
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 777–200 ER (415 ท่ีนัง่)  
 พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 
 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัฟูกุชิมา 1 คืน  / นิกาตะ 1 คืน และไซตามะ 1 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ เมืองฟุกุชิมะ AIZU TAKASU SKI RESORT หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณโออูจิจูคุ 

ปราสาทสึรุกะ KITAKATA RAMEN STREET ทดลองท าขา้วเกรียบ IMAYO SAKE FACTORY 
TERADOMARI  SEA  FOOD MARKET STREET ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ียซูาวา่  

 พร้อมชอ้ปป้ิงกนัแบบเตม็ๆท่ียา่นชินจูกุ  อิออน พลาซ่า 
 

 
 
 
 
 

 



วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – เมืองฟกุชิุมะ  -  
AIZU ASTORIA HOTEL  

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
AIZU TAKASU SKI RESORT – หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ – 
ปราสาทสึรุกะ – KITAKATA RAMEN STREET –  อิออน พลาซ่า 

  - 
SUNROUTE  NIIGATA  

HOTEL   
หรือระดบัเทียบเท่า 

3 
IMAYO SAKE FACTORY – ทดลองท าขา้วเกรียบ – 
TERADOMARI  SEA  FOOD MARKET STREET – ฟาร์ม 
สตรอเบอร์ร่ียซูาวา่ 

   
ROUTEINN FUKAYA   
หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
ชอ้ปป้ิงยา่นชินจูก ุ– สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
(กรุงเทพฯ) 

  - - 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

เดือนเมษายน 61 

5 -8 , 8-11 เม.ย.61 35,999.- 
11-14 , 14-17 เม.ย.61 37,999.- 
พกัเดีย่วเพิม่ 6,900 บาท 

 
วนัแรก            ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – เมืองฟุกชิุมะ 
   03.00 น.  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
   06.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น                                      (-/ -/ อาหารเยน็) 

โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่วบินที ่XW 918   (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง)  
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น                                                      

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น   บริการข้าวป้ัน พร้อมน า้ด่ืมบนรถ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุชิมะ FUKUSHIMA เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ
ญ่ีปุ่น ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิคมากกว่า 150 กิโลเมตร ลึกเข้าไปในภูเขาของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู พื้นท่ี 10% เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่วนท่ีเหลืออีก 90%(พื้นท่ีกวา้งใน
ภาคตะวนัตกของฟูกุชิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวติัศาสตร์อาอิซุ-วาคามัตสึ(Aizu-Wakamatsu) 
ปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว 

  ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (1)      
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  AIZU ASTORIA HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 
 



วนัทีส่อง         AIZU TAKASU SKI RESORT – หมู่บ้านญี่ปุ่ นโบราณ โออูจิจูคุ – ปราสาทสึรุกะ –  
                       KITAKATA RAMEN STREET – ออิอน พลาซ่า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (2)                              (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ -) 

น าท่านสัมผสักบัหิมะท่ี AIZU TAKASU SKI RESORT (รวมราคา SLADE) ซ่ึงเป็นลานสกีท่ีตั้งอยูใ่น
ภูมิภาคโทโฮคุ อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว  เป็นอีกหน่ึงลานสกีท่ียงัได้สัมผสัหิมะในช่วงเดือน
เมษายน เป็นท่ีดึงดูดนกัเล่นสกีและนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก น าท่านสัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ 
โออูจิจูคุ เป็นเมืองบนเส้นทางการคา้อาอิซุนิชิไคโดะ (Aizu-Nishi Kaido trade route) ซ่ึงเช่ือมต่อเมืองอิซุ
กับนิกโก้ในช่วงสมยัเอโดะ ปัจจุบนัน้ีบ้านสไตล์ญ่ีปุ่นแบบมุงหลังคายงัคงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และ
ดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร และบา้นพกัแบบโฮมสเตยต่์างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหม่ีโซบะ และปลา
เทร้าตย์า่ง จากนั้นน าท่านชมบรรยากาศ  ปราสาทสึรุกะ Tsuruga Castle (ดา้นนอก) ถูกสร้างข้ึนในปี 1384 
มีการเปล่ียนผูป้กครองมาหลายคร้ังในช่วงท่ียงัเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกท าลายลงหลงัจากเกิดสงครามโบ
ชิน(Boshin war) ปี 1868 ซ่ึงเกิดการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมยัเมจิ ท าให้ส้ินสุดยุคศกัดินายึดอ านาจท่านโท
คุกาวา่โชกุน ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลงัคา
เดิมซ่ึงเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ ากบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่น   

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)   แบบ JAPANESE  SET 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  KITAKATA RAMEN STREET เป็นยา่นท่ีเป็นท่ีนิยมของเมืองฟุกุชิมะ ตลอด
ถนนเส้นน้ีจะมีร้านขายราเมนข้ึนช่ือมากมายกวา่ 120 ร้าน ซ่ึงท่านสามารถเลือกชิมราเมนไดต้ามท่ีตอ้งการ 
น าท่านช็อปป้ิง อิออน พลาซ่า ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, 
เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ 
“เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

  ค ่า  อสิระอาหารม้ือค ่า  เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย     
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  SUNROUTE  NIIGATA  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่าม        IMAYO SAKE FACTORY – ทดลองท าข้าวเกรียบ – TERADOMARI  SEA  FOOD 
MARKET STREET – ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ียูซาว่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม    (4)              (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารค ่า) 
น าท่านสู่ IMAYO SAKE FACTORY เป็นโรงงานสาเก อีกหน่ึงแห่งท่ีผลิตสาเกท่ีญ่ีปุ่น ให้ท่านไดเ้ห็นถึง
วิธีการผลิต ขั้นตอนต่างๆ ในการท าสาเกให้มีรสชาติท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย ท่านจะไดล้ิ้มลอง
และสัมผสัรสชาติสาเกอย่างแทจ้ริง  จากนั้นให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ ทดลองท าข้าวเกรียบ ซ่ึงขา้ว
เกรียบในภาษาญ่ีปุ่นเรียกวา่ “Senbei”  โดยทัว่ๆไปใชข้า้วเป็นวตัถุดิบหลกั แต่ขา้วเกรียบกุง้หรือท่ีเรียกเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นวา่ “Ebi Senbei” น้ีท  าจากโปรตีนของมัน่ฝร่ังและกุง้ ซ่ึงถือวา่เป็นขา้วเกรียบท่ีไดรั้บความนิยม
สูง กินแล้วเพลินจนหยุดไม่ได้เน่ืองจากรสชาติท่ีอร่อยและสัมผสัตอนเค้ียวท่ีกรอบ ทั้งน้ีจงัหวดัไอจิมี
ปริมาณการผลิตขา้วเกรียบกุง้มากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น โดยเฉพาะท่ีต าบลอิชชิกิของเมือง
นิชิโอะมีการผลิตขา้วเกรียบกุง้มากทีเดียว ดงันั้นท่ีต าบลอิชชิกิน้ีมีร้านจ าหน่ายขา้วเกรียบกุง้จ  านวนมาก 
และรสชาติขา้วเกรียบกุง้ของแต่ละร้านก็มีความแตกต่างอย่างมีเอกลกัษณ์ดว้ย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 



TERADOMARI  SEA  FOOD MARKET STREET มีร้านคา้มากมายเรียงรายให้ท่านไดล้ิ้มลองชิม
อาหารทะเลสดๆ อีกทั้งยงัอบอวนไปดว้ยกล่ินหอมของอาหารทะเลยา่งตลอดแนวถนน คบัคัง่ไปดว้ยผูค้น
ทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวมากมาย ท่ีไดมี้โอกาสมาเยอืนท่ีน่ี    

  เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (5)    แบบ JAPANESE  SET 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ียูซาว่า อยูจ่งัหวดั NIIGATA  เป็นสตรอเบอร์ร่ีท่ีหวานและ
ลูกใหญ่  ซ่ึงสวนสตรอเบอร์ร่ีน้ีใชน้ ้ าแร่ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะในการปลูก และสวนน้ีไดรั้บเลือกวา่
เป็นสวนตน้แบบในเร่ืองเมล็ดพนัธ์ุของสตรอเบอร์ร่ี  เป็นสวนท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควรในจงัหวดัน้ี ท่าน
จะได้ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆจากตน้ และมีสินคา้ท่ีท าจากสตรอเบอร์ร่ีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเพื่อเป็นของฝาก
มากมาย 

   ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร   (6) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  ROUTEINN FUKAYA   หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่         ช้อปป้ิงย่านชินจูก ุ– สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
   เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (7)                                 (อาหารเช้า/ –/ –) 

จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านกั SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดิบท่ี  
“ชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนัให้ท่านได้
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  

  เทีย่ง  อสิระอาหารม้ือกลางวนั เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยทีย่่านชินจูกุ เช่นร้าน  
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ขอ้สอบ 

 
   สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
15.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่วบินที ่XW 919   

(บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 
   20.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

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

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 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 

 
อตัราค่าบริการ 

 
วนัที ่  5-8 , 8-11 เม.ย.61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
35,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.– 

วนัที ่  11-14 , 14-17 เม.ย.61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 37,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.– 
 
 

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

 
*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟลท์ต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
 
 
 
 
 
 



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 20กก 
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 3,000 เยน หรือประมาณ 1,000 

บาท ต่อ 1 ท่านตลอดทริป (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 15,000 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) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน
เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

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 

http://www.elifegear.com/
http://www.elifegear.com/


8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


