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Kawaii Autumn โตเกยีว ฟจู ินารติะ 5วนั 3คนื 
วดันารติะ วดัอาซากสุะ โอไดบะ วนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิ 

ชมิไขด่าํอายยุนื 7 ปี โกเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ท ข ึ>นฟจูชิ ั>น5 โอชโินะฮคัไก พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว  
ชอ้ปปิ> งชนิจกู ุนารติะ พาเทีFยวครบทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์

●แชอ่อนเซ็น ●ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์BBQ ไมอ่ ั>น ●WIFI ON BUS ●พาเทีFยวทกุวนั 
พกัโตเกยีว 1คนื ฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 1คนื ราคาเร ิFมตน้เพยีง 28,900 บาท 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครืFองลําใหญ ่B787-8 DREAMLINER เครืFองใหมล่า่สดุ พเิศษ!!! นํ >าหนกักระเป๋า 20 KG  

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีFยวเพิFม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีFน ัFง หมายเหต ุ

1 – 5 ต.ค. 60  28,900   
ไมม่รีาคาเด็ก 

 
*Infant 7,000 บาท  
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  
4 – 8 ต.ค. 60  29,900 7,500 34  
7 – 11 ต.ค. 60  29,900 7,500 34  
10 – 14 ต.ค. 60 29,900 7,500 34  
13 – 17 ต.ค. 60  28,900 7,500 34  
16 – 20 ต.ค. 60 29,900 7,500 34  
19 – 23 ต.ค. 60 33,900 7,500 34  
22 – 26 ต.ค. 60  33,900 7,500 34  
 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  
 



22.00น. �พรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั>น 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 
สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า    

00.55น. �นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีFปุ่ น โดยสายการบนิ  เทีFยวบนิทีF TZ292 SCOOT
 *ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
 
 
วนัทีFสอง สนามบนินารติะ – วดันารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ          
                 � อาหารเทีFยง (บฟุเฟ่ต ์BBQ)  
 
09.00น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ (เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!!ประเทศญีFปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวกเนื>อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั6นนําทา่นเดนิทางสู ่วดันา
รติะ วัดนี6เป็นหนึ�งในวัดที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่เป็นวดัที�โดง่
ดังที�สุดในแถบชบิะและจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิใน
กรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที�ตั 6งของประตหูลัก มทีางเดนิบนัไดขึ6 นสูอ่าคารหลัก
เป็นสถานที�สําหรับสักการะบูชา ภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์หา้
ชั 6นหนึ�งคู่ สวนหย่อมที�มสีระนํ6าขนาดใหญ่ ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม
พุทธแบบอนิเดยีโดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบ
นมัสการขอพรพระเพื�อสริมิงคลใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื6อ
เครื�องรางของขลัง(Omamori) และสนิคา้พื6นเมอืง  

เทีFยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มื>อทีF1) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทองคํา ที�เป็น  

ทองสัมฤทธิL มีขนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เก ่าแก่
ที�สุดในภูมภิาคคันโต และมผีูค้น
นยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความ
เป็นสริมิงคลตลอดทั 6งปี ถ่ายภาพ
เ ป็ นที� ร ะ ลึก กั บ  ค า มิน า ริม ง 
(ประตูฟ้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสี
แดงขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 
เมตร โคมไฟทีFใหญท่ีFสุดในโลก 
แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของขลังอนัศักดิLสทิธิLของวัดแหง่นี6หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซะ ถนนช ้
อปปิ6งที�มชี ื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี6ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ6งของฝากที�
เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In 
Japan  แท ้ ๆ รวมทั 6งขา้วของ
เครื�องใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื6อผา้ เป็น
ตน้ ไดท้ี�นี� และหากพอมีเวลาท่าน
สามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอย
โตเกยีวสกายทร ี (Tokyo Sky 
tree)ไดซ้ ึ�งอยู่บริเวณใกลก้ับวัดอา
ซากสุะ จากนั6นนําท่านเดนิทางสูย่า่น
โอไดบะ ย่านเมอืงใหม่ที�เกดิจากการถมทะเลขึ6นมาเป็นเกาะ ชอ้ปปิ> งทีFหา้งไดเวอรซ์ติ ี> โอไดบะ (Odaiba) 
เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจุบันของญี�ปุ่ น โอไดบะ เป็นเกาะที�มนุษย์
สรา้งขึ6นเอง โดยการนํา ดนิ ทราย มาถม ทะเล ใหเ้กดิขึ6นเป็น เกาะขึ6นมา ตั 6งแตปี่ ค.ศ. 1850 สรา้งกันมาเป็นรอ้ย
ปีเลยทเีดยีว เกาะนี6เป็นเกาะที�แสดงใหเ้ห็นถงึ วสิัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี�ปุ่ น ที�สามารถสรา้ง สิ�งที�เป็นไป
ไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึ6นมา อาหารมื>อเย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีFพกั 

 �ทีFพกั: Day Nice Hotel Tokyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีFสาม     โตเกยีว - วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ- โอวาคดุาน ิ–  
                  โกเท็มบะเอา้ทเ์ลท - ออนเซ็น        � อาหารเชา้,เทีFยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีFพกั (มื>อทีF2)  

 วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนยิมโดยเป็น
สว่นหนึ�งของอทุยานแห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึ ที�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชม
ความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที�เบง่บานตลอดทั 6ง
ปี ทวิทัศน์ที�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ 
โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหล่งนํ6าพุรอ้นอกีดว้ย
เหมาะแกก่ารทอ่งเที�ยวพักผอ่นหยอ่นใจ  



เทีFยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื>อทีF3) บฟุเฟ่ต ์

บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีFทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที�ก่อตัวจาก
ลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใสท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที�มภีูเขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง นํา
ท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หุบเขานรก  ชมบอ่นํ6าแร่
กํามะถันที�สามารถตม้ไข่ไหสุ้ก ดว้ยอุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส 
ทา่นสามารถลิ6มลองชมิไขด่ํา ที�เชื�อกันว่า เมื�อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทํา
ใหม้อีายุยนืยาว  ขึ6น 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื6อสนิคา้
พื6นเมอืงที�ข ึ6นชื�อมากมาย อาท ิสบู่ดํา,แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึ�ง
ลว้นเป็นผลติภณัฑจ์ากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ นเชื�อวา่บํารงุผวิพรรณและเสน้
ผมใหด้รีวมทั 6ง คติตี>ไขด่ํา ซึ�งเป็นโอท็อปอยา่งหนึ�งของญี�ปุ่ น จากนั6น
นําเดนิทางสูโ่กเท็มบะ แฟคทอรีF เอา้ทเ์ล็ท ใหท้่านไดช้อ้ปปิ6งอยา่งจุ
ใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ น
โ ก อิ น เ ต อ ร์ ม า ก ม า ย เ ช่ น MKMICHEL 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIAROWLEY,DIFFUSIONE TESSILEฯ ล ฯ  เ ลื อ ก ซื6 อ ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮ โ ซ
BALLY,PRADA, GUCCI,DIESEL,TUMI,GAP, ARMANYฯลฯเลือกดูเครื�องประดับ และนาฬกิาหรูอย่างTAG 
HEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINESฯลฯรองเทา้แฟชั�นHUSH PUPPIES,SCOTCH 
GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื6อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS 
และสนิคา้อื�นๆอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ีFพกัออนเซ็น 

คํFา � รบัประทานอาหารคํFา (มื>อทีF4) พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ั>น!!!  
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ>าแรธ่รรมชาต ิเพืFอสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ >า  แร่

ในสไตลญ์ีFปุ่ น ซึFงชาวญีFปุ่ นเชืFอว่านํ >าแรธ่รรมชาตนิี>มสีว่นช่วยเรืFองโรคภยัไขเ้จ็บและทําใหผ้วิพรรณ
เปลง่ปล ัFง 

 �ทีFพกั: Fuji Garden Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)ขึ>น 
ภเูขาไฟฟูจชิ ั>น 5 – โอชโินะฮ ั
 
 
 
 
 
 
คไก - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว - ชอ้ปปิ> งชนิจกู ุ– นารติะ 

 วนัทีFส ีF       ขึ>นฟจูชิ ั>น5 – โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – ชนิจกู ุ– นารติะ          
               � อาหารเชา้,เทีFยง                                                                             
 
เชา้      �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีFพกั (มื>อทีF5) 
  นําทา่นขึ>นภเูขาไฟฟูจ ิสมัผัสบรรยากาศและกลิ�นอายอยา่งใกลช้ดิที�สถานทีีF 5 บนระดับความสงูที� 2,500 เมตร  

(ขอสงวนสทิธิLไม่ขึ6นในกรณีอากาศไมเ่อื6ออํานวยหรอืทางขึ6นปิด โดยเปลี�ยนเที�ยวที�เป็นสวนโออชิปิารค์แทน ) 
อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความงาม
ของภเูขาไฟแหง่นี6 พรอ้มทั 6งเลอืกชม
และซื6อสินค า้พื6นและขนมอร่อย
มากมายตามอัธยาศัย  นําท่านไปชม 
หมู่บา้นนํ >าใส-โอชโินะฮคัไก ชม
บอ่นํ6าที�แปด  ในโอชโินะ ที�เกดิจาก
การละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟู
จิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที�ใช ้
เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่
พื6นด ิ  นและซมึซาบไปยังบ่อนํ6าแต่
ละบอ่นํ6า ดังนั6นนํ6าที�อยูใ่นบอ่จะเป็นนํ6าที�ใสสะอาดและสดชื�นมากในปี 1985 สถานที�แหง่นี6ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 
ใน 100 อนัดับ แหลง่นํ6าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ นอกีดว้ย  อกีทั 6งบรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภเูขาไฟ
ฟจูไิดใ้นวันที�อากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบั บรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลอืกซื6อสนิคา้พื6นเมอืง นําท่าน
เดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี� Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่านจะได ้
ทดสอบในบา้นจําลองแผ่นดนิไหว รับการสั�นสะเทอืนจากขั 6นตํ�าสดุ
สูข่ั 6นสูงสดุ และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลอง
แบบตา่งๆ จากนั6น ใหท้า่นเลอืกซื6อของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม 
เครื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า  โฟมลา้งหนา้และยาสระผมถา่นหนิ
ภูเขาไฟ, ผลติภณัฑย์า อาหารเสริมคอลลาเจน ของดร. โนงู
จ ิ ฮ ิเดโยะบุคคลสําคญัคนหนึFงในประวตั ิศาสตร์ด้าน
การแพทยข์องประเทศญีFปุ่ น หรอืจะเป็นผลติภณัฑจ์ากนํ >ามนั
มา้ อสิระใหท้า่นเลอืกซื6อตามอธัยาศัย 



เทีFยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื>อทีF6)  
บา่ย จากน ั>นนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว นําทา่นชอ้ปปิ> งยา่นชนิจูกุ ยา่นชอ้ปปิ6งชั 6นนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถอืว่าเป็น

แหลง่อ ั พเดทเทรนดใ์หม ่แฟชั�นใหมข่องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน 
เชญิท่านเลอืก ชมและซื>อ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note 
Book, นาฬกิา, เสื6อผา้ และเครื�องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคา
ค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และที�จะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ รา้น 100เยน(อยู่ตกึPEPEช ั>น8) ซึ�งสนิคา้ทุกอย่าง
ภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ที�ทา่นสามารถเลอืกซื6อเป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาที�สบายกระเป๋า 
เพืFอใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมื>อเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ  
จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีFพกัยา่นนารติะ 
�ทีFพกั: Radission Narita Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)สนามบนินารติะ - สนามบนิ  

    วนัทีFหา้   สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง     
                � อาหาร เชา้ 
 
เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื>อทีF7) 
    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีFยวบนิทีF TZ291 SCOOT
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
    *ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีFยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืFองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีFปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีFยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืFอใหท้า่นทอ่งเทีFยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีFยวญีFปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีFปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัFวโมง มอิาจเพิFมเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีFยนเวลาทอ่งเทีFยวตาม
สถานทีFในโปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีFยนเงนิเยนปรบัสงูข ึ>น บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิFมข ึ>นโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืFอการทอ่งเทีFยวเทา่น ั>น คา่ทวัรท์ ีFจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีFตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั>นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีFปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั>งคา่
ต ั�วเครืFองบนิใหแ้กท่า่น 
เงืFอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั>งนี>จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ>นไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีFลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีFของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั>ง มฉิะน ั>นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั>งส ิ>น  กรณุาจองต ั�วเผืFอเวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัFวโมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั6นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตัpวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิได ้
ทกุกรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 6งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ6น  รวมถงึเมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิLไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิคา่ทัวรค์นืไมว่า่กรณีใดๆทั 6งสิ6น  
อตัราคา่บรกิารนี>รวม 
1. คา่ตัpวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 6นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 6งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 6นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นั6น **  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ6นไป
นั�งเนื�องจากที�นั�งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที�นั�งScoot Biz ตัpวกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้



** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สามารถสั�งซื6อจากเลม่เมนูบนเครื�องไดเ้ลยเนื�องจากตัpวกรุ๊ปไมส่ามารถสั�งจองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตี�ยงใหญ1่เตยีงเตี�ยงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ >าหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื6อนํ6าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ6าหนัก** 

- ซื6อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื6อนํ6าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,700 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนี>ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ6ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัpวเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีFมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ >าใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีFปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีFประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั>นในประเทศญีFปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืFอการทอ่งเทีFยว เยีFยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืFนเอกสารในข ั>นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืFอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีFปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี> 
1.       ตัpวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ6นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีFปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีFปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 6น 
 3.       ในขั 6นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั>งหมดกอ่นทําการจอง เพืFอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืFอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั>งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงืFอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั>งหมด 



1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีFจะเลืFอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ>นในกรณีทีFมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิLการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ6นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั 6งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 6งหมด  
7. รายการนี6เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 6งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 6งนี6ข ึ6นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั6น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
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 ชอ้ปปิ6งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 6งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ6าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั6น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 6งนี6ข ึ6นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั6นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิLในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั6น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื6อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


