
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โตเกยีว ฟูจ ิโอชโินะ ฮคัไค ออนเซน็ 
5 วนั 3 คนื 
 

• ตืน่ตาตืน่ใจกบัการ ล่องเรอืโจรสลดั ล่องทะเลสาบอะช ิ
• ชม ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว 
• ชม หบุเขาโอวาคดุานิ  
• เก็บภาพความประทบัใจ ภูเขาไฟฟูจ ิ
• นมสัการขอพร เจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ 
• เยีย่มชม หมู่บา้นโอชโินะ ฮคัไค 
• อสิระเตม็วนั ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงในโตเกยีว เลอืกซือ้ทวัร ์โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง) 
 
22:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ - ประตูทางเขา้ - 

เคานเ์ตอร ์- สายการบนิ Scoot Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
 ***เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิเปิดใหผู้โ้ดยสารท าการเช็คอนิก่อนเวลาออกเดนิทาง 3 ช ัว่โมง และปิด

ใหบ้รกิาร 45 นาทกีอ่นเวลาออกเดนิทางผูโ้ดยสารควรอยู่ที ่ประตูขึน้เครือ่ง (Boarding Gate) 
กอ่นเวลาออกเดนิทาง 40 นาท ีและประตูขึน้เครือ่งจะปิด 10 นาทกีอ่นเวลาเครือ่งออก 

 
สายการบิน SCOOT ใชเ้คร ือ่ง Boeing 787 Dreamliner จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 
ต่อท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่)  
สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่อาหาร) 

 
วนัที ่2  โตเกยีว (ท่าอากาศยาน นารติะ) - ล่องเรอืโจรสลดั - หบุเขาโอวาคดุานิ - โกเท็มบะ 
 
00:30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นารติะ โดยเทีย่วบนิที ่TR868 
 
08:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นารติะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าและท าภาระกจิส่วนตวัเรยีบรอ้ยแลว้  
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 จากน้ันน าท่านลง เรอืโจรสลดั ล่องทะเลสาบอะช ิทีเ่กดิจากการกอ่ตวัของลาวาจากภเูขาไฟฟูจ ิเกดิเป็น

ทะเลสาบหา้แห่ง ทีโ่อบลอ้มรอบภเูขาไฟฟูจชิมววิสวยของสองฟากฝ่ังทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขา   
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หลงัจากล่องเรอื น าท่านขึน้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรอื หุบเขานรก ทีม่ีควนัพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมา
จากรอยแยกของแผ่นดินชม บ่อน ้าแร ่ทีอุ่ดมไปดว้ยแรก่ ามะถนัทีส่ามารถท าใหเ้ปลือกไข่กลายเป็นสีด า 
พรอ้มชมิ ไข่ด า โดยเชือ่กนัว่า เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายุยนืยาวขึน้ 7 ปี อสิระใหท่้านไดเ้ลอืก ชม
และซือ้สนิคา้พืน้เมืองทีข่ึน้ช ือ่มากมาย อาท ิสบู่ด า, แชมพูด า, โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่ลว้นเป็นผลติภณัฑจ์าก
ก ามะถนัทีค่นญีปุ่่นเช ือ่ว่าบ ารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้ ีรวมทัง้ “คติตีไ้ขด่ า” ซึง่เป็น O-Top อย่างหน่ึงของ
ญีปุ่่น  

 
 

 
 
จากน้ันน าเดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที่
แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้ และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร ือ่งประดบั และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯ ล ฯ  ร อ ง เท ้า แ ฟ ช ั่ น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลือกซือ้สินคา้ส าหรบัคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, 
HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู 
 จากน้ันใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่น ้าแรอ่อนเซน็ธรรมชาต ิเช ือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงาม และชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
 
ทีพ่กั  Route Inn Susono Inter Hotel หรอืเทยีบเท่า             
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วนัที ่3  ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว - ภูเขาไฟฟูจ ิ- โอชโินะ ฮคัไค - วดัอาซากสุะ - ออิอน มอลล ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านเดนิทางสู่ ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว Fujinoeki หรอื Earthquake Simulation Center 

ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟูจ ิภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก 
หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการหลงัแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภยั หอ้งเขา
วงกตกระจก นอกจากนีย้งัมีโซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรูต้่างๆ และโซนชอ๊ปป้ิงสนิคา้งานฝีมือ
ญีปุ่่นต่างๆ เชน่มีดแบบดัง้เดมิ ผลติภณัฑเ์คร ือ่งป้ันดนิเผา เคร ือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย และยงัมี
หอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย  

 

 
หลงัจากน้ันน าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิซ ึง่เป็นภเูขาไฟทีอ่ยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร และเป็นสถานที่
ศกัดิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่นทีเ่ช ือ่กนัว่าเป็นทีส่งิสถติของเทพเจา้ดงัน้ันภเูขาไฟฟูจจิงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรบั
สตรมีานานนับรอ้ยๆ ปี น าท่านขึน้ชมความงามทีช่ ัน้ 5 ของเสน้ทางขึน้เขา เชญิถ่ายรูปกบัววิสวยมุมต่างๆ 
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศว่าสามารถขึน้ไดถ้งึช ัน้ไหน  
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จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะ ฮคัไค Oshino Hakkai ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสีเป็นจุดท่องเทีย่ว
ส าคญัอกีสถานทีห่น่ึง โดยมวีวิภเูขาไฟฟูจสิขีาวตดักบัพืน้หลงัสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็น
ภาพที่สวยงามมาก โอชโินะฮกัไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบคาวากูจโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้น ที่
ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผ่ิานหินลาวาทีม่ีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ 
นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆ บ่อ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งาน
ฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตาม 

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากรบัประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโตเกยีว น าท่านนมสัการ เจา้แม่กวนอมิทองค า ณ 

วดัอาซากุสะ วดัที่ไดช้ ือ่ว่าเป็นวดัทีม่ีความศกัดิส์ิทธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน
กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมีผูค้น
มากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิรมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษท์ีม่ี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวดั ทีม่ี
ช ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีช ือ่ว่า ถนน
นากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลึกพืน้เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 
รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ  

 

 
 

และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิ
แม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ีTokyo Sky Tree (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอส่งสญัญาณ
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โทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้ีความสูง 634 เมตร 
สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาว
เวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทศันข์อง “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจุ
เทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ ท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล ์Aeon Narita Mall หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบินนานาชาตินารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตล ์
ญีปุ่่น มีรา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟช ัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณภ์ายใน
บา้น นอกจากนี้ยงัมีรา้นเสือ้ผา้แฟช ัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 Yen Shop, Sanrio Store, Capcom 
Games Arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
 
 

 
ค า่  อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
 
ทีพ่กั  Toyoko Inn Narita หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่4  อสิระเตม็วนั ชอ้ปป้ิงในโตเกยีว หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(รวมคา่ต ัว๋รถไฟ) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

***อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั*** รวมค่าต ัว๋รถไฟเขา้โตเกยีวและมไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท่้าน
ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้
อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหล่งชอ้บป้ิงช ือ่ดงั เชน่ Ginza, Shinjuku, Shibuya, 
Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba 
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แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วในโตเกยีว  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารกั และแปลกๆ เหมาะส าหรบั
เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่่างๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเล่นที่
หลากหลายใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอย่างจใุจ  

• ชบูิย่า ย่านวยัรุน่ช ือ่ดงัอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของ
หนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตกึชือ่ดงัที่
เป็นสญัลกัษณข์องย่านน้ัน  

• สวนอเุอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จดุชมซากุระยอดนิยมของ
กรงุโตเกยีว 

• ตลาดอะเมโยโกะ Ameyoko Market ตลาดทีค่กึคกัเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่าง สถานีอุเอ
โนะ Ueno Station และสถานีโอคาชมิาช ิOkachimachi Station สินคา้หลากหลายชนิดทัง้ 
ของสด ของใช ้เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญี่ปุ่น และของน าเขา้ทีส่่วนใหญ่จะมี
ราคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด รา้นขนมและของ
กนิเล่น  

• หรอืเลอืกซือ้ ทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์สวนสนุกทีม่ีนักท่องเทีย่วต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคน
ต่อ ซึง่มากทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่น และมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษิทัผลติภาพยนตร ์
การต์ูนวอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวน
พาเหรดทีส่นุกสนาน (ราคาไม่รวมคา่เขา้ ราคาประมาณ 3,000 บาท/ท่าน) 

 World Bazaar   Tomorrowland  Toontown  
 Fantasyland   Critter Country  Westernland 
 Adventureland 
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เทีย่ง อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

 
ค า่ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
 
ทีพ่กั  Toyoko Inn Narita หรอืเทยีบเท่า             

 
วนัที ่5  โตเกยีว (ท่าอากาศยาน นารติะ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบเบนโตะ 
 
06:00 น. ออกเดนิสู่ ท่าอากาศยาน นารติะ 
 
09:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Scoot Airlines เทีย่วบนิที ่TR869 
 
14:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  เมษายน       
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 31,999 31,999 31,999 8,900 - 
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 31,999 31,999 31,999 8,900 - 
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 29,999 29,999 29,999 8,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
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• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้

• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
• ***หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่ม. ญีปุ่่นกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวั และส่งตวั

กลบัประเทศไทย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทัง้หมด 
• ***หากท่านติดด่านตม. ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทียวได ้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบหรอืคนืเงนิค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Scoot Airlines 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4  ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 1,500 บาท/ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
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เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 15,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่น 

 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


