
 

 

Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจ ิสกี 5วัน 3คืน 

 

สนุกสนานลานสกี ฟูจเิทน็สกีรีสอร์ท อาบน า้แร่ออนเซ็น 

หมู่บ้านน า้ใสโอชโินะฮักไก ทะเลสาบคาวากูจโิกะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

23.00  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินสายการบิน 

NOKSCOOT มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยอ านวยความสะ ดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาช-ิ ฟูจิออนเซ็น 

02.45  น าทา่นออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน NOKSCOOT เทีย่วบนิท่ี XW102 (บริการ
อาหารเช้าและน า้ดื่มบนคร่ือง กอ่นคร่ืองลง 2 ชม.) 

10.25  เดินทางถงึ สนามบนินาริตะ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนดั
หมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า

ฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าทา่นขึน่รถโค้ชปรับอากาศน าทา่นเดนิทางสู ่วัดนาริตะ วดันีเ้ป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นท่ีรู้จกัมาก
ที่สดุในภมูิภาคคนัโต ถือวา่เป็นวดัที่โดง่ดงัที่สดุในแถบชิบะและจ านวนผู้มาเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจ้าเมจิใน
กรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตัง้ของประตหูลกัมีทางเดินบนัไดขึน้สูอ่าคารหลกัเป็นสถานท่ีส าหรับสกัการะบชูาภายในวดัทา่น
สามรถบนัทกึภาพเจดย์ีห้าชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่ีสระน า้ขนาดใหญ่ รวมทัง้บริเวณส าหรับเลีย้งสตัว์ ภายในก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมพทุธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่ นเอาไว้ น าทา่นกราบนมสัการ ขอพรพระเพื่อสริิ
มงคล ให้มีชีวติที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซือ้เคร่ืองรางของขลงัและสนิค้าพืน้เมือง จากนัน้ให้ทา่น อิสระช้อปป้ิง
บริเวณถนนช้อปป้ิงNaritasan Omotesando Street ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและของฝากร้านท่ีมากกวา่ 150 ร้านตลอด
เส้นทางไปยงัศาลเจ้า เพลดิเพลนิตากบัอาหารและของฝากให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าของฝากเช่นผลติภณัฑ์จากปลาไหลเป็น
ผลผลติเฉพาะท้องถ่ินท่ีนา่ลิม้ลองรสชาดของฝากขึน้ช่ือจากนาริตะ 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มือ้ที่ 1) (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku) 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ที่พกัย่านภเูขาไฟฟูจิ ที่จังหวัดยามานาชิ ระหวา่งทางทา่นจะได้เห็นวถีิชีวิต บ้านเมืองแบบญ่ีปุ่ นอยา่ง
เรียบงา่ย พร้อมธรรมชาติบริเวณสองฟากถนนที่สวยงดงาม น าทา่นเข้าที่พกัแรม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ไม่อัน้!!! 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน า้แร่ออนเซน็ (Onsen) น า้แร่ในสไตล์ญ่ีปุ่ นให้ทา่นได้
พกัผอ่นอยา่งเตม็อิ่ม ซึง่ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือวา่น า้แร่ธรรมชาตินีม้ีสว่นชว่ยเร่ือง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดีขึน้ การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยตา่งๆ และช่วยผอ่นคลายความตงึเครียดได้อยา่งดี พร้อมทัง้บ ารุงผิวพรรณให้เปลง่ปลัง่ 

ที่พกั: Alexander Hotel & Resort Yamanakako/Route Inn Kawagujiko หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 



 

 

 

วันที่ 3 
ศูนย์พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – 

โตเกียว – ชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่3) 

น าทา่นเดินทางสู ่ศูนย์พิพิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว ซึง่ได้จ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กิดแผน่ดินไหวในญ่ีปุ่ น และสาธิตวิธีปอ้งกนั
ตวั และทา่นยงัสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจ าลองแผน่ดินไหวในระดบัท่ีแตกตา่งกนัได้ด้วย น าทา่นไปลานสกี ฟูจิเทน็สกี
รีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พกัที่ตัง้อยูบ่ริเวณภเูขาไฟฟจิู ทา่นจะได้สมัผสักบัหิมะขาวโพลนอิสระให้ทา่นได้
เลอืกสมัผสัประสบการณ์ใหม ่อาทิ ตื่นเต้นกบัการลืน่ไถลด้วยสกีเลอืกสนกุกบัสโนว์บอร์ดหรือเลอืกเพลดิเพลนิกบัการนัง่
เลือ่นหิมะที่ทา่นจะสามารถนัง่ดืม่ด ่ากบัทศันีย์ภาพท่ีถกูปกคลมุด้วยหิมะทีด่แูล้วสะอาดตายิ่งนกั หรือทา่นจะสามารถเลอืก
ถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซือ้ของทีร่ะลกึจากร้าน souvenir shop หรือเลอืกทานอาหารเคร่ืองดืม่ที่บริเวณชัน้2ของตวัอาคารได้
ตามอธัยาศยั (ค่าทวัร์ไม่รวมอตัราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดส าหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดาน
เลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในกรณีลานสกีหิมะยงัไม่พร้อม
ให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอือ้อ านวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรื
มาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นโออิชิปาร์ค แทนและสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถ
คาดการณ์ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ้่านท่ีตัง้อยูใ่กล้ภเูขาไฟฟู
จิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจิูซงัได้รับเลอืกให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของ
โลกในบริเวณนีม้ีบอ่น า้ใสๆ รวมกนักวา่ 8 บอ่ เป็นน า้ทีเ่กิดจากการละลายของหิมะจากบนภเูขาไฟฟจิูมีอายมุามากกวา่ 
1,200 ปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 4) เมนู Japanese Set  

บา่ย  น าทา่นสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ทา่นได้เรียนพิธีชงชาแบบธรรมเนยีมญ่ีปุ่ น และทา่นสามารถ 
เลอืกซือ้ชาและสนิค้าของฝากราคาถกูได้จากที่นี่เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภเูขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญ่ีปุ่ น หรือ
ผลติภณัฑ์จากน า้มนัม้า และยาและวิตามินของญ่ีปุ่ นท่ีบ ารุงสขุภาพ ด้านหลงัร้านท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพววิฟูจิริม
ทะเลสาบคาวากูจิโกะได้ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูโ่ตเกยีวเมืองหลวง น าทา่นไป ช้อปป้ิงย่านชนิจูกุ แหลง่ช้อป
ปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียวเป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์



 

 

และเป็นยา่นความเจริญอนัดบัหนึง่ของนครโตเกียวในปัจจบุนั ให้ทา่นเลอืกชมและซือ้สนิค้ามากมาย อาทเิช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอางเช่น
แบนรด์  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่นๆ อีกมากมายที่ราคาคอ่นข้างถกูกวา่เมืองไทยและร้าน100เยน (อยูต่กึ
PEPEชัน้8) ซึง่สนิค้าทกุอยา่งภายในร้านจะราคา100 เยนเทา่กนัหมด หรือเป็นร้านดองกีท้ี่ขายสนิค้าราคาถกูสารพดัอยา่ง 
หรือจะเป็นร้านมตัสโึมโต้ที่รวมสนิค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลติภณัฑ์ของใช้ไว้อยา่งหลากหลาย ให้ทา่นช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั อาหารมือ้เยน็อิสระตามอัธยาศัย ให้ทา่นได้เลอืกชิมร้านอร่อยตา่งๆทีย่า่นชินจกู ุเช่นร้านราเมง ร้านซชิูจานหมนุ 
และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู่ที่พกัโตเกียว 

ที่พกั: Red Planet Hotel Tokyo หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 4 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์ร่ี – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแห่ง

ใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซติี ้กันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn - นาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่5) 

น าทา่นเดินทางสู ่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจากองค์ เจ้าแมก่วนอิมทองค า ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ 
มีขนาดเลก็เพยีง 5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธท่ีเก่าแก่ที่สดุในภมูิภาคคนัโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสริิ
มงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบั คามินาริมง (ประตู ฟ้าค ารณ) ซึง่มีโคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่ีความสงูถึง 4.5 
เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัดิ์สทิธ์ิของวดัแหง่นีห้รืเพลดิเพลนิกบั ถนน
นาคามิเซ ถนนช้อปปิง้ที่มช่ืีอเสยีงของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และ
ตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่คนญ่ีปุ่ นมายงัวดัแหง่นีต้้องมาตอ่ควิกนัทา่นจะได้เพลดิเพลนิ กบัการช้อปปิง้ของฝากที่เป็นแบบ
ญ่ีปุ่ น ญ่ีปุ่ น Made In Japan แท้ๆ รวมทัง้ข้าวของเคร่ืองใช้คณุภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสือ้ผ้า 
เป็นต้น ได้ที่น่ี หากมเีวลาที่ริมแมน่ า้สมุิดะทา่นสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สงูที่สดุในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหมข่องมหานครโตเกียวที่ทา่นสามารถถา่ยรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กบัวดัอาซากสุะ 
ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคน
ตนัทาวน์เวอร์ที่นครกวา่งโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้น าทา่นสู่ ร้าน AKA จิว



 

 

เวอร์ร่ี ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองประดบัในราคาถกู สนิค้าแนะน าขึน้ช่ือเช่นไขม่กุทะเลญ่ีปุ่ น เคร่ืองประดบัจากปะการังแดง
เป็นต้น อิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้และชมสนิค้าตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นไปช้อปป้ิงย่านฮาราจูกุ เป็นเมืองแหง่แฟชัน่ของ
คนหนุม่สาว เรียงรายไปด้วยร้านร้อยเยนร้านสนิค้าราคาถกู ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟา้ และห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ มากมาย 
เรียกได้วา่เป็นยา่นสดุฮิปของวยัรุ่นเด็กแนว ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัสไตล์ความเก๋ไก๋ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ นท่ียกขบวนมารวมตวักนั
แตง่ตวัน าเทรนด์ในยา่นนี ้อิสระให้ทา่นเที่ยวชมและช้อปสนิค้าแฟชัน่ในแหลง่ช้อปปิง้สดุชิคแหง่นีอ้ยา่งจใุจ จากนัน้น าทา่น
เดินทางสูโ่อไดบะ(Odaiba) ยา่นเมืองใหมท่ีเ่กิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ น าทา่นไปตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ 
(Toyosu) ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะโอไดบะแหง่นีเ้ป็นตลาดเปิดใหมล่า่สดุ ที่เปิดในวนัท่ี 11 ตลุาคม 2018 โดยย้ายมาจากตลาดเกา
คือตลาดปลาซกิึจิ ตลาดแหง่นีม้ร้ีานขายตัง้แตป่ลาทะเลสดๆ ผกัผลไม้ตามฤดกูาล ทา่นไมค่วรพลาดชิมซาชิมกิบัซูชิ สดๆ
ใหม่ๆ ที่เป็นแหลง่อาหารยอดฮิตมีหลายร้านให้เลอืกทาน เนือ้ปลาทัง้สดทัง้หวานหรือจะเป็นของแห้งตา่งๆก็มีให้ทา่นเลอืกซือ้
เป็นของฝากได้ จากนัน้ให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี ้ซึง่ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่
บนัเทิงมากมาย และถ่ายรูปกับกันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจริงโดยสร้างขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมือน
ตวัเดิม ท าให้มีความสงูถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดิมสงู 18 เมตร) และเปิดตวัเป็นทางการในวนัท่ี 24 กนัยายน 2560  ให้ทา่นช้อป
ปิง้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พักย่านนาริตะ 

อาหารกลางวนัและเยน็อิสระตามอัธยาศัย 

ที่พกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 5 ร้านดองกี ้– ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่6) 

น าทา่นเดินทางไปช้อปปิง้ ร้านดองกี ้เป็นร้านท่ีรวบรวมสนิค้าตา่งๆของญ่ีปุ่ นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆกนัจะมีห้าง
อิอนมอลล์ ทา่นสามารถเดินไปช้อปปิง้ได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบนินาริตะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.55  เหินฟา้สู ่ทา่อากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่ XW102 (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 
บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 



 

 

19.05  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

16 - 20 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

18 - 22 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

23 - 27 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

25 - 29 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

30 Jan - 03 Feb 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

01 - 05 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

06 - 10 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

08 - 12 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

13 - 17 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 



 

 

15 - 19 Feb 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

20 - 24 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

22 - 26 Feb 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 9,500 

27 Feb - 03 Mar 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

01 - 05 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

06 - 10 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

08 - 12 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

13 - 17 Mar 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

15 - 19 Mar 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

20 - 24 Mar 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

22 - 26 Mar 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ:รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่นเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของท่าน
เป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอตัราแลกเปลี่ยน 100 
เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี่ยนปรับสงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิ่มขึน้ 



 

 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กบัสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสทิธิการคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางครัง้นีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 

- ขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.การช าระค่าบริการช าระเงินคา่จองทวัร์ทา่นละ 15,000 บาท สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทาง 20วนั 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวนัเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** 
กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

4.การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิ ได้ทุกกรณี และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ 
หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อัตราค่าบริการนี ้☑ รวม 

1. ☑ คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 



 

 

ที่นัง่เป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบินไมส่ามารถเลอืกระบทุี่นัง่ได้ ยกเว้นการซือ้ทีน่ัง่เพิ่ม 

ซือ้ที่น่ังเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นัง่ พร้อมช าระคา่ที่นัง่ได้ดงันี ้

- ที่น่ังชัน้ ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วนั 

- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดนิทาง7วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี ้

 

2. ☑คา่ที่พกัห้องละ 2 ทา่นตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือระดบัเทียบเทา่ กรณีห้องพกัคู/่พกัสามทา่นเต็มอาจมีปรับเปลีย่นพกัห้อง Single 
1ทา่นตอ่ห้องในโรงแรมระดบัเดียวกนัได้ 

3. ☑คา่อาหารคา่เข้าชมและคา่ยานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. ☑เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

5. ☑ ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่
เกิน7กก. และค่าประกันวนิาศภยัเคร่ืองบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกนัความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตวั กรณีเกิดความเสีย บริษัท
ฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เส้นทางโตเกียว มคีา่ใช้จ่ายดงันี ้

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 



 

 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบินไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบินทัว่โลกให้1ใบนน.สงูสดุได้ 32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 
500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกนัสุขภาพเพิ่มได้ 

7. อัตราค่าบริการนี⌧้ไม่รวม 

1. ⌧คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทยและเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. ⌧คา่ใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบอุาทเิช่นคา่อาหารเคร่ืองดื่มคา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์เป็นต้น 

3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4. ⌧คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ⌧คา่ทิปยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจในบริการ 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย 

(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อ
การทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยนัการมีคณุสมบตักิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2.สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 



 

 

3.ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4.ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

คณุสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซีา่) 

 1.หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

 4.เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไม่ 
    เข้าขา่ยคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูค้าและบริษัท ฯ และ
เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 



 

 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์(ค่าใช้จ่าย1,000บาท) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด
ก ากบัเทา่นัน้  

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสทิธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 
2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู ่และ 1ห้องพกัเดี่ยว โดยไมค่า่ใช้จา่ยเพิ่ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจท าให้เวลาในการทอ่งเที่ยวและ ช้
อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่
ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถงึวนัท่ี4ของการเดินทางรวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเทีย่วญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิช่น เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 
20.00 น.ในวนันัน้ มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนั
เดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตามพ.ร.บ การ
ทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกนัทัว่ไป และ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้ จดั
ก ากบัเทา่นัน้ 



 

 

18. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

  

  

  

 


