
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2 คนื เทีย่วครบใชร้ถทกุวนัไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั

เครือ่งล าใหญ ่Boeing 787 Dreamliner 
 

 สมัผสัประสบการณ์หมิะสุดฟิน ณ ฟูจเิทนสกรีสีอรท์  
 ชมเทศกาลซากรุะ ณ เมอืง คาวาส ึซากุระแรกช่วงเดอืน ก.พ.-ม.ีค. 

 ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ 
 เทีย่วชม วดัอาซากุสะ วดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว 
 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 (อายุต า่กว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 19,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – โตเกยีว 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6  
ของสายการบนิ Scoot Airlines (TR) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบัตรขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 
วนอุทยานฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืเรอืทะเลสาบอะช ิ– ชมซากุระ ณ เมอืงคาวาส ึ– แช่น า้แรอ่อนเซน   

เมนขูาปยูกัษ ์

00.30 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเทีย่วบนิที ่TR868 สายการบิน Scoot Airlines 
เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหม่แบบ Boeing 787 Dreamliner  
***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกูต๊ไมอ่นุญาตให้

เลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมืองและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดท้ าภารกจิสว่นตัวตามอัธยาศัย  
(เวลาทีญ่ ีปุ่่ นจะเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช.ม.) 
น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ ตัง้อยูใ่นจังหวัดคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหลง่รวมบอ่น ้าพุรอ้นมากถงึ 
17 แหง่ จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาในการลอ่งในการลอ่ง 10 นาท)ี กับเรอืแฟนตาซี
โจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึง่ในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดสั้มผัสกับ
ทัศนียภาพทีส่วยงามด่ังภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) แบบ Japanese Set  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาวาส ึสัมผัสความงามแหง่แรกของเทศกาลดอกซากรุะ ณ เมอืงคาวาส ึโดยเมือง
น้ีจะเป็นเมืองทีซ่ากรุะบาสะพรั่งเร็วทีส่ดุในเกาะฮอนช ูโดยจะเร ิม่ออกดอกในชว่งประมาณ 10 ก.พ. คอ่ยๆบาน 
ยาว ไปจนถงึ เดอืน 10 มี.ค. ของทกุปี โดยทกุๆปีจะมีนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากชมความงามของ ซากรุะและเลน่
สกใีนชว่งเวลาเดยีวกัน จะเดนิทางมาเทีย่วชมกนัในชว่งน้ี โดยเมืองคาวาส ึเป็นเมืองเล็กๆ   ซึง่ตัง้อยูไ่ม่หา่ง
จากเมือง โกเทมบะมากนัก โดยในสว่นกลางของเมืองจะมีแม่น ้าไหลตัดผ่าน 2 ขา้งทาง จะเรยีงรายเต็มไป
ดว้ยตน้ซากรุะหลากหลายรอ้ยตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ 
หรอืดอกกวางตุง้ ทีบ่านสะพร่ังเป็นสเีหลอืง ใหท้า่นไดช้มความงามกันอีกดว้ย และใน 2 ขา้งทางก็ยังมีรา้น
ขายของฝากของทีร่ะลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดยทา่นสามารถเลือกซือ้ หรอื ชมิพรอ้มดื่มด า่กับความงาม
ของซากรุะ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (โดยปกตงิานเทศกาลซากุระทีเ่มอืงคาวาส ึ 
 
จะเร ิม่จดัในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์– 10 มนีาคม แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : ในกรณีทีเ่ทศกาลชมซากรุะไมม่แีลว้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมูบ่า้นทีม่ีบอ่น ้าซึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิ
ซึง่ใชร้ะยะเวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ื้นดนิและซมึซาบไปยังแตล่ะบอ่ ดังนัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบ่อจะเป็นน ้า
ทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่น้ีไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับแหลง่น ้าจาก
ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ นและ
สัมผัสความหนาวเย็นไดต้ามอัธยาศัย 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปูยกัษ์ 

หลังอาหารใหท้า่นได ้แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพื่อผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การแชน่ ้าแรร่อ้น
ชว่ยท าใหร้ะบบหมุนเวียนโลหติด ีและยังชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  
(ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแตไ่ม่ควรแชเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 

          พักที ่…………………………….. ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอีกครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
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วนัที ่3 ฟูจเิทนสกรีสีอรท์ – วดัอาสากซุะ – โตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้น าทา่นสูท่า่นเดนิทางสู ่ ลานสกฟูีจเิท็น เป็นสกรีสีอรท์ขนาดเล็กทีตั่ง้อยูบ่รเิวณ ภเูขาไฟฟจู ิ มีทัง้
ลานสกสี าหรับผูใ้หญแ่ละเด็ก นอกจากนัน้ทา่นจะไดสั้มผัสไดเ้ป็นลานสกทีีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน บวก

กับฉากหลังทีเ่ป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม ทีล่านสกแีหง่น้ีมีทัง้ลานสกสี าหรับผูเ้ร ิม่เลน่สก ี และ ส าหรับผูท้ีม่ี
ความช านาญ ทา่นสามารถเลอืกเลน่ได ้ทัง้สก ีสโนว์บอรด์ กระดานเลือ่นหมิะ นอกจากน้ียังมลีานสกสี าหรับ
เด็ก ใหเ้ลน่กระดานเลือ่นหมิะหรอืแคน่ั่งเลน่หมิะ (ไมร่วมคา่อุปกรณ์ในการเลน่สก)ี  
หมายเหตุ: หากในชว่งทีส่กรีสีอรท์ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษิทัขออนุญาตปรบัโปรแกรมเป็น “หุบเขา
โอวาคุดาน”ิ เป็นหบุเขาทีเ่กดิจากการปะทขุึน้มาของภเูขาไฟฮาโกเนะเมื่อหลายพันปีกอ่น ท าใหเ้กดิบอ่น ้า
รอ้นผุดขึน้มาจากใตด้นิ น ้าและควันเหลา่น้ีมสีว่นผสมของก ามะถันอยูด่ว้ย โดยความรอ้นของน ้าทีผุ่ดขึน้มา

สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้ใหท้า่นไดช้มิ ไขด่ า ซึง่คนญีปุ่่ นเชือ่กันว่าทานไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหอ้ายยุนืขึน้ 7 ปี 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (4) 
น าทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว กอ่ตัง้เมื่อปี 628 ซึง่ตาม
ประวัตคิวามเป็นมา วัดน้ีเกดิขึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แตก่ลับทอดแหไดพ้ระโพธสัิตว์กวนอมิทอง
ค า ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนั้นคนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดน้ีขึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดษิฐานพระ
โพธสัิตว์กวนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบ้ชูา นอกจากน้ีลักษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดทีป่ระดับดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มีความสงูถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า ประตูฟ้าค ารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลือกซื้อเครือ่งรางของขลัง หรอืเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึตา่งๆ มากมายที่ ถนน
นาคามเิสะ  อาท ิพวงกญุแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุแตง่กายประจ าชาตญิีปุ่่ น และพลาดไม่ไดก้ับ 
ขนมอาเกะมันจ ูขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากสุะ จากนัน้น าทา่นสู่

จุดชมววิเพือ่ถา่ยรปูคูก่บั Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอยา่ง
เป็นทางการเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สัญญาณโทรทัศน์และวทิยรุะบบดจิติอลแหง่ใหม่ ซึง่แต่
เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่ีความสงู 333 เมตร แตใ่นปัจจุบันความสงูไม่เพียงพอในการสง่สัญญาณ 
เน่ืองจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ง่สัญญาณไม่สะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแหง่น้ีมา

รองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สัญญาณไดท่ั้วทัง้ภมูภิาค สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง
สูจั่งหวัดยามานาช ิเพื่อเขา้โรงแรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจุกุ ศนูยก์ลางอีกแหง่หนึง่ของมหานครโตเกยีว ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าที่
ถอืว่าเป็นแหลง่อัพเดทเทรนดข์องชาวญีปุ่่ น ยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้
ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทีข่าดไม่ไดเ้ลยที่จะตอ้งแวะชมคือ รา้น 100 เยน สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยน
เทา่นัน้ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 
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ค า่  พักที ่Narita Tobu Hotel / Narita Gateway Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอีกครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัที ่4 เมอืงคามาคุระ – พระใหญไ่ดบุทสแึหง่เมอืงคามาคุระ – พพิธิภณัฑร์าเมง – ช็อปป้ิงโอไดบะ – นารติะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงคามาคุระ เป็นเมืองเล็กๆ ทีม่ีวัฒนธรรมอันเกา่แกใ่นจังหวัดคานางาวะ และอยูไ่ม่

ไกลจากโตเกยีวมากนัก ประมาณ 48 กโิลเมตร แมจ้ะเป็นเมืองเล็กทีม่ีประชากรอาศัยอยูแ่คป่ระมาณสอง
แสนคน แตเ่มืองน้ีก็ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย โดยเฉพาะวัดและศาลเจา้ ซึง่รวมกันเกอืบรอ้ย
แหง่ตัง้กระจายอยูท่า่มกลางวงลอ้มของขนุเขาอันอุดมสมบูรณ์ถงึสามดา้นดว้ยกัน สว่นอีกดา้นเป็นชายฝ่ัง
ทะเล จงึท าใหใ้นอดตีแมม้องโกเลยีจะยกพลมารกุรานคามาครุะถงึ 2 ครัง้ แตก่็พ่ายแพก้ลับไป  
นมัสการพระใหญไ่ดบุทสแึหง่เมอืงคามาคุระ พระใหญแ่หง่เมืองคามาครุะองคน้ี์หรอืทีค่นสว่นใหญมั่กจะ
รูจั้กกันในชือ่ว่าไดบทุส ึแตจ่รงิๆ แลว้พระองคน้ี์มีชือ่จรงิๆ ว่า พระอมติพุทธ นโิอยรุาอ ิตัง้อยูภ่ายในวัดโคโต
กอุนิ โดยสรา้งจากส ารดิแลว้เสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 และมีความสงูรวมฐานอยูท่ี ่13.35 เมตร สว่นน ้าหนักราว 
122 ตัน ส าหรับสเีขยีวขององคพ์ระทีเ่ห็นนัน้ไม่ใชเ่พราะว่าทาสเีขยีว แตเ่กดิจากการทีส่ ารดิท าปฏกิริยิาออก
ซเิดชั่นกับฝนและหมิะมาอยา่งยาวนานหลายพันปีจนท าใหก้ลายเป็นสเีขยีว ซึง่หากสังเกตใหด้กี็จะเห็นรอย
เชือ่มตอ่โลหะขององคพ์ระทัง้หมดถงึ 8 ช ิน้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองโยโกฮามา่ ตัง้อยูท่างตอนใต ้
ของกรงุโตเกยีว ในเขตจังหวัดคานากาว่า โดยโยโกฮาม่าเป็นเมืองทีม่ีทา่เรอืใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและยังเป็น
เมืองทา่เรอืแหง่แรกทีท่ั่วโลกรูจั้กและเป็นประตเูขา้สูญ่ีปุ่่ นในอดตี จงึท าใหท้ีน่ี่มีวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นเรือ่งอาหารการกนิ เป็นตน้ อีกทัง้ยังเป็นเมืองแห่งศนูย์กลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชั่นและ
คมนาคมไปสู่ภูมภิาคอื่น และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง จนไดร้ับการถา่ยทอดผ่านทาง
โทรทัศน์และตพีมิพ์ในนติยสารหลายฉบับมาแลว้ 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑร์าเมงหรอืราเมงมวิเซยีม ตัง้อยูท่างเหนือของสถานีรถไฟชนิโยโกฮามา่ในเมืองโย
โกฮาม่า  ซึง่มวิเซยีมแหง่น้ีมีทัง้หมด 3 ชัน้ และแตล่ะชัน้ก็จะมีความแตกตา่งกันออกไป โดยชัน้แรกจะเป็น
เรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของราเมงญีปุ่่ น เครือ่งมือในการผลติ ชัน้บนเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วกับ
ราเมงและของทีร่ะลกึ สว่นชัน้ใตด้นิจะเป็นรา้นราเมงทีอ่รอ่ยทีส่ดุในญีปุ่่ นทัง้หมด 8 รา้น ใหเ้ลอืกซือ้เลอืก
ชมิไดต้ามใจชอบ อสิระอาหารกลางวนัเพือ่สะดวกในการลิม้ลองราเมงตน้ต าหรบัญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

อสิระช็อปป้ิง เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญบ่รเิวณ
อ่าวโตเกยีวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แตปั่จจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิแหง่ของ
ประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น
ตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของนักทอ่งเทีย่ว

ทัง้ในและตา่งประเทศ  อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

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

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอีกครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 



 

 PAGE 6 
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรุงเทพมหานคร 

09.35 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TR869 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกูต๊ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรี
เควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

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

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว 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 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียม Wheelchair ของสายการบนิสกู๊ต เทีย่วละ 3,200 บาท / เทีย่วบนิ (6,400 บาท ไป-กลับ) 
*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
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เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 36 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณกีรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมีการการันตมัีดจ า

ทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหตุ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณทีีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย 
หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสัิย เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณทีีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสัิย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณทีีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่

ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไมว่่าดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณทีีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่วา่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยันการมีคณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปน้ี 

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 



 

 PAGE 8 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  

(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่วา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพื่อการพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการ เข้า-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่่น อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใช้จา่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ  
 


