


1 สนามบินดอนเมือง

2 เมืองนาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	หมูบานโอชิ
โนะฮัคไค

ที่พัก	SHINANO	PRINCE
SHIRAKABA	HOTEL	หรือเทียบเทา

3 ปราสาทมัตสึโมโตะ	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-
หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ออนเซ็น

พักที่	TSUGAIKE	KOGEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 HAKUBA	VIEW	POINT	-	วัดเซนโคจิ	-	ชินจูกุ	-
มหานครโตเกียว

พักที่	NIKKO	NARITA	HOTEL	/
TOYOKO	INN	NARITA	หรือเทียบ
เทา

5 อุโมงคหิ่งหอยทะเล	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนาม
บินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง



ชวงคํ่า	
23.55	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	เคานเตอร	7	สายการบิน	NOKSCOOT	โดยมี

เจาหนาที่จากบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
04.15	น.	ออกเดินทางสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	เที่ยวบินที่	XW918

(บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง)
11.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชัว่โมง/	เวลาทองถิน่

เร็วกวาประเทศไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมาย)	หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบ	BENTO	SET	บนรถ

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	หมูบานน้ําใส-โอชิโนะฮัคไก	(OSHINO	HAKKAI)
ชมบอน้ําที่แปดใน	โอชิโนะ	ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา	1,200	ปี	ที่ใช

เวลาอันยาวนาน	ในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอน้ํา	ดังน้ันน้ําที่อยูในบอจะเป็นน้ําที่ใส
สะอาดและสดชื่นมากในปี	1985	สถานที่แหงน้ียังไดถูกเลือกใหเป็น	1	ใน	100	อันดับ	แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดี
ที่สุดของญี่ป ุนอีกดวย	อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของ	ภูเขาไฟฟูจิ	ไดในวันที่อากาศแจมใส	ใหทานได
เพลิดเพลิน	กับบรรยากาศพรอม	ชมและเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	

SPECIAL:	เมนูพิเศษ	เช็ตอาหารสไตลญีป่ ุน	(KAISEKI)	พรอมปูยักษ	ใหทุกทานไดอิม่อรอย
นําทานเขาสูที่พัก	SHINANO	PRINCE	SHIRAKABA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ



บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบ	BENTO	SET	บนรถ

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SPECIAL:	เมนูพิเศษ	เช็ตอาหารสไตลญี่ป ุน	(KAISEKI)	พรอมปูยักษ	ให
ทุกทานไดอิ่มอรอย

	ที่พัก	SHINANO	PRINCE	SHIRAKABA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเก็บภาพประทับใจดานหนา	ปราสาทมัตซึโมโต	(ดานนอก)	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา

ปราสาทอีกา	เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดํา	และปีกดานตางๆ	ของปราสาทแผกางออกเหมือนปีกนก	สรางขึน้ใน
ปี	ค.ศ.1590	โดย	อิชิคาวา	คาสุมาซะ	เพื่อใชเป็นที่พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต	ปัจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้ง
เป็นสมบัติประจําชาติญี่ป ุนไดปรับใหเป็นพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ป ุนและ
ประวัติศาสตรของ	จังหวัดนากาโน	และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด	1	ใน	10	ของประเทศญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินชม	เขตเมืองเกา	ซันมาชิซึจิ	ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน	และรานคานารัก	ๆ	ที่ยังคงอนุรักษ

แบบของบานในสมัยเอะโดะกวา	300	ปีกอน	ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอัน
นาประทับใจ	ไมวาจะเป็นเหลาสาเก	ซุปมิโสะชิรุ	ตุกตาซารุโบะโบะ	ซึ่งเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณ
สมัยกอน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานชิราคาวะโกะ	หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก

ในปี	ค.ศ.1995	ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ	ซึ่งเป็นแบบญี่ป ุนดั้งเดิม	ชื่อน้ีไดมาจากคําวา	กัสโช	ซึ่ง
แปลวา	พนมมือ	ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง	60	องศา	มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน	ตัวบานมี
ความยาวประมาณ	18	เมตร	และมีความกวาง	10	เมตร	ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมใชตะปูแมแตตัว
เดียว	แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	TSUGAIKE	KOGEN	HOTEL	หรือเทียบเทา
เปิดประสบการณการอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพ	ออนเซ็น	(ONSEN)	การอาบน้ําแรในแบบของญี่ป ุน	การอาบ



น้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตใน
รางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่งอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใส
คลายความตรึงเครียด

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TSUGAIKE	KOGEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชมวิวทัศนียภาพยัง	จุดชมวิว	HAKUBA	SKI	JUMPING	STADIUM	ซึ่งเป็นลานสกีที่เคยใช

จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปิกใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป	และชมวิวของภูเขาที่ปกคลุมไปดวยตนไมหลาก
หลายสายพันธุ



จากน้ันเดินทางสู	วัดเซนโคจิ	วัดเกาแกดั้งเดิมที่ตั้งอยูที่เมืองนากาโน	สรางมาตั้งแตประมาณ	ปี	ค.ศ.	1897
รอบ	ๆ	วัดจะเป็นบานเมืองแบบญี่ป ุนโบราณ	วัดแหงน้ีมีชื่อเสียงมากที่สุดในชวงสงครามแบงแยกดินแดนสมัย
ศตวรรษที่	16	เพราะวัดน้ีเป็นหน่ึงในไมกี่วัดที่ยังมีผูคนใหความเลื่อมใสเดินทางไปกราบไหวขอพรอยูสมํ่ าเสมอ
วัดแหงน้ีถูกคนพบกอนยุคที่พุทธศาสนาจะมีการแบงแยกเป็นนิกายตาง	ๆ	ทั้งยังเคยเป็นโรงเรียนสอนพุทธ
ศาสนาใหกับพระสงฆอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเพื่อเป็นการเอาใจเหลา	นัก	SHOPAHOLIC	พาตะลุยแหลงอัพเดทเทรนดของชาวปลาดิบที่	“ชินจูกุ”

หรือ	“ศูนยกลางทีส่องแหงนคร”ยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบันใหทานไดเพลิดเพลิน
กับการจับจายซื้อของจากรานคาตางๆมากมายในยานน้ีเชน	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูปMP–3,	WALKMAN,
CD–PLAYER,	คอมพิวเตอร,	นาฬิกา,	เสื้อผา	และเครื่องสําอาง	เป็นตนไมวาจะเป็น	H&M,	ZARA,	ONITSUKA,
BIGCAMERA,	DON	QUIJOTE,	100	YEN,	ABC	MART,	BIG	QLO,	MUJI,	COMME	DES	GARCON

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัย
เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคา	และเลือกชิมรานอรอยที่ยานชินจูกุ	เชนราน	ROBOT	RESTAURANT,	MOMO

PARADIDE,	ROKASEN,	RAMEN	ขอสอบ
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	NIKKO	NARITA	HOTEL	/	TOYOKO	INN	NARITA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

HAKUBA	VIEW	POINT	ใหทุกทานไดสัมผัสกับความสวยงามของภูเขาที่มี
ตนไมชวยปกคลุมอยูบริเวณโดยรอบ	ใหเราเพลิดเพลินกับการถายรูปและ
ชมววของภเขาทปกคลุมไปดวยตนไมหลากหลายสายพันธุ

วัดเซนโคจิ	เป็นหน่ึงในวัดที่มีความสําคัญ	และยอดนิยมแหงหน่ึงในประเทศ
ญี่ป ุน	เพราะเป็นพุทธแหงแรก	สรางขึน้ในศตวรรษที่	7	และเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปองคแรกที่เขามายังญี่ป ุน	วัดแหงน้ีไดมีการบูรณะขึน้มาใหม
เมื่อปี	1707	เขาไปจะพบกับหองโถงกลางของวัดที่ตกแตงไวอยางสวยงาม	เป็น
ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปตางๆ	จากน้ันจะเขาสูหองภายในที่มีแทนบูชา
และนําไปสูทางเดินหองใตดินที่มืดสนิท	เวลาเดินก็จะใชมือคลําหาทางไป
เรื่อยๆ	โดยจะไปเจอหวงประตูซึ่งอยูตรงกับตําแหนงพระประธานดานบนพอดี
ผูที่ศรัทธาเชื่อกันวาเมื่อทําแลวจะพบแตสิ่งที่ดีๆ	เหมือนมีแสงสวางนําทางชีวิต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน



อิสระอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัย

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

	พักที่	NIKKO	NARITA	HOTEL	/	TOYOKO	INN	NARITA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	“สนามบินนาริตะ”	เพื่อเดินทางกลับ
นําทานเดินทางลอดทางดวนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงคใตทะเล	หรือที่ญี่ป ุนเรียกวา	“โตเกียว	เบย	อควาไลน”

(TOKYO	BAY	AQUALINE)	ซึ่งความพิเศษของทางดวนน้ีอยูที่การเป็นทางดวนที่ไดรับการรับรองใหเป็นอุโมงค
ใตทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก
แวะจุดพักรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง	ซึ่งมีชื่อเรียกวา	TOKYO	BAY	OASIS	หรือ	“อุมิโนะ	โฮตารุ”

(หิง่หอยแหงทะเล)	ใหทานไดเพลิดเพลิน	กับการถายภาพความมหัศจรรยของสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึน้ใน
อาวโตเกียว	ซึ่งนอกจากจะเป็นที่พักรถแลวที่น่ีก็ยังมีรานขายของที่ระลึก	ภัตตาคาร	รวมไปถึงรานเกมสใหพัก
ผอนหยอนใจ
“เอออน	พลาซา”	ศูนยรวมสินคาชั้นนําตางๆ	มากมาย	อาทิ	นาฬิกา,	กลอง,	กระเปา,	รองเทา,	เสื้อผา

เป็นตน	รวมทั้ง	“ราน	100	เยน”	สินคาคุณภาพดีราคาแสนถูก	อิสระใหทานไดเพลินเพลินกับการ	“เลือกชมและ
ซื้อ”	สินคาถูกใจฝากคนทางบานตามอัธยาศัยอยางจุใจ
16.50	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW919

(บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง)

ชวงคํ่า
22.05	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

เป็นเกาะที่ถูกสรางขึน้เชื่อมตอกับอุโมงคทางน้ํา	เป็นสะพานที่แปลกและเป็นอุ
โมงทางดวนที่เปิดใหรถผาน	ทางสายน้ียาว	14	กิโลเมตร	มีทั้งชวงที่เป็น
สะพาน	4.4	กม.และอุโมงคลอดในดินใตน้ํากนอาวโตเกียว	9.6	กม.ถือวาเป็น
อุโมงคที่ยาวที่สุดอันดับ	4	ของโลก	เชื่อมตอกับ	เมืองคิซาระสุ	และเมืองคาวา
ซากิ	สัญลักษณที่จอดรถ	ขอมูลตางๆ	รานเครื่องดื่ม	หรือแหลงที่พักจะมีการ
แสดงขึน้มาหลังจากที่ผานพนปลายอุโมงค

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ



บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา	35	ทาน(ผูใหญ)โดยบริษทัฯจะแจง
ใหทราบลวงหนาอยางนอย	7	วัน	กอนการเดินทาง

2.	เที่ยวบิน	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเป็นสําคัญ

3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

4.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น	อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสาย
การบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล,	การเมือง,	ภัยธรรมชาติ	(โดยบริษทัฯจะดําเนินการประสาน
งานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)

5.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไ์มคืนเงิน	ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	เชน	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

6.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
แลว	ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

8.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	15,000	บาท	หรือ	ชําระทั้งหมด
2.	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	30	วัน	กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด	ขอสงวนสิทธิใ์นการบอก

ยกเลิกการเดินทาง
3.	การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย	พรอมกรอกรายชื่อ

ของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง	และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6
เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการไป–กลับพรอมคณะ	(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2.	คาอาหาร	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุ	หรือเทียบเทา
5.	คารถรับ–สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบิน	NOKSCOOT	ขาไปทานละ	20	กก.	ขากลับทานละ	20	กก.

8.	คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง

–	การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ	สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	1,000,000	บาท
–	คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน	500,000	บาท	(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษทัไดทําไว)

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสัง่เพิม่	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิม่เอง
ตางหาก)

2.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	3,000	เยน	หรือประมาณ	1,000	บาท	ตอ	1	ทานตลอดทริป	(ขออนุญาตเก็บที่
สนามบินดอนเมือง	ณ	วันเดินทาง)

3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั	หรือตองการใบ
กํากับภาษี)

4.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.)



5.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสาร
5.1	พาสปอรต	
5.2	ใบประจําตัวคนตางดาว
5.3	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	
5.4	สําเนาทะเบียนบาน	
5.5	สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	
5.6	รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป
**ทางบริษทัฯ	จะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทาง
ตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)**

6.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	(ลูกคาตองเป็นผูชําระดวยตนเอง)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

เรื่อง	การยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทยเริม่บังคับใชในวันที	่1	กรกฎาคม	พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ป ุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ป ุน	ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.2556	และสามารถพํานักในประเทศญี่ป ุนได	15	วัน
(หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญี่ป ุนเกิน	15	วัน	หรือไปทํางาน	หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ	จะตองยื่นขอวีซาตาม
ปกติ)

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	มีดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	บริษทัจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดัง

กลาว)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)(ในกรณีเดิน
ทางเป็นกรุปทัวร	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนิน
การออกเอกสารดังกลาว)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา	6	เดือนขึน้ไป
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

อัตราคาบริการ
-	ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ไมมีราคาเด็ก
-	เด็กตํ่ ากวาอายุ	2	ปี	ราคา	6,900	บาท
กรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋เดินทางภายในประเทศ	หรือไฟลทตอ	กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษทัฯ	ใหทราบกอนทําการ

ออกตัว๋	มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบินหรือการ

จราจรเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมาย	ของประเทศญี่ป ุน
สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะ
สม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

รายละเอียดเกีย่วกับโรงแรม
1.	โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร	จะยังไมคอนเฟิรม	100%	ซึ่งโรงแรมที่พัก	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โดยจะใชอยู

ในระดับเดียวกัน	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	1–3	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมาย



เตรียมตัวการเดินทาง
2.	สําหรับโรงแรมที่ญี่ป ุน	หองพักคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ	3	ทาน	(เตียงคู+เตียงเสริม)

ซึ่งทานอาจจะตองพักเป็น	หองที่นอน	2	ทาน	และ	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และบางโรงแรมในหองพักจะไมมีเตียงคู
อาจจะมีแคเพียง	1	เตียง	(เตียงใหญ	1	เตียง)	สําหรับนอน	2	ทานเทาน้ัน	และบางโรงแรมหองพักแบบ	2	เตียงเต็ม
ทางบริษทัขออนุญาตจัดหองพักใหทาน	แบบพักทานเดียว/หอง

รายละเอียดเกีย่วกับการซื้อทีน่ัง่	และน้ําหนักกระเป า	รถเข็น	WHEELCHAIR	ของสายการบิน	NOKSCOOT
1.	กรณีมีความประสงคจะเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ัง	(SCOOT	BIZ/STRETCH	SEAT/SUPER	SEAT)	จะมีรายละเอียด

ดังน้ี
-	1.1	ที่น่ัง	SCOOT	BIZ	สามารถอัพเกรดที่น่ังได	โดยจะมีคาใชจายเพิ่ม	ทานละประมาณ	5,000	บาท	(รวมไป-กลับ)
-	1.2	ที่น่ัง	STRETCH	SEAT	/	LONG	LEG	ในกรณีที่ตองการระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่ม	2,800	บาท	(รวมไป-กลับ)
**	ทีน่ัง่แถว	31	และ	61	(ROW	31	&	ROW	61)	ไมอนุญาตใหเด็กตํ่ากวา	16	ปีและผูสูงอายุ	65	ปีขึ้นไป	**
-	1.3	ที่น่ัง	SUPER	SEAT	ในกรณีที่ตองการระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่ม	1,600	บาท	(รวมไป-กลับ)
-	1.4	ที่น่ัง	STANDARD	SEAT	ในกรณีที่ตองการระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่ม	1,000	บาท	(รวมไป-กลับ)

2.	กรณีซื้อน้ําหนักกระเปาเพิ่ม	(จากปกติที่สายการบิน	SCOOT	กําหนดขาไป	และขากลับทานละไมเกิน	20
กิโลกรัม)
-	เพิ่ม	5	กิโลกรัม	200	บาท	/	เพิ่ม	10	กิโลกรัม	400	บาท	/	เพิ่ม	15	กิโลกรัม	550	บาท	/	เพิ่ม	20	กิโลกรัม	750	บาท
(เป็นราคาตอคน	ตอเที่ยวบิน)	
**	สําหรับการซื้อน้ําหนักกระเป า	สูงสุดไดไมเกิน	40	กิโลกรัม	รวมกับน้ําหนักกระเป าทีมี่อยูแลว	**

3.	กรณีตองการใชรถเข็น	WHEELCHAIR	จะไมมีคาใชจายเพิ่มเติม	แตจะตองแจงลวงหนา	72	ชั่วโมงกอนบิน
**	สําหรับทีน่ัง่โซน	SCOOT	IN	SILENCE	ทีน่ัง่แถว	21-26	(ROW	21-26)	จะอนุญาตเฉพาะผูโดยสารทีมี่อายุ
มากกวา	12	ปีขึ้นไป	เทานัน้	**
****ตองดําเนินการแจงกอนการเดินทางอยางนอย	7	วันทําการกอนการเดินทาง	(ไมนับรวมเสาร-
อาทิตย)****

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี	

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


