


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-
ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	บุฟเฟตปู
ยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	SUPER	HOTEL
GOTEMBA	/	DORMY
INN	MISHIMA	หรือ
เทียบเทา

3 พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	หมูบาน
โอชิโนะฮัคไค	-	Yeti	ski	Resort	-	มหานครโตเกียว	-	ชินจูกุ

พักที่	NIKKO	NARITA
HOTEL	/	TOYOKO
INN	NARITA	หรือเทียบ
เทา

4 เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-
พิพิธภัณฑราเมน	-	โอไดบะ	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กัน
ดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว

5 วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบิน
ดอนเมือง

26	ธ.ค.	60	-	30	ธ.ค.	60 ฿34,900 ฿34,900 ฿34,900 ฿6,900



บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง

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	โดย	สายการบิน	NOKSCOOT	เทีย่วบินที	่XW918

(บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง)
11.55	น.	เดินทางถึงสนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง/	เวลาทองถิ่นเร็ว

กวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย)	หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	“มหานครโตเกียว”เมืองหลวงของประเทศญี่ป ุนโตเกียว	หมายถึง	"นครหลวงตะวัน

ออก"เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง	จึงทําให	กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยกลางการเงิน
ระหวางประเทศ	เศรษฐกิจ	การคมนาคม	เทคโนโลยี
จากน้ันเดินทางสู	“วัดอาซะกุซาคันนอน”วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว	เป็นที่ประดิษฐานขององคเจาแมกวน

อิม	ที่เป็นทองสัมฤทธิ	์ที่มีขนาดเล็กเพียง	5.5

ใหทานไดนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและถายภาพประทับใจกับ	“โคมไฟขนาดยักษ”และซื้อสินคาของ
ฝากของที่ระลึกที่	“ถนนนาคามิเซะ”	สินคา	MADE	IN	JAPAN	แทๆ	ใหทานไดเลือกซื้อรม,	หมวก,	รองเทา,
กระเปา,	เสื้อผา	เป็นตน	รวมทั้งขนมอรอยสไตลญี่ป ุนตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทุกทานถายรูปกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียวดานหนา	หอคอยโตเกียวสกายทรี

(TOKYO	SKY	TREE)	บริเวณริมแมน้ําสุมิดะหอคอยโตเกียวสกายทรีเป็นหอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุด
ในโลก	มีความสูง	634	เมตร	(ทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง	ในมณฑลกวางโจว	ซึ่งมีความสูง	600เมตร
และหอซีเอ็น	ทาวเวอร	ในนครโทรอนโต	ของแคนาดา	มีความสูง553เมตร	เดินทางสูเมือง	ชิสึโอกะ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SPECIAL:	เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต	พรอมปูยักษ	ใหทุกทานได

อิม่อรอย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ักSUPER	HOTEL	GOTEMBA	/	DORMY	INN	MISHIMA	หรือเทียบเทา



หามพลาด	เปิดประสบการณการอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพออนเซ็น	(ONSEN)	การอาบน้ําแรในแบบของญี่ป ุน
สรรพคุณการอาบน้ําแร:	การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการปวด
กระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่งอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําให
ผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลายความตึงเครียด

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย



1)	โรงแรมที่พัก	จะเป็นหองพักแบบเตียง	DOUBLE	เทาน้ัน	ซึ่งทางบริษทัจะแจงชื่อโรงแรมที่ทานจะเขาพัก
กอนลวงหนา	1–3	วันทําการ

2)	ในกรณีที่โรงแรมที่พักไมมีหองอาบน้ําแร	(ออนเซ็น)	ภายในโรงแรม	ทางบริษทัจะจัดใหทานไปใชบริการที่
แชออนเซ็นบริเวณใกลเคียง

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ใหทุกทานไดอิ่มอรอย
	พักที่	SUPER	HOTEL	GOTEMBA	/	DORMY	INN	MISHIMA	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	Experience	Earthquake	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	ทาน

จะไดทดสอบในบานจําลองแผนดินไหว	รับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และสนุกสานในการเรียนรู
ประสบการณ	ในหองจําลองแบบตางๆทานสามารถเลือกซื้อของฝากราคาถูก	เชน	ขนม	เครื่องสําอาง	เครื่อง
ไฟฟาไดจากที่น่ี	

จากน้ันเดินทางสู	หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไก	(OSHINO	HAKKAI)	ชมบอน้ําที่แปดในโอชิโนะ	ที่เกิดจาก
การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา	1,200	ปี	ที่ใชเวลาอันยาวนาน	ในการไหลลงมาสูพื้นดิน
และซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอน้ํา	ดังน้ันน้ําที่อยูในบอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี	1985	สถานที่
แหงน้ียังไดถูกเลือกใหเป็น	1	ใน	100	อันดับ	แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ป ุนอีกดวย	อีกทั้งบริเวณโดย
รอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันที่อากาศแจมใส	ใหทานไดเพลิดเพลิน	กับบรรยากาศ	พรอม	ชม	และ
เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสัมผัสความสนุกสนานกับหิมะที่	ลานสกี	YETI	SKI	RESORT	ใหทุกทานจะไดสัมผัสกับการ

เลนหิมะและสนุกสนานกับการเลน	“สกี”	หรือเลือกสนุกกับ	“สโนวบอรด”	และเพลิดเพลินกับการ	“นัง่เลื่อน



หิมะ”	(รวมคานัง่เลื่อนหิมะแลว)(**	ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ,	ชุดสําหรับเลนสกี	และ	เครื่องเลนทุก
ชนิด	**)
นําทานเดินทางสู	เมืองโตเกียว	เพื่อเป็นการเอาใจเหลานักSHOPAHOLIC	พาตะลุยแหลงอัพเดทเทรนดของ

ชาวปลาดิบที่	“ชินจูกุ”	หรือ	“ศูนยกลางทีส่องแหงนคร”	ยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อของจากรานคาตางๆมากมายในยานน้ีเชน	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถาย

รูปMP–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
อิสระอาหารม้ือเย็น	เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคา	และเลือกชิมรานอรอยทีย่านชินจูกุเชนราน

ROBOT	RESTAURANT,	MOMO	PARADIDE,	ROKASEN,	RAMEN	ขอสอบ
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	NIKKO	NARITA	HOTEL	/	TOYOKO	INN	NARITA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองหิมะเยติ(Snow	Town	Yeti)	เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็ก	ตั้งอยูบนเนินเขาทาง
ทิศใตของภูเขาไฟฟูจิ	นอกจากลานสกีแลว	ยังมีพื้นที่เลนหิมะสําหรับเด็กเล็ก
เลนรถเลื่อนหิมะ	และฝึกสกีเบื้องตน	ลานสกีที่ตงอยูบนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ทาง
ดานทิศใต	เป็น	Snow	Town	ภายในประกอบดวย	ลานสกีขนาดใหญ	กอนโดลา
ลานหิมะสําหรับเด็ก	และรานคา	รานอาหาร	ของฝาก	ใหทานเพลิดเพลิน
สนุกสนานกับการเลนหิมะ

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



ลานสกี	“น่ังเลื่อนหิมะ”	(รวมคานัง่เลื่อนหิมะแลว)	(**	ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ,	ชุดสําหรับเลนสกี
และเครื่องเลนทุกชนิด	**)

อิสระอาหารม้ือเย็น

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

	พักที่	NIKKO	NARITA	HOTEL	/	TOYOKO	INN	NARITA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	ซึ่งทานจะไดนมัสการเทพเจาแหงไฟ	ณ	วัดนาริตะ	วัดที่มีประวัติศาสตรอันเกา

แกซึ่งมีอายุยาวนานมากกวา	1,000	ปี	และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจาแหงไฟ
จากน้ันนําทานช็อปป้ิง	“เอออน	พลาซา”	ศูนยรวมสินคาชั้นนําตางๆ	มากมาย	อาทิ	นาฬิกา,	กลอง,	กระเปา,

รองเทา,	เสื้อผา	เป็นตน	รวมทั้ง	“ราน	100	เยน”	สินคาคุณภาพดีราคาแสนถูก	อิสระใหทานไดเพลินเพลินกับ
การ	“เลือกชมและซื้อ”	สินคาถูกใจฝากคนทางบานตามอัธยาศัยอยางจุใจ

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
13.00	น.	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	“สนามบินนาริตะ”	เพื่อเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ
16.50	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	เทีย่วบินที	่XW919	(บริการอาหาร

และน้ําดื่มบนเครื่อง)
22.05	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา

เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียง	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัด
มีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3
ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	และยังมีสวนญี่ป ุน	และสวน
ยุโรปอีกดวย

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
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาทีมี่วัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้
9.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทาง	บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น

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

ยกเลิกการเดินทาง
3.	การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย	พรอมกรอกรายชื่อ

ของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง	และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือ
มากกวา	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

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน	500,000	บาท	(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมทีบ่ริษทัไดทําไว	)

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)

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

3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั	หรือตองการ
ใบกํากับภาษี)



4.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.)

5.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1)พาสปอรต	2)ใบ
ประจําตัวคนตางดาว	3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู	4)สําเนาทะเบียนบาน	5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	6)รูปถายสี	2
น้ิว	2	รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทาง
ตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

6.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	(ลูกคาตองเป็นผูชําระดวยตนเอง)

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

ขอสงวนสิทธิส์ําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น	ไมมีราคาเด็ก	**เด็กตํ่ ากวาอายุ	2	ปี	ราคา6,900	บาท**

กรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋เดินทางภายในประเทศ	หรือไฟลทตอ	กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษทัฯใหทราบกอน
ทําการออกตัว๋	มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน

หรือการจราจรเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมาย	ของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ	ดังน้ี	:	
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

สายการบิน	NOKSCOOT	ไมอนุญาตใหเลือกระบุที่น่ัง	STANDARD	SEAT	ไดในกรณีใดๆ	ก็ตาม	(Random	Seat)
ยกเวนจะมีการซื้อทีน่ัง่เพิม่เทานัน้!!!
รายละเอียดเกีย่วกับการซื้อทีน่ัง่	และน้ําหนักกระเป า	รถเข็น	WHEELCHAIR	ของสายการบิน	NOKSCOOT



1.	กรณีมีความประสงคจะเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่	(SCOOT	BIZ/STRETCH	SEAT/SUPER	SEAT)	จะมีราย
ละเอียดดังน้ี
1.1	ทีน่ัง่	SCOOT	BIZ	สามารถอัพเกรดที่น่ังได	โดยจะมีคาใชจายเพิม่	ทานละประมาณ	5,000	บาท	(รวมไป–
กลับ)
1.2	ทีน่ัง่	STRETCH	SEAT	/	LONG	LEG	ในกรณีที่ตองการระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิม่	2,800	บาท	(รวมไป–
กลับ)	ทีน่ัง่แถว	31	และ	61	(ROW	31	&	ROW	61)***ไมอนุญาตใหเด็กตํ่ากวา	16	ปีและผูสูงอายุ	65	ปีขึ้น
ไป***
1.3	ทีน่ัง่	SUPER	SEAT	ในกรณีที่ตองการระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิม่	1,600	บาท	(รวมไป–กลับ)
1.4	ทีน่ัง่	STANDARD	SEAT	ในกรณีที่ตองการระบุที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิม่	1,000	บาท	(รวมไป–กลับ)
2.	กรณีซื้อน้ําหนักกระเป าเพิม่	(จากปกติที่สายการบิน	NOKSCOOT	กําหนดขาไป	และขากลับทานละไมเกิน

20	กิโลกรัม)
–	เพิม่	5	กิโลกรัม	200	บาท	/	เพิม่	10	กิโลกรัม	400	บาท	/	เพิม่	15	กิโลกรัม	600	บาท	/	เพิม่	20	กิโลกรัม
1,000	บาท	(เป็นราคาตอคน	ตอเทีย่วบิน)	***หมายเหตุ***	สําหรับการซื้อน้ําหนักกระเป า	สูงสุดไดไมเกิน
40	กิโลกรัม	รวมกับน้ําหนักกระเป าทีมี่อยูแลว
3.	กรณีตองการใชรถเข็น	WHEELCHAIR	จะไมมีคาใชจายเพิม่เติม	แตจะตองแจงลวงหนา	72	ชัว่โมง

กอนบิน
***สําหรับทีน่ัง่โซน	SCOOT	IN	SILENCE	ทีน่ัง่แถว	21–26	(ROW	21–26)	จะอนุญาตเฉพาะผูโดยสารที่
มีอายุมากกวา	12	ปีขึ้นไป	เทานัน้***
จะอนุญาตเฉพาะผูโดยสารทีมี่อายุมากกวา	12	ปีขึ้นไป	เทานัน้***
****ตองดําเนินการแจงกอนการเดินทางอยางนอย	7	วันทําการกอนการเดินทาง	(ไมนับรวมเสาร–
อาทิตย)****

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทานออก
เดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


