
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นัง่)  
 พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีนํ้ าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้  พกัฟูจ ิ1คืน และนาริตะ 2 คืน 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท ์ เมืองซาวาระหรือ“Little Edo”  วดัอาซากุสะ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลดั  
หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  หมู่บา้นนํ้ าใส-โอชิโนะฮคัไก พพิธิภณัฑแ์ผน่ดินไหว สวนอุเอโนะ วดันาริตะ 

 พร้อมชอ้ปป้ิงกนัแบบเตม็ๆที่ยา่นชินจูกุ  อิออน พลาซ่า 
 อ่ิมอร่อยวาไรต้ีเมนูบุฟเฟต ์พร้อมขาปูยกัษแ์บบฉบบัของญี่ปุ่ น 
 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญี่ปุ่ น 



 

***ในช่วงดอกซากรุะบาน (ประมาณปลายเดือน ม.ีค. - เดือน เม.ย.) ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – เมืองซาวาระ  - - 
NARITA KIKUZUI HOTEL   

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
วดัอาซากุสะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั –  
หุบเขาโอวาคุดานิ  

   
SUN PLAZA 

YAMANAKAKO HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

3 
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บา้นนํ้าใส โอชิโนะฮคัไก –  พิพิธภณัฑ์
แผน่ดินไหว – สวนอุเอโนะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

  - 
NARITA KIKUZUI HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
วดันาริตะ –  อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอน
เมือง(กรุงเทพฯ) 

  - - 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

เดือนเมษายน 61 

5 – 8 เม.ย. 61 29,999 .- 
8 – 11 เม.ย. 61 31,999 .- 
11 – 14 / 14 – 17 เม.ย. 61 35,999 .- 
พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 บาท 

 
วนัแรก            ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – เมืองซาวาระ 
   03.00 น.  พร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT 

โดยมีเจา้หนา้ที่จากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 
   06.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น                                                      (-/ -/-) 

โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 918   (บริการอาหารและนํ้าด่ืมบนเคร่ือง)  
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น                                                      

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี่ปุ่ น    
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ (Sawara) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ 
ซ่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ (1603-1867) เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีตั้งอยูต่รงกลาง
ระหวา่งคลอง มีช่ือเรียกวา่เอโดะนอ้ย “Little Edo” ไดรั้บการรักษาและบูรณะที่อยูอ่าศยัแบบดั้งเดิม  ร้านค้า
ต่างๆ  และคลงัสินคา้จากสมยัเอโดะ  ระหวา่งคลองจะเช่ือมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง  สะพานที่น่าสนใจ



ที่สุดคือ Ja Ja Bridge ซ่ึงจะมีนํ้ าไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดา้นคลา้ยนํ้ าตก  ใกล้ๆ กบัสะพานจาจา  เป็น
ที่ตั้งของพพิธิภณัฑอิ์โนะทาดาทากะ(Ino Tadataka Museum) และบา้นพกัอาศยัเดิ มของเขา  อิโนะทาดาทา
กะ  คือผูท้ี่บุกเบิกประเทศญี่ปุ่ น  สร้างแผนที่ที่แม่นยาํในสมยัโชกุนโทกุงาวะ  ภายในพพิธิภณัฑจึ์งจดั
แสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆที่ใชใ้นการทาํงานของเขา พร้อมคาํอธิบายภาษาองักฤษ 

   คํา่  อิสระอาหารมื้อคํา่  เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย     
นําท่านเข้าสู่ที่พัก  NARITA KIKUZUI HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่อง        วดัอาซากสุะ – วนอทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั – หุบเขาโอวาคุดานิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม   (1)               (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารคํา่) 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกสุะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เป็นที่ประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม ที่ เป็น
ทองสมัฤทธ์ิ ที่มีขนาดเล็กเพยีง 5.5 ใหท้่านไดน้มสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและถ่ายภาพประทบัใจกบั 
“โคมไฟขนาดยักษ์”และซ้ือสินคา้ของฝากของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ ”สินคา้ MADE IN JAPAN แท้ๆ  
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้งขนมอร่อยสไตลญ์ี่ปุ่ นตามอธัยาศยั   

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    (2)   แบบ JAPANESE  SET 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ เมืองท่องเที่ยวที่มีผูม้า
เยอืนเป็นจาํนวนมาก เป็นแหล่งรวมบ่อนํ้ าพรุ้อนมากถึง 17แห่ง จึงทาํใหเ้มืองน้ี มีช่ือเสียงในดา้นการอาบ
นํ้ าแร่  จากนั้นนาํท่าน  “ล่องเรือโจรสลัด ” (ใช้เวลาล่องประมาณ 10–15 นาที )  ทะเลสาบอาชิ  1 ใน 5 
ทะเลสาบที่อยูล่อ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ  พบและสมัผสัเรือแฟนตาซีโจรสลดัที่ ประดบัประดาและตกแต่งอยา่ง
อลงัการ  ใหท้่านไดช่ื้นชมความงามทะเลสาบอนัดบัหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น กบัทศันียภาพที่สวยงามดัง่
ภาพวาด“เสาโทราอิ”สญัลกัษณ์อนัโด่งดงักลางทะเลสาบอาชิ จากนั้นนาํท่านมุ่งหนา้สู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ ” 
หรือ “หุบเขานรก ” (โดยรถโค้ชปรับอากาศ ) ภูเขาไฟที่มีบ่อกาํมะถนัที่ยงัคุกรุ่นอยู ่ที่บ่อนํ้ าแร่กาํมะถนั
สามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้มีจุดเด่นคือไข่ที่ตม้จะกลายเป็นสีดาํชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไข่ดาํหน่ึง
ฟองจะสามารถทาํใหอ้ายยุนืยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี 

  คํา่   รับประทานอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร   (3) 
SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์แบบฉบับญี่ปุ่ น+ขาปูบุฟเฟ่ต์     
นําท่านเข้าสู่ที่พัก  SUN PLAZA YAMANAKAKO HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 
ห้ามพลาด เปิดประสบการณ์การอาบนํ้ าแร่เพือ่สุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบนํ้ าแร่ในแบบของญี่ปุ่ น  
สรรพคุณการอาบนํ้ าแร่ : การอาบนํ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ขึ้นช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขนทาํ
ใหผ้วิหนงัสะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตึงเครียด  

วนัทีส่าม        ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 – หมู่บ้านนํา้ใส โอชิโนะฮัคไก –  พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว – สวนอเุอโนะ – 
                       ช้อปป้ิงชินจูกุ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    (4)                            (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ -) 

หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยั “ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5” ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่ นมีความสูงราว 3,776 เมตร ตั้งอยูบ่ริเวณจงัหวดัชิซุโอะกะและจงัหวดัยะมะนะชิซ่ึงมีหิมะปกคลุมบน



ยอดเขาตลอดทั้งปีนาํท่านขึ้น “สถานีที่ 5”ของภูเขาไฟฟูจิ  บนระดบัความสูงที่ 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ ) ใหทุ้กไดไ้ดส้มัผสัทศันียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น  จากนั้นเดินทางสู่  
หมู่บ้านนํ้าใส โอชิโนะฮัคไก  (OSHINO HAKKAI) ชมบ่อนํ้ าที่แปดในโอชิโนะ  ที่เกิดจากการละลายของ
หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ที่ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึม
ซาบไปยงับ่อนํ้ าแต่ละบ่อนํ้ า ดงันั้นนํ้ าที่อยูใ่นบ่อจะเป็นนํ้ าที่ใสสะอาดและสดช่ืนมากในปี 1985 สถานที่
แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย  อีกทั้ง
บริเวณโดยรอบสามารถชมววิของภูเขาไฟฟูจิไดใ้นวนัที่อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน กบั
บรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง 

   เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (6)    แบบ JAPANESE  SET 
จากนั้นนาํท่านเดินทางไปสมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ที่  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  (Experience 
Earthquake) ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจาํลองแผน่ดินไหว รับการสัน่สะเทือนจากขั้นตํ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด 
และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในหอ้งจาํลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากราคาถูก
เช่น ขนม เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองไฟฟ้าไดจ้ากที่น่ี  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะ  “อุเอโนะ ” 
สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สวยงามกลางกรุงโตเกียว ซ่ึงรวบรวมพนัธุไ์มน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก 
และเป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจของคนโตเกียว ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย “ดอก
ซากรุะ” ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพร่ังเป็นสีชมพูอยู่ทั่วบริเวณสวนใจกลางกรุงโตเกียว  นับว่าเป็นที่ชมดอก

ซากรุะในโตเกียวที่สวยงามที่สุดก็ว่าได้ (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ที่จะมากัน

เป็นครอบครัว/หมู่คณะ ) ...  อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย  
**แต่ซากรุะจะบานหรือไม่น้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศ **  จากนั้นเพือ่เป็นการเอาใจเหล่านกั
SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดิบ ที่“ชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ”
ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนัใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของจาก
ร้านคา้ต่างๆมากมายในยา่นน้ีเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ า, กลอ้งถ่ายรูป MP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, 
คอมพวิเตอร์ , นาฬิกา , เส้ือผา้ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ไม่วา่จะเป็น  H&M, ZARA, ONITSUKA, 
BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON  

   คํา่  อิสระอาหารมื้อเย็น เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที่ย่านชินจูกเุช่นร้าน  
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ขอ้สอบ   
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  NARITA KIKUZUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่            วัดนาริตะ – ออิอน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 
   เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (7)                                 (อาหารเช้า/ –/ –) 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ ซ่ึงท่านจะไดน้มสัการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วดันาริตะวดัที่มีประวตัิศาสตร์อนั
เก่าแก่ซ่ึงมีอายยุาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยงัเป็นวดัที่บูชาเทพเจา้แห่งไฟ จากนั้นนาํท่านช็อปป้ิง “อิออน 
พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาท ินาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง 
“ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้
ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 



   เที่ยง  อิสระอาหารมื้อกลางวัน  เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย 
 
   สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

15.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 919   
(บริการอาหารและนํ้าด่ืมบนเคร่ือง) 

   20.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************************* 

 
*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ

การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่ น 
สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง**** 

 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ใน

ระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่ น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสําหรับ  3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม ) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง  1 เตียง  (เตียงใหญ่  1 เตียง ) สําหรับนอน  2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ  2 เตียงเต็ม  ทางบริษัทขอ
อนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง 

 
อตัราค่าบริการ 

 
วนัที่   5 – 8 เม.ย. 61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเดก็ 
29,999.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม  7,900.– 
 
 
 
 



วนัที่   8 - 11 เม.ย. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเดก็ 
31,999.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม  7,900.– 

 
วนัที่   11 – 14 / 14 – 17  เม.ย. 61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเดก็ 
35,999.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม  7,900.– 

 
 
 

**ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเดก็** 
**เดก็ตํ่ากว่าอายุ 2 ปี ราคา 7,900 บาท**  

 
*** กรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรือไฟลท์ต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนทําการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT  

 ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลบัท่านละ 20 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั , ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในห้อง , รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิไกด์และ คนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน หรือประมาณ 1,000 

บาท ต่อ 1 ท่านตลอดทริป (ขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบินดอนเมือง 

ณ  วนัเดินทาง) 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 
4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  

(ปกติ 20 กก.) 
5. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)สาํเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้าํเนินการยืน่วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ื องแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระ
ดว้ยตนเอง) 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนที่เหลือชาํระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชาํระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของ

ผูเ้ดินทางที่สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 

4. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง  

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน
เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่
ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั
คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อ าจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการซ้ือทีน่ั่ง และนํา้หนักกระเป๋า รถเขน็ WHEELCHAIR ของสายการบิน NOKSCOOT 
1.  กรณมีีความประสงค์จะเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ัง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT) จะมีรายละเอียดดงัน้ี 
      1.1 ที่น่ัง SCOOT BIZ สามารถอพัเกรดที่นัง่ได ้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละประมาณ 5,000 บาท (รวมไป-กลับ) 

1.2  ที่น่ัง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีที่ตอ้งการระบุทีน่ัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท (รวมไป-กลับ)  
       ที่น่ังแถว 31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61)***ไม่อนุญาตให้เด็กต่ํากว่า 16 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป*** 
1.4 ที่น่ัง SUPER SEAT ในกรณีที่ตอ้งการระบุที่นัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,600 บาท (รวมไป-กลับ) 
1.3 ที่น่ัง STANDARD SEAT ในกรณีที่ตอ้งการระบทุี่นัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท (รวมไป-กลับ) 

2.  กรณซ้ืีอนํ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน NOKSCOOT กาํหนดขาไป และขากลบัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
       -  เพิ่ม 5 กิโลกรัม 200 บาท / เพิ่ม 10 กิโลกรัม 400 บาท / เพิ่ม 15 กิโลกรัม 600 บาท / เพิ่ม 20 กิโลกรัม 1,000 บาท 
          (เป็นราคาต่อคน ต่อเที่ยวบิน)  
         ***หมายเหตุ*** สําหรับการซ้ือนํ้าหนักกระเป๋า สูงสุดได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รวมกับนํ้าหนักกระเป๋าที่มีอยู่แล้ว 
3. กรณต้ีองการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ช่ัวโมงก่อนบิน 

***สําหรับที่น่ังโซน SCOOT IN SILENCE ที่น่ังแถว 21-26 (ROW 21-26)  
จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึน้ไป เท่าน้ัน*** 

****ต้องดําเนินการแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทําการก่อนการเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์)**** 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากส ายการบิน , 
การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงาน
เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน   
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เร่ือง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่
ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป 

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


