ใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟช่ันเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดา 

   แฟช่ันนสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจกูทุีเ่ป็นเหมอืนศูนยก์ลางของของยา่นนี ้ซึง่เป็น 

   หนึง่ในสถานทีีค่กึคักทีส่ดุในญีปุ่่ น ในแต่ละวันมผีูค้นจ านวนมากถงึ 2.5 ลา้นคน 

   ทีใ่ชบ้รกิารสถานแีหง่นี ้  ทางดา้นตะวันตกยา่นนีท้ีเ่ต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าหลาย 

   อาคาร มทัีง้โรงแรมชัน้ ตึกแฝดที่เป็นส านักงานรัฐบาลซึง่ดา้นบนของตึกนี้เปิดใหป้ระชาชมเขา้ชมฟร ีส่วนทางดา้น

  ตะวันออกนัน้คือ คาบูกโิชะ เป็นย่านที่เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera 

  และยา่นบันเทงิยามราตรทีีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

 เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

   น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI TUKOU REI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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Day 4 

 อสิระเต็มวนั หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

   ใหอ้สิระทุกท่าน ตามอัธยาศัย (ไมม่รีถบัสบรกิาร) ซือ้ทวัรเ์สรมิ  ต ัว๋ดสินยีแ์ลนด ์( ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 2,700 บำท  / 

  เด็ก 2,000 บำท ) โดยไมไ่ดร้วมคำ่รถไฟส ำหรบัเดนิทำงไปดสินยีแ์ลนด ์[รำคำนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงได]้ 

  โตเกยีวดิสนยีแ์ลนด์ (Tokyo Disneyland)  ดินแดนที่ไม่จ ากัดอายขุองผูม้าเยอืน สวนสนุกนี้สรา้งขึ้นในปี 1983 และ

  เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีใ่หส้รา้งนอกอาณาบรเิวณของสหรัฐอเมรกิา ตืน่ตาตื่น

  ใจกับเครือ่งเล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ  และ หากว่าเหนื่อยกับเครือ่งเล่นแลว้ 

  ท่านสามารถพักดูโชวพ์าเหรดตระการตาของเหล่าตัวการต์ูนดิสนีย ์Mickey & 

  Minnie, Donald Duck, และผองเพื่อนที่มีคิวมาเปิดตัวใหช้มกันไดต้ามเวลาที่

  ทางสวนสนุกก าหนดไวอ้กีดว้ย (ซึง่มทัีง้รอบบ่าย และ หัวค ่า) ส ำหรบัทำ่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ท่าน

  สามารถสอบถามขอ้มลูกอ่นการเดนิทางจากมัคคุเทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง และสามารถซือ้ต๋ัวรถไฟ เพือ่

  ไปเที่ยวยังย่านชอ้ปป้ิงต่างๆของโตเกยีวไดเ้ช่น ย่านกนิซ่า, อเูอโนะ, โดยท่านสามารถถามขอ้มลูแต่ละสถานทีไ่ดจ้าก

  ไกดเ์พือ่การเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

   *เพือ่ใหท้ำ่นไดส้นกุสนำนอยำ่งเต็มที ่จงึไมม่บีรกิำรอำหำรลำงวนัและอำหำรค ำ่* 

   น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI TUKOU REI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

Day 5 

 โตเกยีว – วดัอำซำกุสะ – ถำ่ยรปูโตเกยีว สกำยทร–ี ชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล ์– สนำมบนินำรติะ - สนำมบนิ

ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู ่วดัอำซำกสุะ หรอื วดัเซนโซจ ิ (Sensoji Temple) วัดทีว่า่กันวา่ เก่าแกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว ซึง่

เคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น า

ท่านนมัสการ องค์เจา้แม่กวนอมิทองค า ที่ประดิษฐานในวหิารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉาก

มา่นกัน้)  และ ถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกบั “คำมนิำรมิง (ประตูฟ้ำค ำรณ)” ซึง่มโีคม

ไฟสแีดงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก” มคีวามสูงใหญ่ถงึ 4.5 เมตร  อกี

ทัง้ยังม ี “ถนนนำกำมเิสะ” ถนนรา้นคา้แหล่งรวมสนิคา้ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย   จากนัน้จะขอพาทุกท่านไปยนื

ถา่ยรปู กับ TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแมน่ ้าสมุดิะ (ใกลวั้ดอาซากุสะ) 

โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ 22 

MAY 2012   มคีวามสูงที่ 634 เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็น

หอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สดุในโลก  จากนัน้ออกเดินทางสู่ นำรติะ ใหอ้สิระท่านเก็บ

ตกที่   AEON Shopping Mall  ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ขนำดใหญ่  ในเมืองนาริตะ 

เพียบพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,รา้นขายยาและ

เครือ่งส าอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนังสือ , รา้นรองเทา้ ฯลฯ  และยังม ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต

ขนาดใหญใ่นสว่นของ Jusco ทีร่วมของสด ของแหง้ อกีมากมายใหท้่านไดซ้ือ้ตดิมอืกอ่นขึน้เครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 
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 เทีย่ง  อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 บำ่ย  ไดเ้วลาอันสมควร ...  ขึน้รถบัส  เพือ่เดนิทางไป สนำมบนินำรติะ 

 14.15 น. ถงึ สนำมบนินำรติะ ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสัมภาระ  

 16.50 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ นกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW 919 (บรกิารอาหารรอ้น และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

 22.05 น. เดนิทำงถงึ  สนำมบนิดอนเมอืง   กรงุเทพฯ   โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
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Tokyo – Fuji Snow Wow Wow Wow 5 Days 3 Nights By XW 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

03-07 ธันวาคม 2560 19,911 19,911 19,911 7,900 

05-09 ธันวาคม 2560 19,911 19,911 19,911 7,900 

10-14 ธันวาคม 2560 25,991 25,991 25,991 7,900 

12-16 ธันวาคม 2560 26,991 26,991 26,991 7,900 

17-21 ธันวาคม 2560 26,991 26,991 26,991 7,900 

19-23 ธันวาคม 2560 26,991 26,991 26,991 7,900 

 

*** รำคำเด็กทำรก [เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 6,900 บำท / ทำ่น *** 

*** ราคาน้ี เป็นราคาโปรโมชัน่  ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี  แตอ่ยา่งใด *** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมคัคเุทศก  ์

ทำ่นละ 3,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น***  (เก็บทปิกอ่นกำรเดนิทำง ที ่สนำมบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

**ลกูคำ้ทีบ่นิกบัสำยกำรบนินกสกูต๊ มเีงือ่นไขเพิม่ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง** 

สายการบนินกสกูต๊ ใชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกันไมไ่ดน่ั้งตดิกัน 

หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการค่าใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่ รายละเอยีดการซือ้ทีน่ั่งเพิม่  มดัีงนี ้

1. ทีน่ั่ง SCOOT  BIZ  สามารถอัพเกรดทีน่ั่งได ้โดยจะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ท่านละ  5,000.- บาท ไป-กลับ โดยประมาณ 

2. ทีน่ั่ง STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบทุีน่ั่ง มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 2,800.- บาท  (รวมไป-กลับ) 

 ( ทีน่ั่งแถว 31 และ 61  ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีอ่าย ุต ่ากวา่ 16 ปี และ สงูกวา่ 65 ปีขึน้ไป ท าการจอง ) 

3. ทีน่ั่ง SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบทุีน่ั่ง  จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่  1,600.- บาท  (รวมไป-กลับ)   

4. ทีน่ั่ง STANDARD  SEAT   ในกรณีจะระบทุีน่ั่ง  จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่  1,000.- บาท  (รวมไป-กลับ) 

- กรณีซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ (จากเดมิทีไ่ดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มดัีงนี ้

 เพิม่ 5 ก.ก.   150 บาท /  เพิม่ 10 ก.ก.  350 บาท /  เพิม่ 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิม่  20 ก.ก.  950 บาท  

** ราคาขา้งตน้เป็น ราคาต่อคน  ตอ่เทีย่วบนิ **  และซือ้ไดไ้มเ่กนิ 40 ก.ก. (รวมน ้าหนักทีม่ใีหก้อ่นแลว้) 

กรณีใชร้ถเข็นทีส่นามบนิ  ไมม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  เพยีงแต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  72 ช่ัวโมงกอ่นบนิ 

*** ส าหรับทีน่ั่งโซน  Scoot in Silence  (ทีน่ั่งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารทีอ่าย ุ12 ปีขึน้ไปเท่านัน้*** 

** รบกวนแจง้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน (ไมนั่บรวม เสาร์-อาทติย)์ ** 
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เงือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

 1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 3. การช าระค่าบรกิาร 

       3.1 กรณุาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

       3.2 กรณุาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 

 4.การยกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวโปรโมช่ัน หลังจากท าการจองทัวรแ์ละช าระเงนิค่าทัวรแ์ลว้  จะไมส่ามารถขอยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดใ้นทุก

กรณี  และ  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านจะของดการใชบ้รกิารใดๆ ตามโปรแกรมทัวร ์หรอื 

ไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ  ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ กับทางบรษัิทได ้

  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ 

ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดทั้ง้สิน้** 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 1.ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

ทัวรข์า้งตน้ (ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 

 2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
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 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. ค่าประกันอบัุตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

       ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ  200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  ์

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -  เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -  เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

    **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

    **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

 5. ค่าทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 3,000 เยน  ต่อท่าน/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

      6. ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีุณสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลูก

ทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

 2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

 3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

 4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

 1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ข่ายคุณสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมำยเหต ุ

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด 

 7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


