
  

TZ55: Special Autumn โตเกยีว นกิโก ้ฮาโกเน ่5วนั 3คนื 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี วนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช ิ  

หบุเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํ ภเูขาไฟฟูจชิ ั:น5 พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ชอ้ปปิ: งชนิจกู ุ 
นกิโก ้นํ :าตกเคกอน ทะเลสาบซูเซ็นจ ิศาลเจา้โทโชก ุ(ไมร่วมคา่เขา้) รา้นดองกี: เอออนพลาซา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  
เครืMองลําใหญ ่B787-8   DREAM LINER เครืMองใหมล่ส่ดุ ลําใหญ ่พเิศษ!!! นํ :าหนกักระเป๋า 20 KG  

ราคาเร ิMมตน้ 29,900 บาท *พกัออนเซ็นแท ้1คนื นารติะ 2คนื* 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีMยวเพิMม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีMน ัMง หมายเหต ุ

29 ก.ย.-3 ตลุาคม 29,900  
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 7,000 บาท 

7,500 35  
5-9 ตลุาคม  29,900 7,500 35  
7-11ตลุาคม 29,900 7,500 35  
13-17 ตลุาคม 31,900 7,500 35  
21-25 ตลุาคม 32,900 7,500 35  
27-31 ตลุาคม  31,900 7,500 35  



3-7 พฤศจกิายน 29,900 7,500 35  
9-13 พฤศจกิายน 29,900 7,500 35  
18-22 พฤศจกิายน 29,900 7,500 35  
24-28 พฤศจกิายน 29,900 7,500 35  

 
 
 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  
 
22.00น. �พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั:น 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สาย

การบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็  
00.55น. �นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีMปุ่ น โดยสายการบนิ  เทีMยวบนิทีM   TZ292 SCOOT
 (บนเครืMองมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครืMองดืMม )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืMอง  
 *สายการบนิScoot ไมม่บีรกิารหมอน/ผา้หม่บนเครืMอง 
วนัทีMสอง  นารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอื ทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํ - ออนเซ็น 
                  � อาหารเทีMยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 
09.00น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  (เวลาเ ร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! 
ประเทศญีMปุ่ นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 
จําพวก เนื:อสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั3นนําท่าน
ขึ3นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู่ วนอุทยาน
แหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความ
นยิม โดยเป็นสว่นหนึ�งของอทุยานแห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึ ที�ผูม้าเยอืนสามารถ
ชื�นชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที�เบง่บานตลอดทั 3ง
ปี ทวิทัศนท์ี�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอาชแิละโอวาคดุา
น ิฮาโกเน่ยังมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหล่งนํ3าพุรอ้น ที�แปลกไปกว่านั3นคอื มี
จํานวนนํ3าพรุอ้นมากถงึ 17  แหง่  

เทีMยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (1) 
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีMทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที�กอ่ตัวจากลาวาของภูเขา

ไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบที�มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง  นําทา่น เดนิทางสู ่ หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื 
หุบเขานรก  ชมบอ่นํ3าแร่กํามะถันที�สามารถตม้ไขไ่ห ้
สกุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิ ไขด่ํา ที�เชื�อ
กนัวา่ เมื�อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว  ขึ3น 7 
ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื3อ สนิคา้พื3นเมอืงที�ข ึ3น
ชื�อ  มากมาย อาท ิสบู่ดํา, แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา 
ซึ�งลว้นเป็นผลิตภัณฑ์จากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ นเชื�อว่า

บํารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทั 3ง คติตี:ไขด่ํา ซึ�งเป็นโอท็อป อยา่งหนึ�งของญี�ปุ่ น 
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดยามานาช ิหรอื ชชิโุอกะ  เพื�อเขา้ที�พัก 

คํMา � รบัประทานอาหารคํMา (2)  พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ั:น!!! หลงัอาหารไมค่วรพลาด
ประสบการณ์ การอาบนํ:าแรธ่รรมชาต ิเพืMอสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ :าแร่
ในสไตล์ญีMปุ่ นให้ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มอิMม ซึMงชาวญีMปุ่ นเชืMอว่านํ :าแร่
ธรรมชาตนิี:มสีว่นชว่ยเรืMอง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัMง 

 �ที�พัก: Atami New Fujiya Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชืMอโรงแรมทีMทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีMสาม โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี–  
 ชนิจกู ุ- นารติะ      � อาหารเชา้,เทีMยง 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีMพกั (3) 

 จากนั3น นําทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะฮคัไก บอ่นํ3าที�แปดในโอชโินะ ที�เกดิจากการ
ละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกว่า 
1,200 ปี ที�ใชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่
พื3นดนิและซมึซาบไปยังบอ่นํ3าแต่ละบอ่นํ3า ดังนั3นนํ3า
ที�อยูใ่นบอ่จะเป็นนํ3าที�ใสสะอาด และสดชื�นมาก ในปี 
1985 สถานที�แหง่นี3ยงัไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อันดับ แหล่งนํ3าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ นอกี
ดว้ย  อีกทั 3งบรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละวิวของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันที�



อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับบรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลือกซื3อสนิคา้พื3นเมอืง  จากนั3นนําท่าน
เดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที�Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่านจะได ้
ทดสอบในบา้นจําลองแผ่นดินไหว รับการสั�นสะเทือนจากขั 3นตํ�าสุดสู่ขั 3นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั3น ใหท้่านเลอืกซื3อของฝากราคาถูก   อาทเิชน่ ขนม เครื�องสําอาง 
เครื�องไฟฟ้า   

เทีMยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (4) 
บา่ย จากนั3นนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก 

องค ์เจา้แมก่วนอมิทองคาํ ที�เป็น  ทองสมัฤทธิU มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุในภมูภิาค
คันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั 3งปี ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึกับ คามนิารมิง 
(ประตูฟ้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีMใหญท่ีMสุดในโลก แขวนอยู ่

เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของขลังอนัศักดิUสทิธิUของวัดแหง่นี3หรเืพลดิเพลนิกับ 
ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ3งที�มชี ื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�
คนญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี3ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ3ง
ของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั 3งขา้วของ
เครื�องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื3อผา้ เป็นตน้ ได ้
ที�นี� และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบั

หอคอยที�สงูที�สดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์
ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัด
อาซากซุะ สําหรับโดตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 
มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี�นครกว่าง
โจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําทา่นชอ้ป
ปิ: ง ยา่นชนิจูกุ ย่านชอ้ปปิ3งชั 3นนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นย่านความ
เจรญิอันดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและซื:อ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื3อผา้ และเครื�องสําอาง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และที�จะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100
เยน (อยูต่กึPEPE ช ั:น 8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ที�ทา่นสามารถเลอืกซื3อเป็น
ของฝากกลับบา้นได ้ในราคาที�สบายกระเป๋าสมควรแกเ่วลา นํา  
*** เพืMอใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมื:อเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆ *** จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีMพกัยา่นนารติะ 

�ทีMพกั: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชืMอโรงแรมทีMทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีMส ีM นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบซูเซนจ ิ– นํ :าตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– รา้นดองกี: – หา้งเอออน  
                      � อาหาร เชา้,เทีMยง                                                                         
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีMพกั (5) เดนิทางไป นกิโก ้เมอืงที�

มชี ื�อเสยีงมากในดา้นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที�สวยงามโดยเฉพาะช่วง
ใบไมเ้ปลีMยนสแีละยังคงวัฒนธรรมในแบบดั�งเดมิ ระหว่างทางเชญิท่าน
เพลนิตาและดื�มดํ�ากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาต ิสลับกับวถิชีวีติ
ความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบา้น เดนิทางไปชมความงามของนํ3าตก 
นํ :าตกเคกอนนํ3าตกที�ใหญ่และยาวที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น (ค่าทัวรไ์ม่รวม
ค่าลงลฟิทส์ู่จุดชมววิ550เยน) ตรงจุดชมววิ ท่านสามารถดื�มดํ�ากับภาพ
ของนํ3าตกแห่งนี3กับสสีันของใบไมเ้ปลี�ยนสไีดอ้ยา่งงดงาม อสิระใหท้่านได ้
เลอืกหามมุความงามที�ถูกใจเพื�อบันทกึภาพตามอัธยาศัย หรอืท่านสามรถ
เลือก “ชมและซื:อ” สนิคา้พื3นเมอืงที�ข ึ3นชื�อในเขตนี3ไดต้ามอัธยาศัย 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซนจ ิซ ึ�งเกดิจากการระเบดิ
ของภเูขาไฟ นนัไท ทําใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของนํ3าจากแม่นํ3า 
ไดวะ ทําใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึ3น ชื�นชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบ แมกไมส้ีเขียวตัดกับฟ้าสีครามและพื3นนํ3าสีฟ้าจะทําใหท้่าน
ประทับใจมริูล้มื  

เทีMยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (6) 
บา่ย    เดนิทางสูบ่รเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้่านเดนิทางชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรอืท่านสามารถเขา้ชมภายใน 

ศาลเจา้โทโชก ุ(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ 1,300 เยน) เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะที�โด่งดังในอดตี 
และยงัเป็น สสุานของโชกนุโทกงุาวะ อเิอยะส ุโชกนุผูพ้ลกิผันชะตาชวีติของชาวญี�ปุ่ นพรอ้มสกัการะขอพร เพื�อ
ความเป็นสริมิงคลแกล่กูหลานจาก เทพเจา้ ผูคุ้ม้ครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ลื�อมใส 
ชมเจดยี ์5 ช ั:น สถานที�เก็บพระธรรมคําสอน, 
บทสวดมนต์ และสิ�งของมีค่า แลว้ชม งาน
แกะสลกั อันเป็นโบราณวัตถุที�ลํ3าค่า ที�มี
มากกวา่  5,000 ช ิ3น แลว้ตื�นตากับ ซุม้ประตู
โยเมมง (Yomei-Mon) อันเป็น
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ที� มี ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น แ ง่



ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญี�ปุ่ น และยงัเป็น ศลิปะชิ:นเอก และมชีื�อเสยีงของญี�ปุ่ น จากนั3นนําทา่นเดนิทางกลบันารติะ 
ระหวา่งทางแวะใหท้า่นชอ้ปปิ: งรา้นดองกี:โฮเตะ และหา้งเออน (อาหารเย็นตามอธัยาศัย)  

 �ทีMพกั: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชืMอโรงแรมทีMทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
วนัทีMหา้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง � อาหาร เชา้     
เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีMยวบนิทีM TZ291 SCOOT
 (บนเครืMองมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครืMองดืMม )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืMอง  
 *สายการบนิScoot ไมม่บีรกิารหมอน/ผา้หม่บนเครืMอง 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืMองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีMยวญีMปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีMปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัMวโมง มอิาจเพิMมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ั:งนี:ข ึ:นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั:นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลีMยนเวลา
ทอ่งเทีMยวตามสถานทีMในโปรแกรมการเดนิทาง 

สายการบนิสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุีMน ัMงSTANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม 
เป็นการ Random Seat ของทางสายการบนิ ยกเวน้!!! จะมกีารซื:อทีMน ัMงเพิMมเทา่น ั:น!!! 

เงืMอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั:งนี:จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ:นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีทีMลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีMของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั:ง มฉิะน ั:นทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั:งส ิ:น  
3.การชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชําระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั3นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตัiวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 3งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิU ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น  
5.อตัราคา่บรกิารนี:รวม  
1. คา่ตัiวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั 3นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 3งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้ความประสงคห์นา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทาง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูจั้ดสรรที�นั�ง 
กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะเปลี�ยนระดับชั 3นที�นั�งเป็น Stretch Seat/ Long leg ตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์ ยกเวน้ที�นั�ง 
Scoot Biz ตัiวหมูค่ณะตามโปรแกรมทัวรไ์มส่ามารถอพัเกรดได*้ 
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ3นไป** 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ :าหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ  Scoot กําหนด ขาไปทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ขากลบัทา่นละไมเ่กนิ
20กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีตอ้งการซื:อนํ :าหนกัสมัภาระเพิMม แจง้กอ่นเดนิทาง 7วนั 
- เพิMม 5 กโิลกรมั 700 บาท / เพิMม 10 กโิลกรมั 1,200 บาท /เพิMม 15 กโิลกรมั 1,700 บาท 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
6.อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  



3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ3ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัiวเครื�องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน  ตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีMมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 
 
  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีMปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีMประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั:นในประเทศญีMปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืMอการทอ่งเทีMยว เยีMยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืMนเอกสารในข ั:นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืMอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีMปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี: 
1.       ตัiวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ3นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิททฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีMปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีMปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 3น 
 3.       ในขั 3นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั:งหมดกอ่นทําการจอง เพืMอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทั ฯ และเมืMอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั:งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงืMอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั:งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ีMจะเลืMอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ:นในกรณีทีMมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิUการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ3นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั 3งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 3งหมด  
7. รายการนี3เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั 3งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั3น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ3งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 3งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ3าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั3น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั3นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิUในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั3น  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื3อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  



18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 


