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TOKYO อมยมิ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง กรกฎาคม–ตุลาคม 2562  

เริมต้นเพียง 21,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที . กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - ญีปุ่ น (สนามบนินาริตะ ) (XW102 /02.45-10.25) 

วนัที . สนามบนินาริตะ--วดัอาซากุสะ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซตีิ-บพุเฟ่ต์ขาป-ูแช่ออนเซน 

วนัที . ศนูย์แผ่นดินไหว-ภเูขาไฟฟจิูชนั -สวนดอกไม้โออชิิ ปาร์ค –โตเกียว-ช้อปปิงชินจูก ุ

วนัที . อสิระเลือกช้อปปิงเต็มวนั หรือเลือกซอืทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

วนัที . วดันาริตะ-ออิอนมอลล์-สนามบนินาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
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วันท ี  
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - ญปุ่ีน (สนามบนินาริตะ )  

(XW / .  – . ) 
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร  ชนั  เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต (XW) 

พบเจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

วันท ี  
ญปุ่ีน (สนามบนินาริตะ)-วดัอาซากุสะ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิต-ีสวนดอกไม้-บุพเฟ่ต์ขา

ป-ูแช่ออนเซน 

.  น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญีปุ่ น โดยสายการบินนกสกู๊ต เทียวบินที XW102   

.  น. เดินทางถงึ  สนามบนินาริตะ  ประเทศญีปุ่ น (เวลาท้องถินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย  ชม.)  

 ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 

จาํพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ท่านยังจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีมีความสงูถงึ .  เมตรซงึแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือเครืองรางของ

ขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิงทีมี ชือเสียงของวัด มีร้านขายของทีระลึกมากมายไม่ว่า

จะเป็นเครืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมทีคนญีปุ่ นชืนชอบ แม้กระทงัองค์จกัรพรรดิองค์ปัจจุบนัยงั

เคยเสด็จอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ทีเกิดจากการถมทะเลขึนมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าหลากหลายชนิดทีห้างไดเวอร์ซิตี ซึง

ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกับกนัดมัตวัใหม่ RX-  Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดย

สร้างขึนมาตามอตัราส่วน :  เหมือนตวัเดิม ทําให้มีความสูงถึง .  เมตร (ตวัเดิมสูง  เมตร) และเพิงเปิดตวัเป็นทางการใน

วนัที  กนัยายน  ทีผ่านมา 

 ชมสวนดอกไม้สวยๆ กบัฟจิูซงั “ฮานะโนะมิยาโกะโคเอน” เรียกได้ว่างดงามทีสดุแห่งหนงึในบริเวณรอบๆ ฟจิูซงั ด้วยทศันียภาพ

ทีสวยงาม ดอกไม้สวยงามพร้อมกบัฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจิู มีดอกไม้หลายพนัธ์ุ ทีปลูกไว้ให้นกัท่องเทียวได้เดินทางมาชมตลอด

ทงัปี 

 [สถานทชีมอาจจะมีการเปลียนแปลงขึนอยู่กับสภาพอากาศ] 
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คาํ บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญีปุ่น พร้อมนําจมิรสเด็ด** 

ทีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกัโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท ี  ศูนย์แผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟจูิชัน -สวนดอกไม้โออิช ิปาร์ค-โตเกียว ช้อปปิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเยียมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมัผสักับบรรยากาศของการจําลอง

เรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่ น จากนนัอิสระให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกทีมีชือเสียงเช่น โฟมล้างหน้า

ถ่านหินภเูขาไฟ ลกูบอลซกัผ้า เครืองกรองอากาศพกพาอนัมีชือเสียงและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมชือดงัของญีปุ่ น ซือของดีคุ้มเกิน

ราคามีคณุภาพกนัตามอธัยาศยั 

 ภูเขาไฟฟูจ ิทีตงัตระหง่านอยู่เหนือเกาะญีปุ่ นด้วยความสูง , เมตร จากระดบันําทะเล นําท่านขนึชมความงามกนัแบบใกล้ชิด 

ยังบริเวณ “ชัน ” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที สามารถมอง เห็น

ทะเลสาบทงัห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผสัอากาศอันบริสุทธิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีระลึก กับภูเขาไฟทีได้ชือว่ามี

สดัส่วนสวยงามทีสดุในโลก ซงึเป็นภเูขาไฟทียงัดบัไม่สนิท และมีความสงูทีสดุในประเทศญีปุ่ น 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค (OISHI PARK) (ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) นับเป็นจุดชมวิวฟูจิทีสวยงามอีกแห่งหนึง ให้ท่านได้

เพลิดเพลินไปกบัการเดินชมถนนทีประดบัประดาไปด้วยดอกไม้ทีมีความยาวประมาณ 350 เมตร พร้อมชมความงามของภูเขาไฟ

ฟจูิ(Fuji) ทีเป็นฉากหลงั โดยสวนนีจะปลกูดอกไม้สลบัสบัเปลียนกนัตลอด  

 [สถานทชีมอาจจะมีการเปลียนแปลงขึนอยู่กับสภาพอากาศ] 
 ช้อปปิงย่านชินจูกุ  แหล่งช้อปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน

นิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซือสินค้า

มากมาย อาทิเช่น เครืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Notebook, นาฬิกา, เสือผ้า,รองเท้า และเครืองสําอางเช่น

แบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน ๆ อีกมากมายทีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึก

PEPEชนั8) ซงึสินค้าทกุอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือเป็นร้านดองกี ทีขายสินค้าราคาถูกสารพดัอย่าง หรือ

จะเป็นร้านมตัสโึมโต้ทีรวมสินค้า เครืองใช้เครืองสําอางค์ ผลิตภณัฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย  
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เย็น อสิระรับประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

ทพีัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่พกั Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา่ 

วันท ี  
อิสระเลือกช้อปปิงเต็มวัน หรือเลือกซอืทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิง หรือเดินทางสู่สถานทีท่องเทียวอืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานทีศกัดิสิทธิ ทีคนญีปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงานศิลปะ 

รวมถึง หนุ่มสาวหรือคู่ครอง ทีต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ต่อชีวิตคู่ หรือแม้กระทงั การอธิฐานเรืองการค้าขาย ทีพ่อค้าหลาย

คนต่างมาซือสิงศกัดสิิทธิไปบชูา 

-           ศาลเจ้าเนซ ุ  เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าทีสําคัญของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตูสีเสาโทริ

สีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับทีฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต ว่ากนัว่าถ้าเราได้เดินลอดผ่านเสาโทริอินีจากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะ

ทําให้สิงชัวร้ายถูกขับไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับศาลเจ้าเล็กๆ ทีคนนิยมมาขอพรด้านความรัก 

เนืองจากศาลเจ้าแห่งนีมีชือเสียงในการอธิษฐานเพือให้สมหวงัในความรัก 

- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิงสตรีททียิงใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึงมีห้างฯ 

SHIBUYA  ทีรวบรวมร้านค้าแฟชนัไว้มากมายรวมทงัมีรูปปัน “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซือสตัย์ฮาจิ ทีเฝ้ารอคอยเจ้านาย

หน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือผ้า เครืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญีปุ่ น หากคุณคือคนทีกําลังมองหาซือเสือผ้าแบบ

แปลกๆ หรือต้องการหาซือเสือผ้าแนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้จากทีนีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญีปุ่ นแต่งตัว

แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ทีนีได้ จะมีวยัรุ่นญีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 

นอกจากนนัแล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิงสินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ

สาวก ONITSUKA TIGER ทีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที SHOP นีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทงัยงั

มีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหน ูอีกทงัยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุด

ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือทวัร์ดิสนีย์แลนด์เพิมท่านละ , .- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่ง

จินตนาการของราชาการ์ตนูญีปุ่ นซงึเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกทีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึนในปี พ.ศ.  จาก

การถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จํากดัจํานวนการเล่น ) ผจญภยัใน
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ดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครืองเล่นตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตูนเรืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร

สลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก

นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการ

จบัจ่ายเลือกซือสินค้าทีระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์อกีทงัยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเม้าส์ มินนีเม้าส์ 

พร้อมผองเพือนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือของทีระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนืองด้วยจะต้องเริมตงัแต่ 9.00 น.เป็นต้น

ไปเพราะเนืองจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงทีมลีกูค้าใช้บริการไปสนามบนิ เป็นจํานวนมากซึงอาจจะทําให้ขึน

รถบสัไม่ครบตามจํานวนผู้ เดินทางทงัหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีวิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิง 160 

ก.ม./ชม.โดยค่าตัวจะอยู่ทีเทียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนนัก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค

เทียวสุดท้ายว่าหมดตอนกีโมง 

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟทีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตวัรถไฟจะเป็น

แบบระบทีุนงับนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึนไปแล้วเราจะไม่มีทีนงัเบาะสามารถหมุนเข้า หากนัได้มีอาหารขายบนรถไฟโดย

ค่าตวัรถไฟจะอยู่ทีราคาเทียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีรถไฟให้บริการตงัแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนนัก่อนเดินทาง

กลบัควรเช็คเทียวสดุท้ายว่าหมดตอนกีโมง 

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบสันีจะจํากดัจํานวนผู้ โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบ

จะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเทียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทียว เวลาทีให้บริการ 

5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายตํุากว่า 12 จะเสียครึงราคา 

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีนีค่าโดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมทีพกัย่านนาริตะจะอยู่ทีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจะ

ไม่รวมค่าทางด่วน) 

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา ตามอธัยาศยั 

ทีพกั นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกัโรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที  วัดนาริตะ-อิออนมอลล์-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า ,  ปี (สมยัเฮอนั 

ช่วงปลายศตวรรษที ) ซงึเป็น  ใน  วดัหลกัของลัทธิคนัโตทีได้สร้างขึนอทุิศแด่ศาสนาพุทธให้กับเทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ วัดนีถือ

ได้ว่าเป็นวดัทีศักดิสิทธิมากทางด้านการขอพรเรืองความปลอดภยั แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอุบตัิเหตุต่างๆ รวมทังเรือง

ความรัก หน้าทีการงาน  
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 อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าทีมีสาขาอยู่ทวัประเทศญีปุ่ น มีร้านค้าทีหลากหลายมากกว่า  ร้าน เช่น MUJI, 

 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บ

จดัการลิสต์ของฝากมาจากคนทีบ้านได้อย่างครบครันเต็มที 
 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนินาริตะ 

 ถงึ สนามบนินาริตะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. นําท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต เทียวบนิที XW101  

18.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านทต้ีองออกตัวภายใน (เครืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทาํการ 

ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

อัตราค่าบริการ TOKYO อมยมิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนินกสกู๊ต  

กําหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดยีว 

ท่านละ 
ไม่รวมตัว 
ท่านละ 

วนัท ี26-30 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,500.- 19,900.- 

วนัท ี09-13 ส.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 6,500.- 22,900.- 

วนัท ี23-27 ส.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 6,500.- 18,900.- 

30 ส.ค. -03 ก.ย. 62  21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,500.- 15,900.- 

วนัท ี06-10 ก.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,500.- 15,900.- 

วนัท ี13-17 ก.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,500.- 15,900.- 
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วนัที 20-24 ก.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,500.- 15,900.- 

วนัที 25-29 ก.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,500.- 15,900.- 

วนัที 02-06 ต.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 6,500.- 21,900.- 

วนัที 11-15 ต.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 6,500.- 22,900.- 

วนัที 16-20 ต.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 6,500.- 21,900.- 

วนัที 19-23 ต.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 6,500.- 22,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีรวมรายการทวัร์ ตัวเครืองบิน  

 ไม่มีราคาเด็ก เนืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถนิและคนขับรถ รวม ,  บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัร์ทีดูแลคณะจากเมอืงไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงอืนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครังจะต้องมผีู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึนไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีทีลกูค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง มิฉะนนัทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน 

.  การชาํระคา่บริการ 

     .  กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท  

    .  กรุณาชําระค่าทวัร์สว่นทีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทงัหมด  

.  แจ้งยกเลิก กอ่นเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บคา่ใช้จ่ายทงัหมด  

4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

บินมีการการันตีมดัจําทีนงักบัสายการบินและค่ามดัจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศทีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไมค่นืคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านนั ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ น

โดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทังไทยและญีปุ่ น ขึนอยู่กับการ

พิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านนั ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงัสิน** 
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4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่

เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 
 

อัตราค่าบริการนีรวม 
.  ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดบัชนัทีนงัจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพือ

อพัเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดนิทาง เท่านนั  

2.  ค่าทีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีทท่ีานจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทนีอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่

สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 

แยก ห้องคือ  TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

.  เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

.  ค่านําหนักสมัภาระรวมในตวัเครืองบินนกสกู๊ต 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไข

ของแตล่ะสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

.  ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

เพิมเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบียประกนัเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบียประกนัเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผู้ เอาประกนัทีมอีายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนอืง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้ เอาประกนัทีมอีายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนอืง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

.  ภาษีมลูคา่เพิม 7% และหกั ณ ทีจ่าย 3%  

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 
.  ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ทปีระสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล

ญีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิมในการขอวีซ่าตามที

สถานทตูกาํหนด) 
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.  ค่าใช้จา่ยอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า

โทรศพัท์  

.  ค่าภาษีนาํมนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตวัเครืองบิน 

.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 

.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 

.  ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนั

เดินทาง 

.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุ

ต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ 

.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

.  เมือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัรา

แลกเปลียนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ทีประสงค์จะพํานกัระยะสนัในประเทศญีปุ่ นไม่

เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ

เอกสารในขนัตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบัติในการเข้า ประเทศญีปุ่ น 

**เอกสารทีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตวัเครืองบินและเอกสารเรืองทีพกั

ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แต่ทงันีขึนอยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญีปุ่ น** 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น  

2. สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขนึระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น  

     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ทีติดต่อได้ระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอนืๆ) 

 

กาํหนดการเดินทางระหว่างทพีาํนักในประเทศญีปุ่น 
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คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญีปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ทียงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสงิทีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพือการพํานกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ทีไมมี่ประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบตัิทีอาจจะถูกปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

