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ทรปินีไ้ปญีปุ่่ นไหวข้อพรมหาส าเร็จจาก 7 เทพโพธสิตัฯ ทีน่กัธุรกจิใน 108 
สาขาอาชพี พอ่คา้ แมค่า้ หา้งรา้น มรีปูทา่นกราบไหวบ้ชูาต ัง้อยูห่นา้รา้นคา้ใน
อดตีนานนบัพนัปีต ัง้แตบ่รรพบรุษุถงึปจัจบุนันีย้งัม ัน่คงในความศกัดิส์ทิธ ิ ์
อ.โหรยูร ศษิยค์รูเทพยช์ฎาทอง..ขอน าท่านท ัง้หลายไปกราบไหวข้อพรสิง่
ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ 7 แหง่ เพือ่หนุนดวงชะตา ดลุการคา้ หนุนการงาน หนุนการเงนิการ
คลงัแหง่มหาโชคลาภในหอ้งมหาขมุทรพัยแ์หง่ 7 เทพโพธสิตัฯ ทา่นจะเมตตา
เปิดใหใ้นทรปินีท้กุคนนะ 

โปรแกรมสดุพเิศษ  
กราบไหวข้อพรจากเทพเจา้ ท ัง้ 7 เทพ มหาโพธสิตัว ์

เทพเจา้แหง่โชคลาภของญีปุ่่ น 
เสน้ทาง กรงุเทพฯ – นารติะ – นคิโก – เซนได – โตเกยีว – นารติะ – กรงุเทพฯ 

บนิตรงสบายๆ โดยสายการบนิ นก สกูต๊ (Nok Scoot) 

น าคณะโดย อ.โหรยรู ศษิยค์รเูทพชฎาทอง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

ประเทศญีปุ่่ น ถอืเป็นหนึง่ในถิน่ทีอ่ยูข่องเทพมหัศจรรยม์ากมาย โดยเทพเจา้เหล่านี้เป็นตัวแปรทีก่ าหนดวถิชีวีติ
ของชาวญีปุ่่ นหลายๆ อย่าง ทัง้เทศกาล วัฒนธรรม ทีไ่ดรั้บความนยิมเห็นจะเป็นเทพกลุ่มหนึง่ทีเ่รยีกวา่ Shichi 
Fukujin หรอื เจ็ดเทพแหง่โชคลาภ โดยเป็นตัวแทนของโชคลาภหลายแบบดว้ยกัน และเจ็ดเทพแหง่โชคลาภ
ของญีปุ่่ นนั้นในต านานกล่าวว่าเดนิทางดว้ยเรือที่ชือ่ว่า Takarabune หรือเรือสมบัต ิที่เต็มไปดว้ยสมบัตทิี่จะ
แบง่ปันลาภใหก้ับผูเ้ชือ่ สาวก ของเทพเหล่านี้ ทัง้นักธุรกจิ พ่อคา้ แม่คา้ ขา้ราชการ นักเรยีน คนทีม่สีขุภาพกาย 
สขุภาพใจ ออ่นแอ เมือ่ไดก้ราบไหวข้อพร จากเทพทัง้ 7 องคน์ี ้ก็เชือ่กันวา่จะน าความสขุความสมหวงัมาสูท่า่น  
 

ก าหนดการเดนิทาง : วนัที ่8-12 กนัยายน 2561 
วนัแรกของการเดนิทาง :  สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 
วนัศกุร ์ที ่8 กนัยายน 2561 
23.55 น. นัดพบกันที ่สนามบนิดอนเมอืง, อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์7  

สายการบนิ นกสกูต๊ (Nok Scoot) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอนิและโหลดกระเป๋าเดนิทาง ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง :  สนามบนินารติะ – โตเกยีว – เมอืงนคิโก ้– ศาลเจา้แบบโทโชก ุ
วนัเสาร ์ที ่9 กนัยายน 2561  อาเคจไิดระโรปเวย ์- น า้ตกเคงอน – แชอ่อนเซ็น 
04.15 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่ XW 102 

**ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ..เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏ 
ของ NOK SCOOT ซึง่สายการบนิจะท าการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่ง (Random Seat) ซึง่เป็นทีน่ั่ง 
STANDARD SEAT ใหก้ับลกูคา้เท่านัน้ ..โดยหากทา่นมคีวาม ประสงคจ์ะระบทุีน่ ัง่บนเครือ่ง
หรอืตอ้งการเปลีย่นทีน่ ัง่ใหมจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ)**   
 

(ขอย ้าวา่..สายการบนิ นกสกู๊ต ใหน้ ้าหนักกระเป๋าสัมภาระคนละ 20 กโิลกรัม เท่านัน้นะคะ หากคดิ
วา่ ขากลับตอ้งน ้าหนักเกนิ 20 ก.ก.โปรดเตรียมซือ้น ้าหนักเพิม่และแจง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง 3-7 
วนั เพือ่จะไดไ้มต่อ้งกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ )  

 

11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น...(ใชเ้วลา ราวๆ 6 ชัว่โมง) 
น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้...ไกดจ์ะน าทา่นไปขึน้
รถบัสทีเ่ตรยีมไว…้ 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
13.30 น.  เดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงนกิโก ้เมอืงเล็กๆ ทีเ่ป็นดั่งประตสูู ่วนอทุยานแหง่ชาตนิกิโก ้และเป็นทีท่ีม่ ี

ชือ่เสยีงในการตกแตง่ศาลเจา้ ใหม้คีวามวจิติรตระการตาซึง่จะมชีือ่เรยีกกันวา่ “ศาลเจา้แบบโทโช
ก”ุ และ เมอืงนกิโกแ้หง่นี้เป็น สสุานทีฝั่งศพ ของ “โทกงุาวะ อเิอะยาส”ุ ซึง่เป็นตน้ตระกลู โทกงุา
วะ เอาไว ้อกีทัง้เมอืงนี ้ถอืไดว้า่เป็น ศนูยก์ลางของศาสนาพทุธและชนิโตมาหลายศตวรรษอกีดว้ย 
“ศาลเจา้โทโชกุ” สถาปัตยกรรมชัน้เยีย่มของชา่งฝีมอืซึง่หาไม่ไดใ้นปัจจุบัน เป็นการผสมผสาน
สถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชนิโต สรา้งโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมงีาน
ประตมิากรรมทีเ่ต็มไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เชน่ มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, 
มังกรหัวเราะ เป็นตน้ จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ เพือ่ขึน้กระเชา้ อาเคจไิดระโรปเวย ์ระหวา่งทาง
ทีไ่ปจะผา่นเนนิ อโิรฮะ (Irohasaka) แลน่รถไปตามถนนลาดชันและคดเคีย้วไปมาผา่นป่าอันอดุม
สมบูรณ์และหุบเขาที่งดงาม ซึง่เสน้ทางนี้เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี่มชี ือ่เสยีงตดิอันดับตน้ของ
ประเทศญี่ปุ่ น แต่ในช่วงฤดูใบไมผ้ลทิ่านจะไดช้มธรรมชาตทิี่เขยีวชะอุ่ม ขึน้กระเชา้ชมววิภูเขา
มากมายที่ซอ้นพาดกันอยู่ในระยะไกลๆ ที่ป่าดา้นล่าง แม่น ้าไหลผ่านแมกไม ้น่ันคอืแม่น ้าไดยะ 
เดนิทางไม่นานนักจะมาถงึบรเิวณลานชมววิ เป็นลานกวา้งทีม่ทีวิทัศน์ 360 องศา ทางตะวันตกจะ
เห็นทะเลสาบชเูซนจ ิกับ น า้ตกเคงอน ไดใ้นภาพเดยีวอยา่งน่าตืน่ตาตืน่ใจ นอกจากนี้ท่านอาจจะ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ไดเ้ห็นสายรุง้ใกลก้ับแอง่ของน ้าตกอกีดว้ย ( สภาพอากาศมผีลตอ่การขึน้กระเชา้ หากสภาพอากาศ
ไมเ่อือ้อ านวยจะไมส่ามารถขึน้กระเชา้ได ้) 

18.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2)   
   เดนิทางสูท่ีพั่ก นาส ุณ  RINDOKO ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

พักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้
เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก่ระเปรา่ ความอัศจรรยแ์หง่การอาบน ้าแร่แบบญีปุ่่ นนี่เองท าให ้
มผีูก้ลา่ววา่ => หากมาทีญ่ีปุ่่ นแลว้ไมไ่ดล้งอาบน ้าแรก็่เหมอืนกับวา่ทา่นมาไมถ่งึญีปุ่่ น ! 

 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง :   วดัรชิชาคจุ ิ– เซนได – กราบไหวข้อพร จากเทพเจา้ 3 องค ์
วนัอาทติย ์ที ่10 กนัยายน 2561 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (3) 
08.00 น.  น าคณะเช็คเอาท ์และเดนิทางสู ่วดัยามาเดระ หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการวา่ วดัรชิชาคจุ ิแตค่นจะ

รูจั้กกันในนาม วัดยามาเดระมากกว่า ซึง่มีความหมายว่า วัดบนภูเขา วัดแห่งนี้ไดช้ื่อว่าเป็น                
“วดัแหง่บนัไดพนัข ัน้” จัดเป็นสถานทีท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก ถูกคน้พบมามากกวา่ 1000 ปีทีแ่ลว้ 
มขีัน้บันได 1015 ขัน้ ทีจ่ะเดนิขึน้ไปถงึ มวีัดศาสนาพุทธอยูห่ลากหลายตามขา้งทาง และเป็นทีท่ี ่
Matsuo Basho นักแตง่กลอนไฮคชุือ่ดัง ไดม้าเยีย่มทีน่ี้เมือ่ 300 ปีกอ่นและไดแ้ตง่กลอนหนึง่ ที่
โดง่ดังมากจนถงึปัจจบุันนี้ น าคณะเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเซนได (เดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมงครึง่) 

12.00 น.  รันประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (4) 
13.00 น.  น าคณะเดนิทางถงึ เมอืงเซนได เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคโทโฮค ุและมปีระชากรราวๆ 1 ลา้นคน

แวดลอ้มไปดว้ย ก าแพงปราสาทและตน้ไม ้จนไดช้ือ่วา่เป็น City of Trees น าคณะเดนิทางสู ่วดั 
Shurinji เพือ่กราบไหวข้อพรจาก (1) เทพไดโกกุเท (Daikokuten) หรอืทีเ่รยีกวา่ไดโกก ุ
เปรยีบเสมอืนพระศวิะ (อนิเดยี) หรอืเจา้แมก่าล ี(ฮนิด)ู น่ันเอง โดยเป็นเทพทีม่าจากความเชือ่ตา่ง
แดน รับเขา้มาในญีปุ่่ นราวๆ ยุคศตวรรษที ่9 เทพไดโกกุเทนมักจะปรากฏมาพรอ้มกับไมต้ะลมุพุก
ในมอืขวา ยิม้ตลอดเวลา และยนือยูบ่นถงุขา้วหอ่ใหญ ่มบีางต านานเลา่วา่เอบสิ ึเป็นลกูของเทพได
โกกุเทนอกีดว้ย โดยมักจะปรากฏพรอ้มกับเทพ ฟคุุโรคุจู เป็นสามเทพแห่งโชคลาภอกีดว้ย เทพ
ไดโกกเุทน เป็นตวัแทนของความดจีากโชคลาภ น าคณะเดนิทางตอ่สู ่วดั Genko-an  กราบ
ไหวข้อพรจาก (2) เทพจุโรจนิ (Jurojin) เป็นเทพแห่งปัญญา และอายุยนืยาวที่รับมาจากจีน 
โดยมคีวามใกลเ้คยีงกับฟคุุโรคุจูอยา่งมาก บางครัง้ก็ถูกเขา้ใจสลับกัน และบางต านานก็เลา่วา่ทัง้
สองอยู่ในร่างกายเดยีวกัน ในไมเ้ทา้ของจุโรจนิใสค่ัมภรี์มว้น หรอืมากโิมโนะเอาไว ้เทพจุโรจนิ 
เป็นเทพตวัแทนของปญัญา เวลาสมควรน าคณะเดนิทางตอ่สู ่ถนนชอ้ปป้ิง Ichibancho ช ัน้
ดาดฟ้าหา้ง Fujisaki  กราบไหวข้อพรจาก (3) เทพเอบสิ ึ(Ebisu) เป็นเทพองคเ์ดยีวที่มถี ิน่
ก าเนิดในประเทศญี่ปุ่ น โดยเป็นเทพการประมงและการคา้ ไดรั้บความนิยมจากผูค้นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมประมงอย่างมาก โดยมักจะพบในรูปที่ถอืปลาอยู่ในมอืซา้ย สว่นมอืขวาเป็นคันเบ็ด 
และใส่หมวกทรงแหลม โดยสถานีรถไฟ และเบียร์ เอบิส ึไดใ้ชช้ื่อมาจากเทพองค์นี้น่ันเอง            
เทพเอบสิ ึเป็นเทพตวัแทนความดใีนความซือ่สตัย ์ 

18.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (5) 
เขา้สูท่ีพั่ก เซนได ณ METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง :   กราบไหวข้อพร จากเทพเจา้ 4 องคซ์าโอะ – ชนิจกุ ุ(โตเกยีว) 
วนัจนัทร ์ที ่11 กนัยายน 2561 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (6) 
08.00 น.  น าคณะเดนิทางสู ่วดั Koshu-ji กราบไหวข้อพรจาก (4) เทพฟคุโุรคจุ ูFukuRokuJu เป็นเทพ

แหง่ความร ่ารวย ความสขุ และอายยุนืยาว ชือ่มาจากค าญีปุ่่ นสามค า Fuku Roku และ Ju รวมกัน 
เชือ่วา่เป็นสว่นผสมมาจากเทพสามดาวของจนี ฟคุโุรคจุูมักจะพบเห็นในสภาพหนวดยาว หนา้ผาก
สงู และใสช่ดุจนียาว บางครัง้ก็จะมสีัตวอ์ายยุนือืน่ๆ รอบตัว เชน่กวาง เตา่ หรอื กระเรยีน เทพฟุคุ
โรคุจูเป็นตวัแทนของอายุยนืยาว น าคณะเดนิทางต่อสู่ วดั Rinkoin  กราบไหวข้อพรจาก          
(5) เทพเบนไซเทน (Benzai-ten) หรือทีเ่รยีกวา่ เบนเทน เป็นเทพหญงิองคเ์ดยีวในหมู่เทพ
แหง่โชคลาภทัง้เจ็ด โดยเป็นเทพในศาสนาพุทธของญีปุ่่ น (แตม่ตีน้ก าเนดิรับมาจากเทพสาระวาต ี
ในความเชือ่ฮนิด)ู เบนไซเทนเป็นเทพแห่งดนตร ีงานศลิป์ และความรู ้มักปรากฏตัวในสภาพถอืบิ
วะ เครือ่งดนตรปีระเภทน ้าเตา้ของญีปุ่่ น มวีหิารและวัดในญีปุ่่ นทีบู่ชาเทพเบนไซเทนทีเ่อโนชมิะ
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โดยเฉพาะ เทพเบนไซเทนเป็นตวัแทนความดขีองความสุข   น าคณะเดินทางต่อสู่ วัด 
Manpuku-ji กราบไหวข้อพรจาก (6) เทพบชิามอนเทน (Bishamon-ten) เป็นเทพนักรบ และ
ผูล้งทัณฑค์วามชั่ว โดยมอีกีชือ่วา่บชิามอน เป็นเทพทีรั่บมาจากอนิเดยี (เชน่เดยีวกับไดโกกุเทน 
และเบนไซเทน)  นอกจากนี้แลว้เทพบชิามอนยังเป็นหนึง่ในเทพผูพ้ทัิกษ์ของศาสนาพุทธญีปุ่่ นอกี
ดว้ย มักจะพบในสภาพใสช่ดุเกราะ ใบหนา้หาเรือ่งจรงิจัง และถอือาวธุในมอืขา้งหนึง่ และศาลาใน
มอือกีขา้งหนึง่ศาลาในมอืของบชิามอนนัน้เป็นตัวแทนมหาสมบัตทิีเ่ทพบชิามอนปกป้องอยู ่เทพบิ
ชามอนเป็นเทพตวัแทนศกัด ิศ์รแีละเกยีรตยิศ และวัดทา้ยสุดที่คณะจะเดนิทางไปคือ วดั 
Fukuju-in กราบขอพรจาก (7) เทพโฮเทยซ์ามะ (Hotei Sama) หรอืท่านโฮเทยน่ั์นเอง เป็น
เทพแหง่ความอดุมสมบรูณ์และความสขุ แน่นอนวา่รับมาจากจนี เป็นรา่งจตุขิองพระศรอีรยิเมตรไตร
น่ันเอง โฮเทยม์ักจะปรากฏในสภาพน่ังแผพ่งุใหญเ่ป็นเหมอืนพระสงฆจ์นี นอกญีปุ่่ นก็รูจั้กกันในนาม
เทพหัวเราะ เทพความสขุ เทพโฮเทยเ์ป็นตวัแทนของความสขุ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 
13.00 น.  น าคณะเดนิทางกลับสู ่กรงุโตเกยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) 

ระหวา่งทางใหค้ณะไดส้มัผัสบรรยากาสสองขา้งทาง ฟังเรือ่งราว เรือ่งเลา่ จากมัคคเุทศก ์และให ้
สมาชกิไดจ้อดแวะพักหาขนมอรอ่ยๆ ทานเลน่ และเขา้หอ้งน ้า ตามอัธยาศัย ณ จดุแวะพักรถ 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (8) 
จากนัน้ใหค้ณะไดอ้สิระชอ้ปป้ิงที ่ชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงซึง่มคีวามเจรญิอันดับหนึง่ของกรุงโตเกยีว ใน
ปัจจบุันทีถ่กูขนานนามวา่ ศนูยก์ลางทีส่องแหง่นคร ศนูยร์วมของรา้นคา้ทีจั่ดแตง่หรูหราน่ารักหลาก
สไตล ์ รวมถงึรา้นขายสนิคา้ชือ่ดังเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวญีปุ่่ น และท่องเทีย่วทีม่าเยอืนรา้น 100 yen 
สนิคา้ภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมดที่มีทั ้งเครื่องส าอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสนิคา้
มากมายทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก-ของขวัญกลับบา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระท่าน
เพลดิเพลนิกับการจับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ถกูใจ อาท ินาฬกิาแบรนดเ์นม อปุกรณ์อเีลคทรอนคิ กลอ้ง
ถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคณุผูห้ญงิ อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง
ยีห่อ้ดังของญีปุ่่ น  (ไมร่วมอาหารค า่ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย) 

   เขา้สูท่ีพั่ก โตเกยีว ณ SHINJUKU PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง : วดันารติะซนั – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 
วนัองัคาร ที ่12 กนัยายน 2561 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
08.00 น.  จากนั้นท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทางไปยัง เม ืองนาร ิตะ 

(Narita)...เมอืงทีอ่ยูห่า่งจากกรงุโตเกยีว 60 กโิลเมตร และยังเป็นทีต่ัง้ของ สนามบนินารติะ..เขา้
ชม วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple)..เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญข่อง
ลัทธชินิกอน (Shingon) และมชีือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
สนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ หอ้ง
โถงหลัก ภายในประดษิฐานรูปป้ันของ เทพฟโุด เมยีวโอ (Fudo Myoo) ซึง่เป็นเทพผูป้กปักรักษา
ของลัทธนิี้เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่วา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น 
และสวนยโุรปอกีดว้ย... 

10.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร..ขึน้รถบัสเพือ่เดนิทางไป สนามบนินารติะ 
10.30 น. ถงึ สนามบนินารติะ..ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

(โปรดอยา่ลมืวา่ทางสายการบนิใหน้ ้าหนักกระเป๋าตอ่ทา่นไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
 

13.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NOK SCOOT) เทีย่วบนิที ่XW 101 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ..โดยสวสัดภิาพ 
********* Have a gooooood Trip ********* 

 

อตัราคา่บรกิาร    ราคาทา่นละ    42,900 บาท 
       พกัเดีย่ว เพิม่      8,900 บาท 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 
เง ือ่นไขการจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท กอ่นการเดนิทาง  
2. พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport มาทางอเีมลห์รอื LINE ของบรษัิท  
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทาง 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. เนือ่งจากเป็นการเชา่เหมาล า การยกเลกิการเดนิทางจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ
1.การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดังกลา่ว ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 8 ทา่น 
4. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
7. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
8. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบทุีน่ ัง่ 

- ผูโ้ดยสารสามารถ upgrade ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วัน
ท าการ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 
คา่ธรรมเนยีมในการเพิม่น า้หนกักระเป๋า (กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้เพิม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 
 

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดสอบถาม
ขอ้มลูจากเซลล)์ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 


