
  
CODE: XW77 Tokyo Snow Lover โตเกยีว ฟจู ิสก ีคามาครูะ 4วนั 3คนื 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charter Flight Tokyo Snow Lover โตเกยีว ฟจู ิคามาครูะ 4วนั 3คนื 
โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีวนอทุยานฮาโกเน ่ ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิหบุเขา

โอวาคดุาน ิชมิไขด่าํอายยุนื 7 ปี  ลานสก ีFujiten หมูบ่า้นนํ Fาใสโอชโินะฮคัไก คาวากจูโิกะ  
พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ชอ้ปปิF งชนิจกู ุโอไดบะ ชม Unicorn Gundam ตวัใหม ่หา้งไดเวอรช์ติ ีF 

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  

เครื\องลาํใหญ ่B777-200 (ที\น ั\ง3-4-3) มบีรกิารอาหารรอ้น+นํ Fาด ื\ม เสริฟ์ท ัFงไปและกลบั 
นํ Fาหนกักระเป๋าขาไปและกลบั 20 KG   

สดุคุม้!!! ราคาเร ิ\มตน้ 27,900 บาท คุม้กวา่!!! มรีถไกด ์พาเที\ยวทกุวนั อาหาร 7 มืFอ  
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดี\ยวเพิ\ม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ที\น ั\ง หมายเหต ุ

4 – 7 ธนัวาคม  29,900  
ไมม่รีาคาเด็ก  

(เด็กทารกอายไุมเ่กนิ2 ขวบ ราคา 7,000 บาท) 

7,500 34  
6 – 9 ธนัวาคม  28,900 7,500 34  
11 – 14 ธนัวาคม 27,900 7,500 34  
13 – 16 ธนัวาคม  28,900 7,500 34  
18 – 21 ธนัวาคม  29,900 7,500 34  
20 – 23 ธนัวาคม  29,900 7,500 34  
25- 28  ธนัวาคม  29,900 7,500 34  
27 – 30 ธนัวาคม  32,900 7,500 34  

 
วนัที\แรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ -  กนัด ัFม Unicorn – 
                  � อาหารเที\ยง 



 
01.00 น. � พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัFน 

3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวย  
ความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

04.15 น. � นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญี\ปุ่ น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT
เที\ยวบนิที\ XW918 (บนเครื�องมบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มนํ)าดื�ม) 

11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี\ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหาร
สด จําพวก เนืFอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร จากนั)นนําทา่นขึ)นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูโ่ตเกยีว   

13.00 น. � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืFอที\ 1 ) เมน ูBBQ YAKINIKU BUFFET 
 
 
 
 
 
 
 หลังอาหารนําท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ

นมัสการขอพรจากองค์ เจา้แมก่วนอมิทองคํา ที�เป็น   ทองสัมฤทธิC มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เก่าแก่ที�สุดในภูมภิาคคันโต 
และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั )งปี 
ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดง
ขนาดยกัษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที\ใหญท่ี\สดุในโลก แขวนอยู ่
เลือกชมและเช่าเครื�องรางของขลังอันศักดิCส ิทธิCของวัดแห่งนี)หรื
เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ)งที�
มีชื�อ เสียงของวัด  มีร า้นขายของที�ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื�องรางของขลัง ของ
เลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คน
ญี�ปุ่ นมายงัวัดแหง่นี)ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะได ้
เพลดิเพลนิ กบัการชอ้ปปิ)งของฝากที�เป็นแบบ
ญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั )ง

ขา้วของเครื�องใชค้ณุภาพด ีมากมาย 
อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, 
เสื)อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� และใกล ้ๆ วัด
ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั
หอคอยที�สูงที�สุดในโลก โตเกยีว
สกายทร ี (Tokyo Sky tree) 
แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียวที�
ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจาก
บรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ สําหรับ
โตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอย
แคนตันทาวน์เวอรท์ี�นครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนั)นนําท่าน
เดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี�เกดิจากการถมทะเลขึ)นมาเป็นเกาะ ชอ้ปปิF งที\หา้งไดเวอรซ์ติ ีF ซึ�งภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมาย และถ่ายรูปกับกนัด ัFมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิ
โดยสรา้งขึ)นมาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัว
เป็นทางการในวันที� 24 กันยายน 2560 อสิระอาหารคํ\า เพื\อสะดวกในการชอ้ปปิF ง จนถงึเวลานดัหมายนํา
ทา่นเดนิทางสูท่ ี\พกัยา่นนารติะ  

�ที\พกั: Radisson Narita  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที\สอง       นารติะ - คามาครูะ พระใหญไ่ดบทุส ึ– ฮาโกเน ่- ทะเลสาบอาช ิลอ่งเรอืโจรสลดั - โอวาคดุาน ิ–  
                    ออนเซ็น               � อาหารเชา้,เที\ยง,เย็น 
 
เชา้   �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที\พกั (มืFอที\ 2 ) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครูะ ตั )งอยูใ่นจังหวัด Kanagawa นําท่านไปชม

และกราบไหว ้พระใหญ ่Great Buddha หรอื Daibutsu แห่งคะมะคุ
ระ บรเิวณที�ตั )งของDaibutsuน ัFนเดมิทเีป็นที\ต ัFงของวดั Kōtokuin วัดแห่ง
นี)สรา้งขึ)นตั )งแตปี่ 1252 แตไ่ดเ้กดิความเสยีหายหลายครั)งจากไตฝุ้่ น ทําใหต้ัว
อาคารวัดนั)นพังทลายหายไป เหลอืเพยีงแต่องคพ์ระ Daibutsu อยูท่่ามกลาง
ซากปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้ับชาวญี�ปุ่ น และเลื�อมใสในความ
ศักดิCสทิธิCของทา่น ที�ไดป้กปักรักษาเมอืงคะมะครุะตลอดมา จากน ัFนเดนิทางสู ่



วน อุทย านแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนึ�งของอทุยานแห่งชาต ิฟจู-ิ
ฮาโ กเน่-อสิ ึที�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีันที�เบง่บานตลอด
ทั )งปี ทวิทัศนท์ี�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมชีื�อเสยีงใน
เรื�องของการเป็นแหลง่นํ)าพรุอ้นและมจํีานวนนํ)าพรุอ้นมากถงึ 17  แหง่ 

 
เที\ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (มืFอที\ 3 )  เซ็ตอาหารญี\ปุ่ น  
บา่ย นําท่าน ล่อง เรือโจรสลดั  ที\

ทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที�ก่อตัว
จากลาวาของภูเขาไฟฟจู ิหากวัน
ใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้ัมผัส
กับทัศนี ยภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบที�มภีูเขาไฟฟูจเิป็นฉาก
หลัง นําท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอ
วาคุดาน ิหรอื หุบเขานรก ชม
บอ่นํ)าแรกํ่ามะถันที�สามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิ ไขด่ํา ที�เชื�อกันว่า เมื�อกนิไขดํ่า 1 
ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาวขึ)น 7 ปี อสิระใหท้า่นไ ดเ้ลอืกชมและซื)อ สนิคา้พื)นเมอืงที�ข ึ)นชื�อ มากมาย อาท ิสบูดํ่า
, แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึ�งลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ นเชื�อว่าบํารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้ี
รวมทั )ง คติตีFไขด่าํซึ�งเป็นโอท็อป อยา่งหนึ�งของญี�ปุ่ น ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พักออนเซน็ 

คํ\า             � รบัประทานอาหารคํ\า (มืFอที\ 4 ) พรอ้มขาปูยกัษไ์ม่
อ ัFน!!!  

 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํFาแร่
ธรรมชาต ิ เพื\อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Fาแรใ่น
สไตลญ์ี\ปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิ\ม ซึ\งชาว
ญี\ปุ่ นเชื\อวา่นํ Fาแรธ่รรมชาตนิีFมสีว่นชว่ยเรื\อง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั\ง 

 �ที\พกั:  FUJI GARDEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที\สาม      ลานสก ีFUJITEN – โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – คาวากจูโิกะ – โตเกยีว - ชนิจกู ุ–  
                   นารติะ                  � อาหารเชา้,เที\ยง 
 
เชา้   �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที\พกั (มืFอที\ 5 ) 
 นําท่านไปลานสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ 

(Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละที�
พักที�ตั )งอยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะ
ไดส้มัผัสกบัหมิะขาวโพลนอสิระใหท้า่น
ไดเ้ลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิ
ตื�นเตน้กบัการลื�นไถลดว้ยสกเีลอืกสนุก
กับสโนวบ์อรด์หรือเลือกเพลดิเพลิน
กบัการ  น ั\งเลื\อนหมิะที�ท่านจะสามารถ
นั�งดื�มดํ�ากับทัศนียภ์าพที�ถูกปก  คลุม
ดว้ยหมิะที�ดูแลว้สะอาดตายิ�งนัก หรือ
ท่านจะสามารถเลือก  ถ่ายรูปบรเิวณ
รอบ ห รือ ซื)อ ข อ งที� ร ะ ลึก จ า ก ร ้า น 

souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครื�องดื�มที�บรเิวณชั )น2ของ
ตัวอาคารไดต้ามอธัยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราเชา่อุปกรณ์สกี
และชุดสําหรบัเลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,
กระดานเลื\อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 
4,500เยน) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่
พรอ้มใหบ้ริการตามสภาพอากาศที�อาจจะเปลี�ยนแปลงหรือ
อากาศไม่เอื)ออํานวย หรือลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณ
นอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลี�ยนที�เที�ยวทดแทนเป็นหมู่บา้นนํ)า
ใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบริษัทไม่
สามารถคาดการณ์  จากนั)นนําท่านเดนิทางสู ่โอชโินะฮคัไค หรอืหมูบ่า้นนํ Fาใส บอ่นํ)าที�แปดในโอชโินะ ที�เกดิ
จากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกว่า 1,200 ปี ที�ใช ้
เวลาอันยาวนาน  ในการไหลลงมาสูพ่ื)นดนิและซมึซาบไปยังบอ่นํ)าแต่ละบอ่นํ)า 
ดังนั)นนํ)าที�อยูใ่นบอ่จะเป็นนํ)าที�ใสสะอาดและสดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�แหง่
นี)ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ)าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของ
ญี�ปุ่ นอกีดว้ย  อกีทั )งบรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟจูิ
ไดใ้นวันที�อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับบรรยากาศ พรอ้ม ชม และ
เลอืกซื)อสนิคา้พื)นเมอืง จากน ัFนนําทา่นเดนิทางสูร่มิทะเลสาบคาวากูจโิกะ
เพื\อทา่นอาหารกลางวนั    



เที\ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืFอที\ 6 ) 
บา่ย นําท่านเดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี�Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่าน

จะไดท้ดสอบในหอ้งจําลองแผ่นดนิไหวรับการสั�นสะเทอืนจากขั )นตํ�าสุดสู่ขั )นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั)นใหท้่านเลอืกซื)อของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เครื�องสําอาง 
เครื�องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากนํ)ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารุง
รา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึ�งเป็นนักวจัิยชื�อดังของชาวญี�ปุ่ น สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว นํา
ทา่นชอ้ปปิF ง ยา่นชนิจูกุ ย่านชอ้ปปิ)งชั )นนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดใ์หม่ๆเป็นย่านความ
เจรญิอนัดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจบุนั เชญิทา่นเลอืก ชมและซืFอ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื)อผา้ และเครื�องสําอาง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และที�จะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100
เยน(อยูต่กึPEPEช ัFน8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ที�ท่านสามารถเลอืกซื)อเป็น
ของฝากกลับบา้นได ้ในราคาที�สบายกระเป๋า  อาหารมืFอเย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายนําทา่น
เดนิทางสูท่ ี\พกัยา่นนารติะ 
�ที\พกัRadisson Narita  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที\ส ี\        นารติะ – วดันารติะ – เอออนพลาซา่ – ดองกีFโฮเตะ – สนามบนินารติะ - ดอนเมอืง                                             
                 � อาหารเชา้ 
  
เชา้   �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที\พกั (มืFอที\ 7 ) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี)เป็นหนึ�งในวัดที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคันโต ถอื

วา่เป็นวัดที�โดง่ดังที�สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมกเ็ป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิใน
กรุงโตเกียว บรเิวณวัดเป็นที�ตั )งของประตูหลัก มีทางเดนิบันไดขึ)นสู่อาคารหลักเป็น
สถานที�สําหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถ
บันทกึภาพเจดีย์หา้ชั )นหนึ�งคู่ สวนหย่อมที�มีสระนํ)า
ขนาดใหญ่ รวมทั )งบรเิวณสําหรับเลี)ยงสัตว์ ภายใน
ก่อสรา้งดว้ ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดีย โดย
ยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําท่าน
กราบนมัสการขอพรพระ เพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดี
และยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื)อเครื�องรางของขลัง
และสนิคา้พื)นเมอืง จากนั)นนําท่านชอ้ปปิ)งที�รา้น ดองกีFโฮเตะ และ เอออนพลาซ่า พบกับสนิคา้มากมายหลาย
ชนดิ (อสิระอาหารเที\ยงตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

16.50  น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เที\ยวบนิที\ XW919 NOKSCOOT
       (บนเครื�องมบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มนํ)าดื�ม) 
22.05  น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 
สายการบนินกสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุี\น ั\งSTANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม จะเป็นการRandom 

Seat ของสายการบนิเทา่น ัFนยกเวน้!!! จะมกีารซืFอที\น ั\งเพิ\มเทา่น ัFน!!! 
 

 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี\ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื\องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี\ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี\ยน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื\อใหท้า่นทอ่งเที\ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเที\ยวญี\ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี\ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั\วโมง มอิาจเพิ\มเวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี\ยนเวลาทอ่งเที\ยวตามสถานที\ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี\ยนเงนิเยนปรบัสงูข ึFน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ\มข ึFนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื\อการทอ่งเที\ยวเทา่น ัFน คา่ทวัรท์ ี\จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที\ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัFนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี\ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัFงคา่
ต ั�วเครื\องบนิใหแ้กท่า่น 
เงื\อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัFงนีFจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึFนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

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



2. ในกรณีที\ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที\ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัFง มฉิะน ัFนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัFงส ิFน  กรณุาจองต ั�วเผื\อเวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ั\วโมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั)นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื�อจองทัวรแ์ละชําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านั)น แต่กรณีพเีรยีดที�
เดนิทางนั)นๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลี�ยนผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชั�นเมื�อจองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั )งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิCที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั )งสิ)น  รวมถงึเมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิCไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทั )งสิ)น  
อตัราคา่บรกิารนีFรวม 
�1. คา่ตัtวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั )นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกระบทุี�นั�ง STANDARD SEATไดย้กเวน้!!! จะมกีารซื)อที�นั�งเพิ�ม
เทา่นั)น!!!  
 1.1 การอพัเกรดที\น ั\ง  
 สายการบนิ NOKSCOOT มทีี�นั�งจํานวน 415 ที�นั�ง ซึ�งเป็นที�นั�งแบบ  3-4-3 โดยจะมกีารแบง่เป็นประเภทของที�นั�ง ตาม
รายละเอยีดดังนี) Business / Stretch / Super หากตอ้งการอพัเกรดจะตอ้งแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง10 วัน 
การอพัเกรดที�นั�งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี) 
-Business Seat มจํีานวน 24 ที�นั�ง ที�นั�งมลีักษณะเป็นเบาะหนังสดํีา มอีปุกรณ์สําหรับชารท์เครื�องมอือเิล็กทรอนกิส ์
ราคา 5,000 บาท (ราคารวมทั )งขาไปและขากลับ) 
 
-Stretch Seat หรอื Long Leg มจํีานวน 30 ที�นั�ง ซึ�งจะเป็นที�นั�งที�อยูบ่รเิวณดา้นหนา้ จะมพีื)นที�กวา้ง สามารถยดืขาได ้
ราคา2,800 บาท (ราคารวมทั )งขาไปและขากลับ) 
 
-Super Seat มจํีานวน 63 ที�นั�ง ซึ�งจะเป็นที�นั�งที�อยูบ่รเิวณถัดจาก Stretch Seat และบรเิวณดา้นหลังของเครื�อง จะมพีื)นที�
กวา้งกวา่ Standard Seat ราคา 1,600 บาท (ราคารวมทั )งขาไปและขากลับ) 
 
-Standard Seat เป็นที�นั�งปกต ิมจํีานวน 298 ที�นั�ง ตอ้งการระบทุี�นั�งชําระเพิ�ม 1,000 บาท 

ที�นั�งไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงที�นั�งหนา้เคาเตอรเ์ชค็อนิได ้
หมายเหต ุ
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุี�มอีายตุั )งแต ่65 ปีขึ)นไปนั�งแถวหนา้ (Stretch Seat) 
-ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 12 ปี นั�งในโซนเงยีบ (Silence Zone) แถวที� 21-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�2. ค่าที�พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็น
แบบเตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
�3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
�4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
�5. คา่นํ Fาหนกักระเป๋าสมัภาระที�สายการบนิ Nok Scoot กําหนดขาไปและขากลับท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัมและค่า
ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื)อนํ)าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระเงนิคา่นํ)าหนัก** มคีา่ใชจ้า่ยดังนี) 



-เพิ�ม   5 กโิลกรัม = 350 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 
-เพิ�ม 10 กโิลกรัม = 550 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 
-เพิ�ม 15 กโิลกรัม = 750 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 
-เพิ�ม 20 กโิลกรัม = 1,150 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 
�6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีFไมร่วม 
�1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
�2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
�3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
�4. คา่ภาษีนํ)ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัtวเครื�องบนิ 
�5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
�6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
�7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที\มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Fาใจจากทา่น 
 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี\ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี\ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัFนในประเทศญี\ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื\อการทอ่งเที\ยว เยี\ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื\นเอกสารในข ัFนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื\อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี\ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีF 
1.       ตัtวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ)นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี\ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี\ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั )น 
 3.       ในขั )นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัFงหมดกอ่นทําการจอง เพื\อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื\อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัFงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื\อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัFงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี\จะเลื\อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึFนในกรณีที\มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิCการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ)นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิCในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั )งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั )งหมด  
7. รายการนี)เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั )งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั )งนี)ข ึ)นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ล่วงหนา้ 7วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนั)น 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั )งสิ)นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั)น 
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 ชอ้ปปิ)งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั )งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 



14. บรกิารนํ Fาดื\มทา่นในวนัทําทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั)น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั )งนี)ข ึ)นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั)นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิCในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั)น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื)อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั )งสิ)นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั)น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 


