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FREE WIFI ON BUS มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร ์
สายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-วนอุทยานฮาโกเน-่ล่องเรอื
โจรสลดั *** อาบน า้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์*** 

 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW102 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)   
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
 
 
 
 
 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ 
-วนอทุยานฮาโกเน-่ลอ่งเรอืโจรสลดั 

   FUJI BOU หรอืเทยีบเทา่  
(ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-ศาลเจา้โดมทิาเคะ - ศนูยว์ฒันะ
ธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอรซ์ติ ี ้

   MARROAD HOTEL 
NARITA หรอืเทยีบเทา่  

4 นกิโก-้ทะเลสาบชูเซนจ-ิน า้ตกเคะงอน-สะพานแดง

ชนิเคยีว-ศาลเจา้โทโชก-ุออิอนมอลล ์

   MARROAD HOTEL 
NARITA หรอืเทยีบเทา่  

5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ 

    

http://bit.ly/2NMk5YE
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
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10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของ
ท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัแบบป้ิงยา่งยากนิกิ ุ(1) 
  

นําท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่
กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ” วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มี
ความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่
ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําที่
ศักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหว ้
ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด 
ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีือ่
วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนม
นานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 
และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ ผา่นชม “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่
สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก จากน ัน้เดนิทางสู ่  วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่ ซึง่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิ ึที่ผูม้า
เยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุ์หลากสสีันที่เบ่งบานตลอดทัง้ปี 
ทวิทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมี
ชือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่งน้ําพุรอ้น ที่แปลกไปกวา่นัน้คอื มจํีานวนน้ําพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง 
นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท)ี ทะเลสาบทีก่่อตัวจาก
ลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่
มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง (หมายเหต ุ: เนือ่งจากประเทศญีปุ่่ นเป็นประเทศทีต่ระหนกัเร ือ่งความ
ปลอดภยัมาเป็นอนัดบัแรก หากวนัทีเ่ดนิทางมลีมแรง,หมอกลงเยอะ หรอื เหตุการณ์ทาง
ธรรมชาตอิ ืน่ๆ เรอือาจจะงดการใหบ้รกิาร) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

จากนัน้นําเดนิทางสู ่ทีพ่กั โรงแรม FUJI BOU หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบั 
การ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน้ํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยให ้
ระบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 
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วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-ศาลเจา้โคมทิาเกะ - ศนูยว์ฒันะธรรมชงชา-โอไดบะ- 
  ไดเวอรซ์ติ ี ้
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ภเูขาไฟฟจู”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 

รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิันงดงามที่ลงตัว ความสูง

เหนอืจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสญัลักษณ์สําคัญ

ของประเทศญีปุ่่ น นําท่านขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอื 

ทางขึน้ปิด) ทีเ่พือ่ชมทัศนยีภาพของภเูขาไฟ ทกุท่านจะได ้

เห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขา

ไฟฟูจซิ ึง่เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และสัมผัสกับความ

หนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และ

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ

ในหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย แวะสักการะ “ศาลเจา้

โคมทิาเกะ” ซึง่เป็นศาลเจา้ในลัทธชินิโต อกีทัง้ยังมเีทพ

เจา้เอบสิแุละเทพเจา้ไดโกกุ เทพเจา้แหง่โชคลาภความมั่ง

คั่งและอดุมสมบรูณ์ องคซ์า้ยคอืเทพเอบสิ ุหรอื ฮริุโกะ เทพ

เจา้แห่งสายน้ํา เป็นเทพแห่งชาวประมงและการคา้ขาย ใน

มอืขวาถอืเบ็ดตกปลา และมอืซา้ยถอืปลา องคข์วาคอืเทพ

ไดโกกุ เทพแห่งความมั่งคั่งและการเพาะปลูก เป็นเทพ

คุม้ครองเครือ่งใชภ้ายในบา้นโดยเฉพาะหอ้งครัว หนา้ตายิม้

แยม้แจ่มใส มอืขวาถอืคอ้น มอืซา้ยแบกถุงขา้วสารนําท่าน

สัมผัสประสบการณ์ “พธิีชงชาแบบญี่ปุ่ น” ใหท้่านได ้

ทดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลัง

ของรา้น ท่านสามารถชมววิทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามอยู่

เบือ้งหลัง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และ

แหล่งบันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 

1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ย

ความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) 

เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่า

ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam 

Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MARROAD HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่4 นกิโก-้ทะเลสาบชูเซนจ-ิน า้ตกเคะงอน-สะพานแดงชนิเคยีว-ศาลเจา้โทโชกุ-
ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (5)                                                                                          

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ “เมอืงนกิโก”้ เป็นเมอืงหนึง่ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมเดนิทางท่องเทีย่ว เนื่องจากมี

จุดเด่นทางดา้นประวัตศิาสตร์และไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกจากทาง UNESCO มวีัดและศาลเจา้ รวมทัง้มี

ธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลี่ยนสี พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก จะมีน้ําพุรอ้น น้ําตก 

ทะเลสาบต่างๆที่ทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นเดินทางโดยผ่าน “ถนนอโิระฮะซะกะ” ซึง่เป็นถนนที่มี

ทัศนยีภาพทีส่วยงามและยงัมชีือ่เสยีงในฐานะทีเ่ป็นจดุชมววิในฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามแห่งเมอืงนกิโกอ้กี

ดว้ย และถนนสายนี้เชือ่มต่อกับ “ทะเลสาบซูเชนจ”ิ เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟแลว้

ลาวาไหลมาปิดทางน้ําทําใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึน้มา จากนั้นเดนิทางสู่ “น า้ตกเคงอน” คือ น้ําตกที่มี

ชือ่เสียงที่สุดในนิกโก ้และเป็นหนึ่งในน้ําตกที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น โดยมีความสูง 100 เมตร 

นอกจากชัน้ชมววิดา้นบนทีส่ามารถมองเห็นตัง้แต่จุดสงูสุดของน้ําตกแลว้ ยังมจีุดทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีสุ่ดอกี 

น่ันก็คอื จุดชมววิจากชัน้ล่างทีอ่ยู่ลกึถงึ 100 เมตร นักท่องเทีย่วสามารถลงไปจุดชมววิไดโ้ดยลงลฟิตเ์พือ่

เขา้ชมววิ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ลฟิทป์ระมาณ 550 เยน)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางผ่านชม “สะพานแดงชนิเคยีว” เปรยีบเสมอืนสะพานศักดิส์ทิธิท์ีนํ่าพาทุกท่านเขา้สู่ “ศาลเจา้

โทโชก”ุ เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดรั้บการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดกโลก เอกลักษณ์ของ

ศาลเจา้แหง่นีอ้ยูท่ีส่ถาปัตยกรรมระดับสมบตัขิองชาตซิ ึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่

วา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภเลยทเีดยีว จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นี้ก็คอื ประตโูยเมมง (Yomei-mon 

Gate) และรปูแกะสลักหลากสสีนับนบานประตนัูน้สวยงามน่าชมเป็นอยา่งมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-

Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและขวาของประต ูซึง่ประดับดว้ยรปูแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะ

ไดเ้ห็นรปูแกะสลักลงิสามตัวมซิะร ุ(Mizaru)  (The Three Wise Monkeys) ทีส่ ือ่ถงึการไมดู่ ไมพู่ด และไม่

ฟัง และรปูแมวนอนหลับเนะมรุเินะโกะ (Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) ทา่นสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้

ได ้(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL  ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญีปุ่่ น   

เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MARROAD HOTEL NARITA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

  น าทา่นเดนิทางสู ่วัดนารติะซันเป็นวัดประจําเมอืงนารติะ ตัง้อยู่บนเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิา่กอ่ตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไมใ่ชข่อง

ดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แตก็่สวยงามมากๆและ

ไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น วัดแหง่นี้ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่ง

การขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่ง

ท่ัวไป  

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
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13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ัว่โมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 7,000 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

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

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

26-30 ตลุาคม 2561 26,888 8,900 

27-31 ตลุาคม 2561 26,888 8,900 

28 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

29 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 24,888 8,900 

30 ตลุาคม – 3 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

31 ตลุาคม – 4 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

1-5 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

2-6 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

3-7 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

4-8 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

05-09 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

06-10 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

07-11 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

08-12 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

09-13 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

10-14 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

11-15 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

12-16 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

13-17 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 
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14-18 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

15-19 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

16-20 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

17-21 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

18-22 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

19-23 พฤศจกิายน 2561 23,888 8,900 

20-24 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

21-25 พฤศจกิายน 2561 27,888 8,900 

22-26 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

23-27 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

24-28 พฤศจกิายน 2561 26,888 8,900 

25-29 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

26-30 พฤศจกิายน 2561 25,888 8,900 

27 พฤศจกิายน -1 ธนัวาคม 2561 25,888 8,900 

28 พฤศจกิายน -2 ธนัวาคม 2561 27,888 8,900 

29 พฤศจกิายน -3 ธนัวาคม 2561 26,888 8,900 

30 พฤศจกิายน -4 ธนัวาคม 2561 27,888 8,900 

 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

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

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
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 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1500 บาท/ทรปิ ชําระทีส่นามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบทุีน่ ัง่ 
- ผูโ้ดยสารสามารถ upgrade ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 

วนัทําการ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 
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คา่ธรรมเนยีมในการเพิม่น า้หนกักระเป๋า (กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้เพิม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 

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

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 
6 เดอืน  
 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิง่ที่ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เด2ื7อน  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

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

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
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 อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
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