
 

 

รหัสทัวร ITV 2000184 
ทัวรญี่ปุ�น Tokyo โตเกียว ฟูจิ สก ี 5วัน 3คืน (XW) 
โอไดบะ - ไดเวอรซติี้ – ถายรูปหุนกันดัม้ - ฟูจิออนเซ็น – ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว - ลานสกี 
Fujiten -  โอชิโนะฮัคไก - โตเกยีว - ชิบูยา Sky - วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสกึิจิ – ชินจกูุ - ชิบะ 
– งานประดับไฟฤดูหนาว TokyoGermanVillage - หมูบานเยอรมัน – นารติะ - วดันาริตะ – ราน
ดองกิโฮเต - หางอิออนมอลล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสูโตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
แบบที่น่ัง 3-4-3 นํ้าหนักกระเป�าไป-กลับ 20กก.  
 

วันที่ รายละเอียดทองเท่ียว 
1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot (XW) 

 
2 เที่ยวบินที่  DMK – NRT XW102 02.45-10.25 

ทาอากาศยานนาริตะ - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ - ถายรูปหุนกันด้ัม – ฟูจิออนเซ็น 
 อาหารเที่ยง (BBQ yakiniku), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 

3 ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก – โตเกียว – ชิบูยา
Sky  

 อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set) 
4 โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ - ชินจูกุ - ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว 

Tokyo German Village หมูบานเยอรมัน - นาริตะ      
 เชา 

5 วัดนาริตะ - รานดองกิโฮเต - หางอิออนมอลล - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง 

เที่ยวบินที่ NRT - DMK XW101 13.55-19.10  
 เชา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียงพักรวมกบั

ผูใหญ 2 ทาน) 

พักเด่ียวเพิ่ม / 
เดินทางทาน

เดียว 

ท่ีน่ัง หมาย
เหตุ 

15-19มกราคม 63 25,888  
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 

8,500 25  
16-20 มกราคม 63 25,888 8,500 25  

28มกราคม-1
กุมภาพันธ 

25,888 8,500 25  

30มกราคม-3
กุมภาพันธ 

25,888 8,500 25  

5-9กุมภาพันธ 63 27,888 8,500 25  
6-10กุมภาพันธ 63 28,888 8,500 25  
12-16กุมภาพันธ 63 25,888 8,500 25  
13-17 กุมภาพันธ 63 25,888 8,500 25  
19-23กุมภาพันธฺ 63 25,888 8,500 25  
20-24กุมภาพันธฺ 63 25,888 8,500 25  
26กุมภาพันธ-1มีนาคม 25,888 8,500 25  

27กุมภาพันธ-2
มีนาคม 

25,888 8,500 25  

4-8มีนาคม 63 26,888 8,500 25  
5-9มีนาคม 63 26,888 8,500 25  

11-15มีนาคม 63 26,888 8,500 25  
 
ไฟลทบิน NOKSCOOT 

 
Departure DMK – NRT XW102 02.45-10.25 (+1) 
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 
 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง ส่ังซื้อบนเครื่องเทาน้ัน) อัพที่น่ัง/น้ําหนักสัมภาระเพ่ิม 
รายละเอียดทายรายการทัวร 



 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
 
23.00น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน NOKSCOOT มีเจาหนาท่ีของบริษทัฯคอยอํานวย
ความสะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเป�า l 

 
วันที่สอง     ทาอากาศยานนาริตะ - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ - ถายรูปหุนกันดั้ม – ฟูจอิอนเซ็น 
                 อาหารเที่ยง (บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 
 
02.20น. นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน 

NOKSCOOT เท่ียวบินที ่XW102 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง กรณทีาน
ตองการส่ังซื้อบนเคร่ืองเทานั้น) 

10.25น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรบั
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไม
อนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมี
โทษจับและปรับ นําทานขึ่นรถโคชปรับอากาศ 

 เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง (ม้ือที่ 1) บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย    นําทานเดินทางไปโอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจาก
การถมทะเลข้ึนมาเปนเกาะ ใหทานไดชอปปم�ง
สินคาหลากหลายชนิดท่ี หางไดเวอรซิตี้ ซึ่ง
ภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิง
มากมายและใหทานถายรูปกบักันดั้มตัวใหม 
RX-0 Unicorn ขนาดเทาของจริงโดยสรางข้ึนมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม 
ทําใหมีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปดตัวเปนทางการใน
วันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผานมา สมควรแกเวลา สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
ที่พักออนเซ็น 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า (ม้ือที2่) บุฟเฟ�ตขาปูยักษไมอั้น!!! หลังอาหารไมควร
พลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้าแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรใน
สไตลญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ�นเช่ือวาน้ําแรธรรมชาตินีม้ีสวน
ชวยเรื่อง ระบบการหมนุเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และ
ชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุงผวิพรรณใหเปลงปลั่ง 

ที่พัก          Fujinobou Kaen Hotel/ Alexander Yamanakako Hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

                (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม   ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก – โตเกียว –  
                 ชิบ ู ยา Sky   อาหารเชา,เท่ียง (Japanese Set)       
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที3่) 
      นําทานเดินทางสูศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว ซึ่งไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิด

แผนดินไหวในญี่ปุ�น และสาธิตวิธีป�องกันตัว และทานยัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                สามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับที่แตกตางกันได พรอมทั้ง

เลือกซื้อสินคาราคาพิเศษ เชนโฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมตางๆเปนตน 
นําทานไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอรท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักท่ี
ต้ังอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระใหทานไดเลือกสัมผัส
ประสบการณใหม อาทิ ต่ืนเตนกับการล่ืนไถลดวยสกเีลือกสนุกกับสโนวบอรดหรือ
เลือกเพลิดเพลินกับการน่ังเล่ือนหิมะท่ีทานจะสามารถน่ังด่ืมด่ํากับทัศนียภาพท่ีถูกปก
คลุมดวยหมิะที่ดูแลวสะอาดตายิ่งนัก หรือทานจะสามารถเลือกถายรูปบริเวณรอบ 
หรือซื้อของท่ีระลึกจากราน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเคร่ืองดืม่ท่ี
บริเวณช้ัน2ของตัวอาคารไดตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและ
ชุดสําหรับเลนสกรีาคาประมาณทานละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow 
Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิใน
กรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือ
อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือลานสกีปด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยอยู โดยทาง



 

 

บริษัทจะเปลี่ยนทีเ่ที่ยวทดแทนเปนโออิชิปารค แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ
ทางธรรมชาติทางบริษทัไมสามารถคาดการณ  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) Japanese Set  
บาย    นําทานเดินทางสู  หมูบานโอชิโนะ ฮักไก 

(Oshino Hakkai Village) เปนหมูบานที่ต้ังอยู
ใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ 
(Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในป 2013 ฟูจซิัง

ไดรับเลือกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกใน
บริเวณน้ีมีบอน้ําใสๆ รวมกันกวา 8 บอ เปนน้ําที่
เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมี
อายุมามากกวา 1,200 ป อิสระถายภาพ หรือ
เลือกซื้อของฝาก ชิมของอรอยๆโมจิยาง ซอฟ
ครีมตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูโตเกียวเมืองหลวง นําทานไป
สถานที่ทองเที่ยวเปดใหม!! Shibuya Sky จุดชมวิวแหงใหมใจกลางชิบูยา 
โตเกียว ต้ังอยูบนช้ันดาดฟ�าของอาคาร Shibuya Scramble Square ซึ่งเปน
หางสรรพสินคาใหมและเปนอาคารสํานักงานต้ังตระหงานอยูขาง 5 แยกชิบุยา เปด
ทําการเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2019 ตัวอาคารน้ันเร่ิมกอสรางตั้งแตป 2014 โดย
ดีไซนถึงชิบุยาแหงอนาคตท่ีทั้งมีความลํ้าสมัย ปรับตัวไปตามเทรนดโลก ตัง้แตชั้นใต
ดิน B2 จนถึงช้ัน 16 เต็มไปดวยรานคาและรานอาหารมากมาย สวนต้ังแตชั้น 17 - 
45 จะเปนอาคารสํานักงานใหเชา และบนสุดคือจุดชมวิวอลังการท่ี  มองเห็นโตเกียว
รอบ 360 องศา และมีนิทรรศการแบบ interactive กระตุนความอยากรูอยากเห็น
และจินตนาการของผูเขาชมจุ ดชมวิว SHIBUYA SKY ประกอบไปดวย 3 โซน คือ 
SKY GATE บริเวณทางเขาท่ีชั้น 14 SKY STAGE ช้ันดาดฟ�าเปดโลงสําหรับชมวิว
ที่ช้ัน 46 และ SKY GALLERY สวนชมวิวภายในอาคารที่มีนิทรรศการจัดแสดงดวย
ที่ช้ัน 46 หมายเหต:ุ อิสระตามอัธยาศัย คาทัวรไมรวมคาตั่วชมวิวสามารถสั่งซื้อ
ออนไลนดวยตนเองหรือซื้อตั๋วหนางาน ราคา : 

1) จองลวงหนาออนไลน : ผูใหญ (18 ปข้ึนไป) 1,800 เยน เด็กมัธยม 1,400 เยน เด็กประถม 
900 เยน และเด็กเล็ก (3–5 ขวบ) 500 เยน 



 

 

2) ซื้อต๋ัวหนาหนางาน : ผูใหญ (18 ปขึ้นไป) 2,000 เยน เด็กมัธยม 1,600 เยน เด็กประถม 
1,000 เยน และเด็กเล็ก (3–5 ขวบ) 600 เยน 

 
เว็บไซตทางการ : https://www.shibuya-scramble-square.com/en 
 
                สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักยานโตเกียว อาหารม้ือเย็นอิสระตาม

อัธยาศัย  
ที่พัก          Tokyo Pearl Hotel Ryogoku หรือระดับใกลเคียงกัน 
                (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน

เดินทาง) 
 
วันที่สี่ โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ - ชินจูกุ - ชิบะ - งานประดับไฟฤดู

หนาว Tokyo German Village หมูบานเยอรมัน - นาริตะ     อาหารเชา 
 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที5่) 
                นําทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE 

กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําที่เปน
ทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ี
เกาแกที่สุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหว
ขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนท่ี
ระลึกกบั คามินาริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดง
ขนาดยักษที่มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญที่สุดใน
โลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอัน
ศักด์ิสิทธ์ิของวัดแหงน้ีหรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ 
ถนนชอปปم�งที่มีช่ือเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเคร่ืองราง
ของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมท่ีคนญีปุ่�นมายังวัดแหงน้ีตอง
มาตอคิวกนั ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอปปم�งของฝากที่เปนแบบญี่ปุ�นญี่ปุ�น 
Made In Japan แทๆ รวมทั้งขาวของเคร่ืองใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, 



 

 

หมวก, รองเทา, กระเป�า, เส้ือผา เปนตน ไดท่ีน่ี หากมีเวลาทานสามารถเดินไป
ถายรูปคูกบัหอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด
มารคใหมของมหานครโตเกียว ท่ีทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกบัวดั
อาซากุซะ สําหรับโตเกยีวสกายทีเปดใหบรกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มี
ความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือหอคอยแคนตันทาวนเวอรที่นครกวางโจว
ของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําทานเดินทางสู 
ตลาดปลาเกาสึกิจิ แหลงรวมรานอาหารสดุฟน มีอาหารทะเลสดๆรายรอบไปดวย
รานดังๆ บริเวณนอกตลาดสดบนถนนโจไก ทีเ่รียกกันวา Tsukiji Outer Mar ket 
ยังคงมี มีรานอาหาร, รานอาหารทะเลสด, ขนมของกิน รานดังๆ ของอรอยในตํานาน 
ของสดที่ยังคงคุณภาพ เชน Sushi Zanmai  และรานซูชิรานเด็ดๆ อีกมากมาย 
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

บาย นําทานไป ชอปปم�งยานชินจูกแุละ Laox Shinjuku 
แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปน
ศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟช่ันนิสตา 
เปนแหลงอัพเดทเทรนดและเปนยานความเจริญอันดับ
หน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อ
สินคามากมาย อาทิเชน 
เครื่องใชไฟฟ�า, กลอง
ถายรูป, MP-3,  
คอมพิวเตอร, Note 
Book, นาฬิกา, เส้ือผา
,รองเทา และเครื่องสําอางเชนแบนรด  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II 
และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทยและราน100เยน (อยูตึก
PEPEช้ัน8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากนัหมด หรือเปนราน
ดองกี้ ท่ีขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเปนรานมตัสึโมโตที่รวมสินคา 
เครื่องใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูจังหวัดชิบะ นําทานไปหมูบานเยอรมัน
แหงโตเกียว (Tokyo German Village) คือธีมพารคทีจั่ดงานประดับไฟ 1 ใน 3 



 

 

งานท่ียิ่งใหญท่ีสุดในคันโต จดัติดตอกันมาปน้ีเปนคร้ังที่ 14 แลว (ระยะเวลาจัดงาน : 
1 พฤศจิกายน 2019 – 5 เมษายน 2020) โดยจะประดับหลอดไฟท้ังสิ้น 3 ลานดวง
จนพรางพราวไปดวยแสงสวางทั่วทั้งบริเวณท้ังอุโมงคสายรุง (Rainbow Tunnel) 
สูง 70 เมตรท่ีระยบิระยับไปดวยแสงไฟ 7 สีสวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา 
และเวทีหลักของงานอยาง “มารคพลัทซ (Marktplatz) ” ซึ่งเปนสถาปตยกรรม
สไตลเยอรมันท่ีประดับประดาดวยแสงไฟสวยงาม อีกทั้งโชว ท่ีน่ีมีการแสดงแสงสี
เสียง 3D illumination ที่เนนศิลปะและเทคโนโลยีเขาไวดวยกนัชวยสราง
บรรยากาศใหยิ่งคกึคกั นอกจากน้ีจากบนชิงชาสวรรคบริเวณเนินสูงมองลงมาก็จะได
เห็นภาพอันสวางไสวระยิบระยบัเต็มไปหมด ราวกับปูไวดวยพรมแหงแสงไฟ ซึ่งดู
สวยงามจนลืมอากาศอันหนาวเหน็บในคืนฤดหูนาวไดเลยทีเดียว จนถึงเวลานัด
หมายนําทานเดินทางสูที่พักยานนาริตะ อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัยบริเวณ
โรงแรม 
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

ที่พัก          Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือ
ระดับใกลเคียงกัน 

                (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันที่หา วัดนาริตะ – รานดองก้ี – หางอิออนมอลล – ทาอากาศยานนารติะ – ทาอากาศ

ยานดอนเมืองอาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่6) 
                 
 
 
 
 
 



 

 

                นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วดัน้ีเปนหน่ึงในวดัที่เปนที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต 
ถือวาเปนวัดที่โดงดังทีสุ่ดในแถบชบิะ และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เปนรองเพียงศาลเจา
เมจิ ในกรุงโตเกียว บรเิวณวัดเปนท่ีต้ังของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสูอาคารหลัก
เปนสถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาชั้นหน่ึงคู 
สวนหยอมท่ีมีสระน้ําขนาดใหญ รวมท้ังบริเวณสําหรับเลี้ยงสัตว ภายใ นกอสรางดวย
สถาปตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณของศิลปะแบบญี่ปุ�นเอาไว นํา
ทานกราบนมัสการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมีชีวิตทีดี่และยืนยาว พรอมเลือกชม
และซ้ือเคร่ืองรางของขลังและสินคาพื้นเมือง จากน้ันนําทานเดินทางไปชอปปم�ง ราน
ดองก้ี เปนรานที่รวบรวมสินคาตางๆของญีปุ่�นไวมากมาย ในราคาพิเศษ ใกลๆกันจะ
มหีางอิออนมอลล ทานสามารถเดินไปชอปปم�งได สมควรแกเวลาเดินทางสู 
สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55น.     เหินฟ�าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เท่ียวบินที ่
XW101 

               (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครือ่ง ส่ังซื้อบนเครื่องเทาน้ัน) 
19.10น.    เดินทางถงึ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

****************************************** 
 
หมายเหต:ุ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น 
บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น 



 

 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด 
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบ
ชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ 
รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราคาบริการนี ้ รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการซื้อท่ี
น่ังเพ่ิม 
 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 
- ทีน่ั่งช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข 
ดังน้ี 
 
โซน แถวที่ ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  



 

 

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พัก
สามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงกอนเดินทาง10วัน) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.สูงสุด
ได 32กก./ช้ิน 
 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได 
7. อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  



 

 

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบรกิาร 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมอืจากผูเดินทางในบางคร้ังที่
ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. การประกันภัย ทีบ่ริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การ
เจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ใน
ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกนัทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


