
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2 คนื เทีย่วครบใชร้ถทกุวนัไมม่วีนัอสิระ 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

เครือ่งล าใหญ ่Boeing 787 Dreamliner 
 

 สมัผสัประสบการณ์หมิะสดุฟิน ณ ฟจูเิทนสกรีสีอรท์  
 ชมเทศกาลซากรุะ ณ เมอืง คาวาส ึซากรุะแรกชว่งเดอืน ก.พ.-ม.ีค. 
 ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ 

 เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว 
 สมัผสัประสบการณ์ อาบน า้แรอ่อนเซ็น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
 พเิศษ!!! ขาปยูกัษ ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

11 – 15 ก.พ. 61 27,900.- 7,900.- 

15 – 19 ก.พ. 61 28,900.- 7,900.- 

19 – 23 ก.พ. 61 27,900.- 7,900.- 

23 – 27 ก.พ. 61 28,900.- 7,900.- 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 61 (วนัมาฆบูชา) 31,900.- 7,900.- 

01 – 05 ม.ีค. 61 (วนัมาฆบูชา) 29,900.- 7,900.- 

03 – 07 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

05 – 09 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

07 – 11 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

09 – 13 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 19,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – โตเกยีว 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6  
ของสายการบนิ Scoot Airlines (TR) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบัตรขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 
วนอทุยานฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืเรอืทะเลสาบอะช ิ– ชมซากรุะ ณ เมอืงคาวาส ึ– แชน่ า้แรอ่อนเซน   

เมนขูาปยูกัษ ์

00.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเทีย่วบนิที ่TR868 สายการบนิ Scoot Airlines 
เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหม่แบบ Boeing 787 Dreamliner  

***ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกู๊ตไมอ่นุญาตให้
เลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
08.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดท้ าภารกจิสว่นตวัตามอัธยาศยั  

(เวลาทีญ่ ีปุ่่ นจะเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช.ม.) 
น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ ตัง้อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหลง่รวมบ่อน ้าพุรอ้นมากถงึ 
17 แห่ง จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาในการล่องในการล่อง 10 นาท)ี กับเรือแฟนตาซี
โจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอันดบัหนึง่ในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกับ
ทศันียภาพทีส่วยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) แบบ Japanese Set  
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาวาส ึสมัผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากรุะ ณ เมอืงคาวาส ึโดยเมือง
นี้จะเป็นเมอืงทีซ่ากรุะบาสะพรัง่เร็วทีส่ดุในเกาะฮอนช ูโดยจะเริม่ออกดอกในชว่งประมาณ 10 ก.พ. คอ่ยๆบาน 
ยาว ไปจนถงึ เดอืน 10 ม.ีค. ของทกุปี โดยทกุๆปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วทีอ่ยากชมความงามของ ซากุระและเล่น
สกใีนชว่งเวลาเดยีวกนั จะเดนิทางมาเทีย่วชมกนัในชว่งนี้ โดยเมอืงคาวาส ึเป็นเมืองเล็กๆ   ซึง่ตัง้อยู่ไม่ห่าง

จากเมอืง โกเทมบะมากนัก โดยในสว่นกลางของเมืองจะมีแม่น ้าไหลตัดผ่าน 2 ขา้งทาง จะเรียงรายเต็มไป
ดว้ยตน้ซากรุะหลากหลายรอ้ยตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ 

หรอืดอกกวางตุง้ ทีบ่านสะพรั่งเป็นสเีหลอืง ใหท้่านไดช้มความงามกันอีกดว้ย และใน 2 ขา้งทางก็ยังมีรา้น
ขายของฝากของทีร่ะลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดยท่านสามารถเลอืกซื้อ หรือ ชมิพรอ้มดืม่ด ่ากับความงาม
ของซากรุะ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจตามอัธยาศยั (โดยปกตงิานเทศกาลซากรุะทีเ่มอืงคาวาส ึ 

 
จะเร ิม่จดัในวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์– 10 มนีาคม แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีเ่ทศกาลชมซากรุะไมม่แีลว้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมู่บา้นทีม่บีอ่น ้าซ ึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิ
ซ ึง่ใชร้ะยะเวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังแตล่ะบ่อ ดงันัน้น ้าทีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้า

ทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดบัแหลง่น ้าจาก
ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ นและ

สมัผัสความหนาวเย็นไดต้ามอัธยาศยั 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์

หลงัอาหารใหท้า่นได ้แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแชน่ ้าแรร่อ้น
ชว่ยท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยังชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  
(ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแตไ่ม่ควรแชเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 

          พักที ่…………………………….. ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัที ่3 ฟจูเิทนสกรีสีอรท์ – วดัอาสากุซะ – โตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้น าทา่นสูท่า่นเดนิทางสู ่ ลานสกฟีจูเิท็น เป็นสกรีสีอรท์ขนาดเล็กทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ ภเูขาไฟฟจู ิ มทีัง้

ลานสกสี าหรับผูใ้หญ่และเด็ก นอกจากนัน้ทา่นจะไดส้มัผัสไดเ้ป็นลานสกทีีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน บวก
กบัฉากหลงัทีเ่ป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม ทีล่านสกแีห่งนี้มทีัง้ลานสกสี าหรับผูเ้ร ิม่เลน่สก ี และ ส าหรับผูท้ีม่ี
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ความช านาญ ทา่นสามารถเลอืกเลน่ได ้ทัง้สก ีสโนวบ์อรด์ กระดานเลือ่นหมิะ นอกจากนี้ยังมลีานสกสี าหรับ

เด็ก ใหเ้ลน่กระดานเลือ่นหมิะหรอืแคน่ั่งเลน่หมิะ (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ในการเลน่สก)ี  
หมายเหต:ุ หากในชว่งทีส่กรีสีอรท์ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษิทัขออนญุาตปรบัโปรแกรมเป็น “หบุเขา
โอวาคดุาน”ิ เป็นหุบเขาทีเ่กดิจากการปะทขุ ึน้มาของภเูขาไฟฮาโกเนะเมือ่หลายพันปีกอ่น ท าใหเ้กดิบ่อน ้า

รอ้นผุดขึน้มาจากใตด้นิ น ้าและควันเหลา่นี้มสีว่นผสมของก ามะถนัอยู่ดว้ย โดยความรอ้นของน ้าทีผุ่ดข ึน้มา
สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้ใหท้า่นไดช้มิ ไขด่ า ซ ึง่คนญีปุ่่ นเชือ่กนัว่าทานไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหอ้ายุยนืข ึน้ 7 ปี 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (4) 
น าทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว กอ่ตัง้เมือ่ปี 628 ซึง่ตาม
ประวัตคิวามเป็นมา วัดนี้เกดิข ึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แต่กลับทอดแหไดพ้ระโพธสิตัวก์วนอมิทอง
ค า ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนั้นคนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี้ข ึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดษิฐานพระ
โพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบู้ชา นอกจากนี้ลกัษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดทีป่ระดบัดว้ย

โคมสแีดงขนาดใหญ่ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชือ่ว่า ประตูฟ้าค ารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง หรือเลือกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ มากมายที่ ถนน
นาคามเิสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุแต่งกายประจ าชาตญิี่ปุ่ น และพลาดไม่ไดก้ับ 
ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากุสะ จากนัน้น าท่านสู่

จุดชมววิเพือ่ถา่ยรูปคูก่บั Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอย่าง
เป็นทางการเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สญัญาณโทรทศันแ์ละวทิยุระบบดจิติอลแห่งใหม่ ซ ึง่แต่
เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่ีความสงู 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสงูไม่เพียงพอในการสง่สญัญาณ 
เนื่องจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ง่สญัญาณไม่สะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแห่งนี้มา

รองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สญัญาณไดท้ัว่ทัง้ภมูภิาค สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาง
สูจ่ังหวัดยามานาช ิเพือ่เขา้โรงแรม 

 
 
 
 

 

 
 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุศนูยก์ลางอกีแห่งหนึง่ของมหานครโตเกยีว ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าที่
ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญี่ปุ่ น ย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้

ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทีข่าดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยน
เทา่นัน้ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

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

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
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วนัที ่4 เมอืงคามาครุะ – พระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ – พพิธิภณัฑร์าเมง – ช็อปป้ิงโอไดบะ – นารติะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาคุระ เป็นเมืองเล็กๆ ทีม่ีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ในจังหวัดคานางาวะ และอยู่ไม่

ไกลจากโตเกยีวมากนัก ประมาณ 48 กโิลเมตร แมจ้ะเป็นเมืองเล็กทีม่ีประชากรอาศัยอยู่แค่ประมาณสอง
แสนคน แตเ่มอืงนี้ก็ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย โดยเฉพาะวัดและศาลเจา้ ซึง่รวมกันเกอืบรอ้ย
แห่งตัง้กระจายอยู่ท่ามกลางวงลอ้มของขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ถงึสามดา้นดว้ยกัน สว่นอีกดา้นเป็นชายฝ่ัง

ทะเล จงึท าใหใ้นอดตีแมม้องโกเลยีจะยกพลมารุกรานคามาครุะถงึ 2 ครัง้ แตก่็พ่ายแพก้ลบัไป  
นมัสการพระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ พระใหญ่แห่งเมอืงคามาคุระองคน์ี้หรือทีค่นสว่นใหญ่มักจะ
รูจ้ักกนัในชือ่ว่าไดบุทส ึแตจ่รงิๆ แลว้พระองคน์ี้มชีือ่จรงิๆ ว่า พระอมติพุทธ นโิอยุราอ ิตัง้อยู่ภายในวัดโคโต
กอุนิ โดยสรา้งจากส ารดิแลว้เสร็จเมือ่ปี พ.ศ.1795 และมคีวามสงูรวมฐานอยู่ที ่13.35 เมตร สว่นน ้าหนักราว 
122 ตนั ส าหรับสเีขยีวขององคพ์ระทีเ่ห็นนัน้ไม่ใชเ่พราะว่าทาสเีขยีว แตเ่กดิจากการทีส่ ารดิท าปฏกิริยิาออก

ซเิดชัน่กบัฝนและหมิะมาอย่างยาวนานหลายพันปีจนท าใหก้ลายเป็นสเีขยีว ซึง่หากสงัเกตใหด้กี็จะเห็นรอย
เชือ่มตอ่โลหะขององคพ์ระทัง้หมดถงึ 8 ช ิน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโยโกฮามา่ ตัง้อยู่ทางตอนใต ้
ของกรุงโตเกยีว ในเขตจังหวัดคานากาว่า โดยโยโกฮาม่าเป็นเมืองทีม่ีท่าเรือใหญ่ทีส่ดุในญี่ปุ่ นและยังเป็น
เมอืงทา่เรอืแห่งแรกทีท่ัว่โลกรูจ้ักและเป็นประตเูขา้สูญ่ีปุ่่ นในอดตี จงึท าใหท้ีน่ี่มวีัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกนิ เป็นตน้ อีกทัง้ยังเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชั่นและ

คมนาคมไปสู่ภูมภิาคอื่น และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง จนไดร้ับการถ่ายทอดผ่านทาง
โทรทศันแ์ละตพีมิพใ์นนติยสารหลายฉบับมาแลว้ 
น าทา่นชม พพิธิภณัฑร์าเมงหรอืราเมงมวิเซยีม ตัง้อยู่ทางเหนือของสถานีรถไฟชนิโยโกฮาม่าในเมอืงโย
โกฮาม่า  ซึง่มวิเซยีมแห่งนี้มทีัง้หมด 3 ชัน้ และแตล่ะชัน้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป โดยชัน้แรกจะเป็น
เรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของราเมงญีปุ่่ น เครือ่งมอืในการผลติ ชัน้บนเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วกับ

ราเมงและของทีร่ะลกึ สว่นชัน้ใตด้นิจะเป็นรา้นราเมงทีอ่ร่อยทีส่ดุในญี่ปุ่ นทัง้หมด 8 รา้น ใหเ้ลอืกซือ้เลอืก
ชมิไดต้ามใจชอบ อสิระอาหารกลางวนัเพือ่สะดวกในการลิม้ลองราเมงตน้ต าหรบัญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

อสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณ
อ่าวโตเกยีวเพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิแห่งของ

ประเทศ เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น
ตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่่องเทีย่วสดุฮติของนักท่องเทีย่ว

ทัง้ในและตา่งประเทศ  อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

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

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

09.35 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TR869 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกูต๊ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรี

เควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
หมายเหต ุ:  
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1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบ ิล้ส 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 านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียม Wheelchair ของสายการบนิสกูต๊ เทีย่วละ 3,200 บาท / เทีย่วบนิ (6,400 บาท ไป-กลบั) 

*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน
การบรกิาร) 

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
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 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ

ประมาทของตวัทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่

ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  

(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต า่ว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไม่ผา่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุน่ อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


