
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พเิศษ !!!!!  เมนบูฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุและ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้  

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 กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

15 – 19 กรกฎาคม 61 19,900 7,900 

17 – 21 กรกฎาคม 61 19,900 7,900 

21 – 25 กรกฎาคม 61 21,900 7,900 

23 – 27 กรกฎาคม 61 (วนัอาสาฬหบูชา) 21,900 7,900 

04 – 08 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

10 – 14 สงิหาคม 61 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 24,900 7,900 

18 – 22 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

22 – 26 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

28 สงิหาคม – 01 กนัยายน 61 21,900 7,900 

03 – 07 กนัยายน 61 22,900 7,900 

09 – 13 กนัยายน 61 22,900 7,900 

17 – 21 กนัยายน 61 22,900 7,900 

19 – 23 กนัยายน 61 22,900 7,900 

23 – 27 กนัยายน 61 22,900 7,900 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิลดราคาต ัว๋ 8,000 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 

 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – วดัอาซากสุะ -โตเกยีวสกายทร–ี ชอ้ปป้ิงโอไดบะ  

02.20 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเทีย่วบนิที ่XW102 สายการบนิ Nok Scoot ราคา
ทวัรน์ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง (หากตอ้งการบนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นและ
เครือ่งดืม่จ าหนา่ย)  

***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 
10.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 PAGE 3 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น  (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว กอ่ตัง้เมือ่ปี 628 ซึง่ตาม
ประวัตคิวามเป็นมา วัดนี้เกดิขึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แต่กลับทอดแหไดพ้ระโพธสิัตวก์วนอมิทอง
ค า ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนัน้คนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี้ข ึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดษิฐานพระ
โพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบ้ชูา นอกจากนีล้ักษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดทีป่ระดับดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชือ่ว่า ประตูฟ้าค ารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลอืกซือ้เครื่องรางของขลัง หรือเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึต่างๆ มากมายที่ ถนน
นาคามเิสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามไูร ชดุแต่งกายประจ าชาตญิีปุ่่ น และพลาดไม่ไดก้ับ 
ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากสุะจากนัน้น าท่านสู่

จดุชมววิเพือ่ถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอยา่ง
เป็นทางการเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สญัญาณโทรทัศนแ์ละวทิยรุะบบดจิติอลแหง่ใหม ่ซึง่แต่
เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่คีวามสงู 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสงูไมเ่พยีงพอในการสง่สัญญาณ 
เนือ่งจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ง่สัญญาณไมส่ะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแห่งนี้มา
รองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สญัญาณไดท้ั่วทัง้ภมูภิาค 
 
 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงที่เกดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่
บรเิวณอ่าวโตเกยีวเพือ่ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิ
แห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อีก
มากมาย นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพาน
สายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่่องเทีย่วสดุฮติของ
นักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ พลาดไมไ่ดก้บักนัดัม้ตัวใหม ่Unicorn Gundam ทีห่า้ง Diver City 
 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

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

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่3 เมอืงอริาบาก ิ- สวนดอกไมฮ้ติาชซิไีซด ์พารค์ –  ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮติาช ิซไีซด ์(Hitachi Seaside Park)  แหง่เมอืงฮติาชนิากะ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี
ชือ่เสยีงของจังหวัดอบิะระก ิ(Ibaraki) ประเทศญีปุ่่ น เป็นสวนดอกไมซ้ ึง่ตัง้อยูบ่น เนนิเขาโคเชยี คอื ตน้โค
เชยี หรอื ตน้ฮะฮะกงิ ิเป็นไมพุ้ม่ชนดิหนึง่ทีม่ตีน้ก าเนดิมาจากยโุรปตอนใต ้โดยไมพุ้ม่สามารถเปลีย่นสไีด ้3 
ส ีตามชว่งเวลา ชว่งหนา้รอ้นพุม่ไมจ้ะเป็นสเีขยีว ชว่งตน้ฤดใูบไมร้ว่งพุม่ไมจ้ะเปลีย่นเป็นสแีดง ตอ่มา
กลายเป็นสเีหลอืง จนเขา้ฤดใูบไมร้ว่งจะเปลีย่นเป็นสนี ้าตาล เมือ่แหง้สามารถน ามามดัรวมเป็นไมก้วาดได ้
สวยอศัจรรยม์าก โดยชว่งเวลาประมาณเดอืน ก.ค.- ก.ย.ทา่นจะไดพ้บกบัดอกพุม่ดอกโคเชยีสเีขยีวจ านวน 3 
หมืน่ 2 พันพุม่ทีไ่ดท้ าการปลกู ณ เนนิเขามฮิาราช ิและ ดอกทานตะวัน (Zinnia Sunflower)  
**หมายเหต:ุ ดอกพุม่ดอกโคเชยีสเีขยีวจะบานสวยเต็มทีอ่ยา่งไรนัน้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ ทาง

บรษัิทตอ้งขออภยัหากในชว่งทีท่า่นนัน้ไปดอกไมย้งัไมบ่านอยา่งเต็มที ่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุศนูยก์ลางอกีแหง่หนึง่ของมหานครโตเกยีว ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าที่
ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญีปุ่่ น ยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้
ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทีข่าดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพยีง 100 เยน
เทา่นัน้ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่หข์าปยูกัษ ์

 

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

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่4 
ไกดพ์าทอ่งเทีย่วตะลยุกรงุโตเกยีวโดยรถไฟ (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) หรอื ซือ้ต ัว๋เขา้สวนสนกุ 

Tokyo Disneyland 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  

ไกดจ์ะพาทา่นน่ังรถไฟตะลยุกรงุโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ตั๋วเขา้สวนสนุกอนัดับโลก Tokyo Disneyland  
(บตัรคา่เขา้ ผูใ้หญ ่2,700 บาท เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี ราคา 2,100 บาท ไมร่วมคา่เดนิทาง  
หากสนใจใหท้างบรษิทัซือ้ต ัว๋ลว่งหนา้ กรณุาแจง้กอ่นวนัเดนิทาง)  
โลกแหง่จนิตนาการซึง่เป็น Disneyland แหง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งขึน้ในปี 1983 โดย
การถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ดนิแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากกว่า 17 
ลา้นคนตอ่ปี สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ มากมาย ทีแ่บง่ออกเป็นโซนต่างๆ เพลดิเพลนิกับ Adventure 
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Land ทีท่า่นจะไดผ้จญภยักบัการลอ่งเรอืโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรอืจะชมสวนสนุกโดยรอบ
โดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบา้นตน้ไม ้Swiss Family Treehouse หรอืเลอืกสนุกกับ Splash 
Mountain น่ังเรอืผจญภัยบนผาสงูชนัในโซน Critter Country เขา้ชมบา้นผสีงิ Haunted Mansion อันน่า
กลัว และชมบา้นนอ้ยแสนน่ารักของหมพีูห ์Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land เพลดิเพลนิกับ
การแต่งกายชดุประจ าชาตขิองตุ๊กตาตัวนอ้ยกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling 
Journey ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึใน Toon Town กบับา้นของเหลา่การต์ูนของดสินีย ์Minnie House บา้นแสน
น่ารักของมนินี่ หรอื Chip ‘n Dale’s Treehouse บา้นตน้ไมข้องชปิกับเดล สนุกต่อกับเครือ่งเล่นมันส์ๆ  ใน
โซน Tomorrow Land สนุกสดุเหวีย่งกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Mountain หรอืเลอืกเดนิทางใน
อวกาศแบบสบายๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเครือ่งเล่นช ิน้ใหม่ล่าสุดของ Tokyo Disneyland ใน Buzz 
Light Year ประชันความแมน่กับเพือ่นดว้ยปืนเลเซอรส์ดุไฮเทค จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ลขิสทิธิจ์าก 
Disney ทีม่มีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืกเป็นของฝากของทีร่ะลกึที ่World Bazaar และพลาดไมไ่ด ้
กับขบวนพาเหรดสดุอลังการ Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight ของเหล่าการต์ูน
มากมาย อาท ิมคิกีแ้ละมนินี่ พลูโต ชปิกับเดล โดนัลดด์ัก หมพีูหแ์ละผองเพือ่น ปีเตอรแ์พน สโนวไวทก์ับ
คนแคระทัง้เจ็ด และตัวละครจากดสินีย์อืน่ๆ อีกมากมายที่ออกมาอวดโฉม (ในกรณีที่สภาพอากาศไม่
เหมาะสม เชน่ ฝนตก ขบวนพาเหรดอาจงดแสดง)  

ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ป Tokyo Disneyland โดยไกดจ์ะน าทา่นน ัง่รถไฟตะลยุกรงุโตเกยีว ทา่นสามารถ
ทอ่งเทีย่วอสิระตามสถานทีต่า่งๆไดด้ังตอ่ไปนี้ 

วดันารติะ เป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขากลางเมอืงนารติะ มผีูค้นหลังไหลกันมา
นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่ความเป็นสริมิงคล เนื่องจากเป็นวัดทีม่สีถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถงึ
วัฒนธรรมของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิทีไ่ดรั้บความศรัทธาอยา่งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวันขึน้ปีใหมจ่ะคลาคล ่า
ไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพร นับแสนคน ซึง่ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วนยิมมาเยีย่มชมเป็นอันดัสองในญีปุ่่ น เพือ่
ขอพรจากหลวงพอ่ “ฟโุดเมยีว” (เทพเจา้แหง่ไฟ) อนัศักดิส์ทิธิ ์และยงัม ี“เครือ่งราง หรอื “ฮูต้่างๆ รวมทัง้

สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยาบรเิวณรอบๆวัด 
ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับ

สนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 
รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนีย้งัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย 
แหลง่ชอ็ปป้ิงชัน้น าแหง่กรงุโตเกยีว ชบิยูา่ / ฮาราจกู ุ/ อาเมะโยโกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

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

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่5 ชอ้ปป้ิงออิอนมอล ์- ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่
ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้ที่หลากหลาย
มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่มากมาย 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

13.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่โดยเทีย่วบนิที ่XW101 Scoot ราคาทวัรน์ีย้งัไม่
รวมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง (หากตอ้งการบนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่
จ าหนา่ย)  

***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 
18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
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***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 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1500 บาท ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 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 24 ชัว่โมง 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ 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) 
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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 
 
 
 
 

 


