
 

TOKYO FUJI 5D3N  

ซุปตาร ์ICY SNOWY 

กําหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2561 – มกราคม 2562  

 

โดยสายการบนิสกูต๊ แอรไ์ลน ์(TR) 
อสิระ ณ ลานสกฟีจูเิท็น  เยี�ยมชมหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 



 

น ั�งกระเชา้ คาช ิคาช ิสกัการะ สิ�งสกัด ิ�สทิธิ� ณ วดัอาซากสุะ  

ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ� งชนิจกู ุโกเทมบะ เอา้เลทท ์ออิอน มอลล ์

เพลดิเพลนิเต็มอิ�มที� โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว พลาซา่ 

อาบนํ�าแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าป ูFREE WIFI ON BUS 

มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู6 เคานเ์ตอร ์

6 สายการบนิสกูต๊ (SCOOT) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกใน

การเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครื�อง Boeing 787 Dreamliner จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม)  

สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

วนัที�สอง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผา่นชมโตเกยีวสกาย ทร ี- กระเชา้คาช ิคาช ิ-โกเท็มบะ 

เอา้ตเ์ลต – Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

00.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� TR868 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 

เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืง

โตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดที�ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มีความ

ศักดิ�สทิธิ� และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที�สดุแหง่หนึ�งในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองคําที�ศักดิ�สทิธิ� ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริิ

มงคลตลอดทั �งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที�มชี ื�อว่า “ประตูฟ้าคํา

รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีื�อวา่ ถนนนากามเิซะ ซึ�ง

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว จํานวน 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

05-09 ธนัวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

06-10 ธนัวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

12-16 ธนัวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1 

13-17 ธนัวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1 

19-23 ธนัวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1 

20-24 ธนัวาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1 

26-30 ธนัวาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

27-31 ธนัวาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

28 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 39,888.- 9,900.- 34+1 



 
เป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สูงที�สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ�นหอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี�มคีวามสูง 

634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร 

และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทัศนข์อง “หอคอย

โตเกยีวสกายทร”ี ที�บรรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ที�เต็มไป

ดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

 เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟจูทิี�

สวยที�สุดแห่งหนึ�ง พเิศษ!!! นําทา่นขึ�นกระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) 

กระเชา้ที�จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื�อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมมุสงู

เปิดใหบ้รกิารทุกวันตลอดทั �งปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ั�วคราวเนื�องจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไมเ่อื�ออํานวย) เพยีงไม่กี�นาทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาที�มคีวามสูง 1,075 

เมตร ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด ้และในวันที�อากาศ

แจม่ใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญี�ปุ่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา

ราคาวะ) จากนั�นนําเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจุใจกับสนิคา้

แบรนด์เนมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี�ปุ่ นโกอนิเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื�อ กระเป๋าไฮ

ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครื�องประดับ และนาฬกิา

หรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื�อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิ�มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ที�พกั Fuji san Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ั�นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ํ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชน่ํ �าแรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

วนัที�สาม   ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาญี�ปุ่ น - โตเกยีว – ชอ้ปปิ� งชนิจูกุ – ช้

อปปิ� งโอไดบะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



 
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที� ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละที�พักที�ตั �งอยู่บรเิวณ

ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะที�ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อสิระ ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม ่อาท ิตื�นเตน้กับการลื�นไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับ

การนั�งเลื�อนหมิะ ที�ทา่นจะสามารถดื�มดํ�ากบัทัศนยีภาพที�ถกูปกคลมุดว้ยหมิะที�ดแูลว้สะอาดตาอยา่งยิ�ง 

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  จากนั�นเดนิทางสู ่หมูบ่า้น

โอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสเีป็นจุดทอ่งเที�ยวสําคัญอกีสถานที�หนึ�ง 

โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพื�นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลี�ยนส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพที�สวยงาม

มาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํ�า 8 บอ่ในโอชโินะ ตั �งอยูร่ะหว่างทะเลสาบคา

วากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ�าทั �ง 8 นี�เป็นนํ�าจากหมิะที�ละลายในชว่งฤดรูอ้น ที�ไหลมา

จากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาที�มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําใหนํ้�าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

นอกจากนี�ยังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที�ระลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที�ขายทั �งผัก ขนมหวาน ผักดอง 

งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิ�นอื�นๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื�อของที�ระลกึตาม

อัธยาศัย จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น (Sado) 

โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุก

ขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยา่ง

เดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อ

ของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านเดนิทางกลับสู่เมือง เมอืงโตเกยีว ใหท้่านอสิระ ย่านชอ้ปปิ� งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื�องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนด์เนม เสื�อผา้

แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอื�นๆ อกีมากมาย จากนั�นนําท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปปิ�ง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชี ื�อเสยีงและเป็นที�นยิม

ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี� โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ั�ม 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ั�ม

คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� กนัด ั�มฟรอนท  ์

(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี� 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 
วนัที�ส ี�  เมอืงซาวาระ – สะพานจาจา – พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ – เมอืงคามาครุะ – วดัโตคุ

อนิ - ชม พระใหญแ่หง่คามาครุะ – ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระ เป็นเมอืงเล็กๆ ตั �งอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืง

นารติะ เคยเป็นศูนยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมัยเอโดะ บรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตัดผ่าน  มชีื�อ

เรยีกว่า เอโดะนอ้ย Little Edo ไดร้ับการรักษาและบรูณะที�อยู่อาศัยแบบดั �งเดมิ รา้นคา้ต่างๆ และ

คลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื�อมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท!์!! สะพานจาจา 

หรอื สะพานโทโยฮาช ิซึ�งจะมนํี�าไหลออกมาจากสะพานทั �งสองดา้นคลา้ยนํ�าตก ใกล ้ๆ กับสะพานจา

จา เป็นที�ตั �งของพพิธิภัณฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผูท้ี�

บุกเบกิประเทศญี�ปุ่ น สรา้งแผนที�ที�แม่นยําในสมัยโชกุนโทกงุาวะ ภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผล

งาน และเทคนคิตา่งๆที�ใชใ้นการทํางานของเขา พรอ้มคําอธบิายภาษาองักฤษ อสิระใหท้า่นชมเมอืง

ซาวาระตามอธัยาศัย  

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นํ าท่ านชม พิพิธภณัฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า  (Shinyokoham a Raumen Museum) 

พพิธิภัณฑร์าเมงชนิโยโกฮามา่ รวมเรื�องราวทุกอยา่งเกี�ยวกับราเมง ไมว่่าจะเป็นประวัตคิวามเป็นมา, 

ชนดิของราเมง ในชั �นแรกของพพิธิภัณฑนั์�นจะเป็นประวัตขิองราเมงในประเทศญี�ปุ่ น มกีารจัดแสดง

เสน้ราเมน นํ�าซุป ทอ้ปปิ� ง รวมถงึชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั �นที�สองนั�น จะมีการจัด

บรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบา้นเรื�องของชติามาช ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีว ซึ�ง

เป็นเมอืงที�ราเมงไดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมงที�มชี ื�อเสยีงอยู่ประมาณ 9 รา้น ให ้

นักท่องเที�ยวไดล้องชมิ และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆรา้น ก็สามารถสั�งแตล่ะชามเป็นขนาด

เล็กมาลองทานได ้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคามาคุระ (Kamakura) เป็นเมอืงหลวงเก่าของญี�ปุ่ น 

เมอืงที�อยูต่ดิกับทะเลซึ�งอยูไ่มไ่กลจากโตเกยีว มาเที�ยวไดง้่ายๆห่างจากโตเกยีวประมาณ 1 ชั�วโมง

เทา่นั�น เมอืงทอ่งเที�ยว ถกูขนานนามวา่เป็น เมอืงเกยีวโตตะวนัออก (Kyoto of Eastern Japan) 

เนื�องจากมวีัด ศาลเจา้ และสถานที�ทางประวัตศิาสตรอ์ยูห่ลายแหง่นําทา่นชม พระใหญแ่หง่คามาคุ

ระ (Great Buddha of Kamakura) พระใหญ ่(Daibutsu) เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงคามาครุะ มี

ความสงูถงึ 13.5 เมตร ซึ�งเป็นรูปปั�นพระที�สงูเป็นอันดับสองของญี�ปุ่ น รองจากพระใหญ่ที�วัดโทไดจ ิ

เมอืงนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนั�นตั �งอยูท่ี� วดัโคโตคอุนิ (Kotokuin Temple) เดมิทอีงคพ์ระ

จะประดษิฐานอยูภ่ายในอาคารวัด แต่เมื�อประมาณศตวรรษที� 14 และ 15 อาคารของวัดหลายสว่นได ้

ถูกพายไุตฝุ้่ นทําลายลง ทําใหเ้หลอืแตอ่งคพ์ระใหญ่ตั �งอยูโ่ดยไมไ่ดส้รา้งอาคารขึ�นมาครอบใหม ่นํา

ท่านเดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว

ชาวต่างชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทันสมัย

สไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์

ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมีรา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 



 
ที�พกั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�หา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

10.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสกูต๊ (SCOOT) เที�ยวบนิที� TR869  

15.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   



 
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 

เดนิทางขึ�นตํ�า 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้

ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 



 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 


