
 
 

 
 

Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน 
ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ มไีกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน 

สนุกสนานลานสกี Fujiten Ski Resort 
✓แช่ออนเซ็น ✓BBQ Yakiniku+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ✓Wifi on Bus ✓พาเทีย่วทุกวัน 

ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 23,888 บาท 
Winter Japan ช่วงฤดูหนาว ธันวาคม – มีนาคม 62  

 ✰พักฟูจิออนเซ็น 1คืน ✰โตเกียว 1 คืน ✰นาริตะ 2คนื 
☪สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) 

☪สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซน็ (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบ
ความแรงส่ันสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ 

☪ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุน่ 

☪โตเกียวเมืองหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั นน้าและเทคโนโลยีทันสมัย 

☪เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น ้าสุมิดะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาราจูกุ 

☪เที่ยวเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ หา้งไดเวอร์ซิตี  ชมกันดั มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง 

☪เที่ยวนารติะ วัดนาริตะ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี  
 เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) แบบที่นั่ง 3-4-3 น ้าหนักกระเปา๋ไป-กลับ 20กก. 

บริการอาหารบนเครื่อง 1 มื อ 
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

2  ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น 

3  
ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว 
– ชินจูกุ 

4  
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์รี่ – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแห่ง
ใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซิตี  กันดั มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - นาริตะ 

5  ร้านดองกี  – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 
 



 
 

 
 

รายละเอียดทัวร์ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

23.00  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั น 3 เคาน์เตอร์สายการบินสายการ
บิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะ ดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น 

02.45  น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW102 
(บริการอาหารเช้าและน  าดื่มบนครื่อง ก่อนครื่องลง 2 ชม.) 

10.25  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ส้าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าท่านขึ่นรถโค้ชปรับอากาศน าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี เป็นหน่ึงใน
วัดท่ีเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดท่ีโด่งดังท่ีสุดในแถบชิบะและจ านวนผู้มาเย่ียมชมก็เป็นรองเพียงศาล
เจ้าเมจิในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นท่ีตั งของประตูหลักมีทางเดินบันไดขึ นสู่อาคารหลักเป็นสถานท่ีส าหรับสักการะบูชา
ภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั นหน่ึงคู่ สวนหย่อมท่ีมีสระน  าขนาดใหญ่ รวมทั งบริเวณส าหรับเลี ยงสัตว์ 
ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ น าท่านกราบนมัสการ 
ขอพรพระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื นเมือง จากนั นให้
ท่าน อิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนช้อปปิ้งNaritasan Omotesando Street ท่ีเต็มไปด้วยร้านอาหารและของฝากร้านท่ี
มากกว่า 150 ร้านตลอดเส้นทางไปยังศาลเจ้า เพลิดเพลินตากับอาหารและของฝากให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าของฝากเช่น
ผลิตภัณฑ์จากปลาไหลเป็นผลผลิตเฉพาะท้องถิ่นท่ีน่าลิ มลองรสชาดของฝากขึ นชื่อจากนาริตะ 

เท่ียง  บริการอาหารเที่ยง (มื อที่ 1) (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku) 

บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ที่พักย่านภูเขาไฟฟูจิ ที่จังหวัดยามานาชิ ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิต บ้านเมืองแบบญี่ปุ่น
อย่างเรียบง่าย พร้อมธรรมชาติบริเวณสองฟากถนนท่ีสวยงดงาม น าท่านเข้าท่ีพักแรม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า (มื อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั น!!! 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น  าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่าน
ได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน  าแร่ธรรมชาตินี มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ น การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั งบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Alexander Hotel & Resort Yamanakako/Route Inn Kawagujiko หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 



 
 

 
 

วันที่ 3 
ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – 
โตเกียว – ชินจูก ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่3) 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จ าลองเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธี
ป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจ าลองแผ่นดินไหวในระดับท่ีแตกต่างกันได้ด้วย น าท่านไปลานสกี ฟู
จิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและท่ีพักท่ีตั งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลน
อิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือก
เพลิดเพลินกับการน่ังเลื่อนหิมะท่ีท่านจะสามารถน่ังดื่มด่ ากับทัศนีย์ภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้วสะอาดตาย่ิงนัก 
หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซื อของท่ีระลึกจากร้าน souvenir shop หรือเลือกทานอาหาร
เครื่องดื่มท่ีบริเวณชั น2ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย (ค่าทัวรไ์ม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดส้าหรับเล่นสกีราคา
ประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเล่ือน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: 
ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปล่ียนแปลงหรืออากาศไม่
เอื ออ้านวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรืมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นโออิชิ
ปาร์ค แทนและสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ จากนั นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก 
(Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่ บ้านท่ีตั งอยู่ใกล้ ภู เขาไฟฟูจิ  บริ เวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี มีบ่อน  าใสๆ รวมกันกว่า 
8 บ่อ เป็นน  าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที่ 4) เมนู Japanese Set  

บ่าย  น าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนพิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถ 
เลือกซื อชาและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากท่ีน่ี เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือ
ผลิตภัณฑ์จากน  ามันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นท่ีบ ารุงสุขภาพ ด้านหลังร้านท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพวิวฟูจิ
ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะได ้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูโ่ตเกียวเมืองหลวง น าท่านไป ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้
อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียวเป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดท
เทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื อสินค้ามากมาย อาทิเช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื อผ้า,รองเท้า และเครื่องส าอางเช่น
แบนรด์  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน 
(อยู่ตึกPEPEชั น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา100 เยนเท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี ท่ีขายสินค้าราคาถูก
สารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ท่ีรวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้
ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมื อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆท่ีย่านชินจูกุ เช่นร้านรา
เมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายน้าท่านเดินทางสู่ที่พักโตเกียว 
ที่พัก: Red Planet Hotel Tokyo หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 



 
 

 
 

 

วันที่ 4 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์รี่ – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาด
ปลาแห่งใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซิตี  กันดั มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - นาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่5) 
น าท่านเดินทางสู ่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ีเป็นทอง
สัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลตลอดทั งปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตู ฟ้าค้ารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ท่ีมี
ความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี 
หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมท่ีคนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี ต้องมาต่อคิวกันท่านจะได้เพลิดเพลิน 
กับการช้อปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ 
ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื อผ้า เป็นต้น ได้ท่ีน่ี หากมีเวลาท่ีริมแม่น  าสุมิดะท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับ
หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียวท่ีท่านสามารถ
ถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุสะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ท่ีนครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ใน
นครโทรอนโตของแคนาดา จากนั นน าท่านสู่ ร้าน AKA จิวเวอร์รี่ ให้ท่านได้เลือกซื อเครื่องประดับในราคาถูก สินค้า
แนะน าขึ นชื่อเช่นไข่มุกทะเลญี่ปุ่น เครื่องประดับจากปะการังแดงเป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื อและชมสินค้าตาม
อัธยาศัย จากนั นน าท่านไปช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ เป็นเมืองแห่งแฟชั่นของคนหนุ่มสาว เรียงรายไปด้วยร้านร้อยเยนร้าน
สินค้าราคาถูก ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ มากมาย เรียกได้ว่าเป็นย่านสุดฮิปของวัยรุ่นเด็กแนว 
ท่านจะเพลิดเพลินกับสไตล์ความเก๋ไก๋ของวัยรุ่นญี่ปุ่นท่ียกขบวนมารวมตัวกันแต่งตัวน าเทรนด์ในย่านนี  อิสระให้ท่านเท่ียว
ชมและช้อปสินค้าแฟชั่นในแหล่งช้อปป้ิงสุดชิคแห่งนี อย่างจุใจ จากนั นน าท่านเดินทางสู่โอไดบะ(Odaiba) ย่านเมืองใหม่ท่ี
เกิดจากการถมทะเลขึ นมาเป็นเกาะ น าท่านไปตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ (Toyosu) ซึ่งตั งอยู่บนเกาะโอไดบะแห่งนี 
เป็นตลาดเปิดใหม่ล่าสุด ท่ีเปิดในวันท่ี 11 ตุลาคม 2018 โดยย้ายมาจากตลาดเกาคือตลาดปลาซึกิจิ ตลาดแห่งนี มีร้าน
ขายตั งแต่ปลาทะเลสดๆ ผักผลไม้ตามฤดูกาล ท่านไม่ควรพลาดชิมซาชิมิกับซูชิ สดๆใหม่ๆท่ีเป็นแหล่งอาหารยอดฮิตมี
หลายร้านให้เลือกทาน เนื อปลาทั งสดทั งหวานหรือจะเป็นของแห้งต่างๆก็มีให้ท่านเลือกซื อเป็นของฝากได้ จากนั นให้ท่าน
ได้ช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี  ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และ
ถ่ายรูปกับกันดั มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท าให้มี
ความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันท่ี 24 กันยายน 2560  ให้ท่านช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย สมควรแก่เวลาน้าท่านเข้าที่พักย่านนาริตะ 
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 



 
 

 
 

ที่พัก: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ 5 ร้านดองกี  – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่6) 
น าท่านเดินทางไปช้อปป้ิง ร้านดองกี  เป็นร้านท่ีรวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆกันจะมี
ห้างอิอนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปช้อปป้ิงได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน
เครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย) 

19.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ 
หมายเหตุ:รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่นเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่าน
เป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค้านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 
เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพ่ิมขึ น 
ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระขาด และผู้
จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 
 
 



 
 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง 
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 
2. ในกรณีที่ ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
3.การช้าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20วัน 
**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** 
กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

5.อัตราค่าบริการนี  ☑ รวม 

1. ☑ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีน่ังได้ ยกเว้นการซื อท่ีน่ังเพิ่ม 
ซื อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีน่ัง พร้อมช าระค่าท่ีน่ังได้ดังนี  
- ที่นั่งชั น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี  

 
2. ☑ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง 
Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้ 

3. ☑ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. ☑เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 



 
 

 
 

5. ☑ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot ก้าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ นเครื่อง
ไ ม่ เ กิ น 7ก ก .  แ ล ะ ค่ า ป ร ะ กั น วิ น า ศ ภั ย เ ค รื่ อ ง บิ น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง แ ต่ ล ะ ส า ย ก า ร บิ น ที่ มี ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย 
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
ซื อน  าหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เส้นทางโตเกียว มีค่าใช้จ่ายดังนี  
+5 กก. -- 400 บาท   +10กก. -- 700 บาท   +15กก. -- 1,000 บาท   
+20กก. -- 1,300 บาท   +30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไม่จ ากัดจ านวนชิ นในการโหลด แต่กฎหมายการบินท่ัวโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ น 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน
ละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซื อประกันสุขภาพเพ่ิมได้ 

7. อัตราค่าบริการนี ⌧ไม่รวม 

1. ⌧ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ⌧ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ⌧ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4. ⌧ค่าภาษีน  ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5. ⌧ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ⌧ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

7. ⌧ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 


