
 
 

 
 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พเิศษ !!!!!  เมนขูาปยูกัษ ์อาบน า้แรแ่ชอ่อนเซ็น 

สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 

ขาไป XW102 DMK - NRT 02.20 – 10.25 

สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 

ขากลบั XW101 NRT - DMK 13.55 – 18.25 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

07 – 11 มถิุนายน 61 19,900 7,900 

09 – 13 มถิุนายน 61 19,900 7,900 

13 – 17 มถิุนายน 61 19,900 7,900 

19 – 23 กรกฎาคม 61 20,900 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม 61 (วนัเฉลมิร.10) 25,900 7,900 

29 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 61 (วนัเฉลมิร.10) 24,900 7,900 

02 – 06 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

06 – 10 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

08 – 12 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

12 – 16 สงิหาคม 61 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 25,900 7,900 

14 – 18 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

20 – 24 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

24 – 28 สงิหาคม 61 21,900 7,900 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 61 21,900 7,900 

01 – 05 กนัยายน 61 23,900 7,900 

07 – 11 กนัยายน 61 23,900 7,900 

13 – 17 กนัยายน 61 23,900 7,900 

15 – 19 กนัยายน 61 23,900 7,900 

21 – 25 กนัยายน 61 23,900 7,900 

25 – 29 กนัยายน 61 23,900 7,900 

27 กนัยายน – 01 ตลุาคม 61 23,900 7,900 

29 กนัยายน – 03 ตลุาคม 61 23,900 7,900 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิลดราคาต ัว๋ 8,000 บาท/ทา่น 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6  

ของสายการบนิ Nok Scoot (XW) พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบัตรขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – วดัอาซากสุะ - โกเท็มบะพรเีมีย่มเอา้เล็ท – เมนขูาปูยกัษ ์ 

02.20 น.  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเทีย่วบนิที ่XW102 สายการบนิ Nok Scoot ราคา
ทวัรน์ ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง (หากตอ้งการบนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นและ
เครือ่งดืม่จ าหนา่ย)  

***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 
 

 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่
เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

 



10.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดท้ าภารกจิสว่นตวัตามอัธยาศยั  

(เวลาทีญ่ ีปุ่่ นจะเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช.ม.) 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น  (1) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว กอ่ตัง้เมือ่ปี 628 ซึง่ตาม
ประวัตคิวามเป็นมา วัดนี้เกดิข ึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แตก่ลับทอดแหไดพ้ระโพธสิตัวก์วนอมิทอง
ค า ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนั้นคนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี้ข ึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดษิฐานพระ

โพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบู้ชา นอกจากนี้ลกัษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดทีป่ระดบัดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า ประตูฟ้าค ารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง หรือเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึต่างๆ มากมายที่ ถนน
นาคามเิสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุแต่งกายประจ าชาตญิี่ปุ่ น และพลาดไม่ไดก้ับ 
ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากสุะ 

น าทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในญีปุ่่ น อยู่ห่างจากโตเกยีวประมาณ 90 นาท ีและเป็นทางผ่านส าหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิและทะเลสาบ
ฮาโกเน่(Hakone) มบีรรยากาศแบบเอา้ดอร ์ภายในมีรา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รา้นคา้ตา่งๆลว้น

เป็นของพรีเมี่ยมแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ อุปกรณ์กฬีา เครื่องใชใ้นครัวเรือน และ
สนิคา้อเิลกทรอนกิส ์ราคาจะต า่กว่ารา้นคา้ปลกีทีข่ายทัว่ไปในญีปุ่่ น 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์

หลังอาหารใหท้่านได ้แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การแชน่ ้าแร่รอ้น
ชว่ยท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติด ีและยังชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  

(ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแตไ่ม่ควรแชเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 
พักที ่FUJINO BOUKAEN HOTEL/JIRAGON FUJI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่           
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) –หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค – ชอ้ปป้ิงชนิจกุุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)  

จากนัน้น าทา่นสู ่ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) สญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอ์ุทยั และ

ยังถอืไดว้่าเป็นภเูขาไฟทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ภเูขาไฟฟจูอิยู่สงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร 



ซึง่มหีมิะปกคลมุบนยอดเขาเกอืบตลอดทัง้ปีและเป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่ น ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีส่งิ
สถติของเทพเจา้ ดงันัน้ในสมัยกอ่นจงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรบัสตรมีานับรอ้ยๆ ปี (การเดนิทางขึน้ภเูขา

ไฟฟจู ิข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัทีเ่ดนิทาง) ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูววิทวิทศันอ์ันงดงาม และเลอืกซือ้เลอืก
ชมสนิคา้พืน้เมอืง ขนมญีปุ่่ น หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอัธยาศยั 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

น าทา่นชม หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมู่บา้นทีม่บี่อน ้าซ ึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิซ ึง่
ใชร้ะยะเวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังแตล่ะบ่อ ดงันัน้น ้าทีอ่ยู่ในบอ่จะเป็นน ้าที่

ใสสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดบัแหลง่น ้าจาก
ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ นตาม
อัธยาศยั  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุศนูยก์ลางอกีแห่งหนึง่ของมหานครโตเกยีว ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าที่
ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญี่ปุ่ น ย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้

ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทีข่าดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพียง 100 เยน

เทา่นัน้ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  พักที ่Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัที ่4 
ไกดพ์าทอ่งเทีย่วตะลยุกรงุโตเกยีวโดยรถไฟ (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) หรอื ซือ้ต ัว๋เขา้สวนสนุก 

Tokyo Disneyland 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

ไกดจ์ะพาทา่นน่ังรถไฟตะลยุกรุงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ตัว๋เขา้สวนสนุกอันดบัโลก Tokyo Disneyland  
(บตัรคา่เขา้ ผูใ้หญ ่2,700 บาท เด็กอายุต า่กวา่ 11 ปี ราคา 2,100 บาท ไมร่วมคา่เดนิทาง  
หากสนใจใหท้างบรษิทัซือ้ต ัว๋ลว่งหนา้ กรณุาแจง้กอ่นวนัเดนิทาง)  
โลกแห่งจนิตนาการซึง่เป็น Disneyland แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งขึน้ในปี 1983 โดย

การถมทะเลและใชท้นุสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ดนิแดนหรรษาของคนทกุเพศทกุวัยทีม่ีผูเ้ขา้ชมมากกว่า 17 



ลา้นคนต่อปี สนุกสนานกบัเครื่องเลน่ต่างๆ มากมาย ทีแ่บ่งออกเป็นโซนตา่งๆ เพลดิเพลนิกบั Adventure 
Land ทีท่า่นจะไดผ้จญภยักบัการลอ่งเรอืโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรอืจะชมสวนสนุกโดยรอบ

โดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบา้นตน้ไม ้Swiss Family Treehouse หรือเลอืกสนุกกับ Splash 
Mountain น่ังเรือผจญภยับนผาสงูชนัในโซน Critter Country เขา้ชมบา้นผีสงิ Haunted Mansion อันน่า
กลัว และชมบา้นนอ้ยแสนน่ารักของหมีพูห ์Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land เพลดิเพลนิกับ

การแต่งกายชดุประจ าชาตขิองตุ๊กตาตวันอ้ยกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling 
Journey ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึใน Toon Town กบับา้นของเหลา่การต์นูของดสินีย ์Minnie House บา้นแสน
น่ารักของมนินี่ หรือ Chip ‘n Dale’s Treehouse บา้นตน้ไมข้องชปิกับเดล สนุกตอ่กับเครื่องเล่นมันส์ๆ  ใน

โซน Tomorrow Land สนุกสดุเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Mountain หรือเลอืกเดนิทางใน
อวกาศแบบสบายๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเครื่องเล่นช ิน้ใหม่ล่าสดุของ Tokyo Disneyland ใน Buzz 

Light Year ประชนัความแม่นกับเพื่อนดว้ยปืนเลเซอรส์ดุไฮเทค จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ลขิสทิธิจ์าก 
Disney ทีม่มีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืกเป็นของฝากของทีร่ะลกึที ่World Bazaar และพลาดไม่ได ้
กบัขบวนพาเหรดสดุอลังการ Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight ของเหล่าการต์ูน

มากมาย อาท ิมคิกีแ้ละมนินี่ พลูโต ชปิกบัเดล โดนัลดด์ัก หมีพูหแ์ละผองเพื่อน ปีเตอรแ์พน สโนวไวทก์ับ
คนแคระทัง้เจ็ด และตัวละครจากดสินีย์อื่นๆ อีกมากมายที่ออกมาอวดโฉม (ในกรณีที่สภาพอากาศไม่

เหมาะสม เชน่ ฝนตก ขบวนพาเหรดอาจงดแสดง)  

ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ป Tokyo Disneyland โดยไกดจ์ะน าทา่นน ัง่รถไฟตะลยุกรงุโตเกยีว ท่านสามารถ
ทอ่งเทีย่วอสิระตามสถานทีต่า่งๆไดด้งัตอ่ไปนี้ 

วดันารติะ เป็นวัดประจ าเมืองนารติะ ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขากลางเมืองนารติะ มีผูค้นหลังไหลกันมา
นมัสการส ิง่ศักดิส์ทิธิเ์พื่อความเป็นสริมิงคล เนื่องจากเป็นวัดทีม่ีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถงึ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิทีไ่ดร้ับความศรัทธาอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยิง่ในวันขึน้ปีใหม่จะคลาคล ่า

ไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพร นับแสนคน ซึง่ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วนยิมมาเยี่ยมชมเป็นอันดสัองในญีปุ่่ น เพื่อ
ขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” (เทพเจา้แห่งไฟ) อันศกัดิส์ทิธิ ์และยังม ี“เครือ่งราง หรอื “ฮูต้า่งๆ รวมทัง้

สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาย่อมเยาบรเิวณรอบๆวัด 
ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับ

สนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่นัสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 

รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย 
เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าว

โตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิแห่งของ
ประเทศ เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น

ตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของนักทอ่งเทีย่ว
ทัง้ในและตา่งประเทศ พลาดไม่ไดก้บักนัดัม้ตวัใหม่ Unicorn Gundam ทีห่า้ง Diver City 
แหลง่ชอ็ปป้ิงชัน้น าแห่งกรุงโตเกยีว ชบิยูา่ / ฮาราจกู ุ/ อาเมะโยโกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

ค า่  พักที ่Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่5 ชอ้ปป้ิงออิอนมอล ์- ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่
ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลาย

มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่มากมาย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 
13.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่โดยเที่ยวบนิที ่XW101 Scoot ราคาทวัรน์ ีย้งัไม่

รวมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง (หากตอ้งการบนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่

จ าหนา่ย)  



***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 

18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบ ิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1500 บาท ตลอดทรปิ  

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1500 บาท / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร ์

และแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 



 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต า่ว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

 
 

 

กรณผีูเ้ดนิทางไม่ผา่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุน่ อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


