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  ทัวร์โตเกียว นิกโก้ คามาครูะ ฟจูิ ฮาโกเน่ 6วัน 4คืน  
เท่ียวเมืองมรดกโลก“นิกโก้” เมืองท่ีสวยงามท้ังแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและส่ิงปลูกสร้างทางวัฒนธรรม 

เท่ียวเมืองหลวงเก่า คามาครุะ เมืองริมทะเลท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น นมัสการพระใหญ่ไดบตุซึ  

ช่วงฤดหูนาว ลานสกี FUJITEN SNOW RESORT อยู่บริเวณตีนเขาภเูขาไฟฟจูิ สัมผัสหิมะขาวปยุ  

พักฟจูิออนเซ็น 1คืน โยโกฮาม่า1คืน นาริตะ 2คืน ทานบฟุเฟ่ต์ขาปยัูกษ์ไม่อ้ัน 

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

แบบท่ีน่ัง 3-4-3 น ้าหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก.  

บินกลางวัน กลับไฟล์ทดึก เท่ียวสุดคุ้ม!!! ไม่เหน่ือย!!! 

 เยือนเมืองมรดกโลก นิกโก้ Nokko สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท่ีสวยงามของธรรมชาติและส่ิงปลูกสร้าง 

 ฮาโกเน่ เมืองน่ารักใต้วิวภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดชมวิวธรรมชาติท่ีสวยงาม เสาโทริอิลอยน ้าสีแดงท่ีศาลเจ้าฮาโกเน่ 

 สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort สวรรค์แหล่งช้อปแบรนด์เนม โกเทมบะพรีเม่ียมเอ้าท์เลต 

 ไหว้พระชมวิวพระใหญ่ไดบุทสึ พระพุทธรูปท่ีส าคัญท่ีสุดในเมืองคามาคูระ 

โตเกียวเมืองหลวง ศูนย์รวมแฟช่ันช้ันน าและเทคโนโลยีทันสมัย ช้อปป้ิงย่านดังชินจูก ุ
 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงส่ันสะเทือนของ

ระดับความไหวต่างๆ  

 วัดโคมแดง วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะ วัดพุทธช่ือดังของญ่ีปุ่น ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น ้าสุมิดะ 
 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เท่ียว ช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือบัตรเท่ียวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)  

OHHO! NIKKO  
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ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 
Departure DMK – NRT XW106 11.50-19.30  

Return       NRT - DMK XW105 20.45-02.00 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW106 11.50-19.30 – ทา่อากาศยานนารติะ – ทีพ่กันารติะ 

2  นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– น า้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ- โยโกฮามา่ 

 เชา้,อาหารเทีย่ง (Japanese Set) 
3  คามาครุะ – พระใหญไ่ดบทุส ึ- อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจร สลดัทะเลสาบอาช ิ– ศาลเจา้ฮา

โกเน ่- โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น  
 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์     

4  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิง

ชนิจกูแุละLaox Shinjuku – นารติะ                                                     เชา้,เทีย่ง (Japanese Set)  

5  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW105 20.45-02.00 (+1)                                                      เชา้   

6 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

31ตลุาคม-5พฤศจกิายน 24,888 8,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 23,888 8,500 34  

7-12 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

9-14 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

14-19 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

16-21 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

21-26 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

23-28 พฤศจกิายน 62 28,888 8,500 34  

28พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 28,888 8,500 34  

30พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 28,888 8,500 34  

5-10 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

7-12 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

12-17 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

14-19 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

19-24 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

21-26 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

26-31 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

28ธนัวาคม-2 มกราคม  35,888 8,500 34  

2-7 มกราคม 63 32,888 8,500 34  

4-9 มกราคม 63 26,888 8,500 34  

9-14 มกราคม 63 24,888 8,500 34  
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11-16 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

16-21 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

18-23 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

23-28 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

25-30 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

30มกราคม-4 กมุภาพนัธ ์ 24,888 8,500 34  

1-6 กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

6-11 กมุภาพนัธ ์63 26,888 8,500 34  

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนารติะ - ทีพ่กันารติะ 

 
 

08.30น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ NOKSCOOT มีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 
11.50น. น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ 

NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่ XW106 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง กรณี
ทา่นตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

19.30น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณา
ปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น า

ทา่นขึน่รถโคช้ปรับอากาศจากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูท่ ีพ่กันารติะ อาหารมือ้ค ่าอสิระตาม
อธัยาศยั  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง     นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– น า้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ- โยโกฮามา่ 

 อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่1)  

 น าท่านเดนิทางสู่ นกิโก  ้Nikko เมืองที่มีชื่อเสียงมากในดา้นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลีย่นส ีมีความ

สวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที่ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
จาก UNESCO และยังคงวัฒนธรรมในแบบ
ดั่งเดมิ เดนิทางผ่านถนนนสายอโิระฮะ
ซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ทีใ่หเ้ดนิ
รถทางเดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เสน้ทางวิง่

เป็นทางคดเคี้ยวไปมาเชื่อมระหว่างตัว
เมอืงนกิ  โก และ  ทะเลสาบชเูซ็นจ ิ(Lake 
Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลว้มีทาง

โคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเทีย่วทีม่ทีศันียภาพสวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก และยังเป็น
ทีรู่จ้ักในฐานะจุดชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามแห่งหนึง่ในนกิโกอ้ีกดว้ย ถนนสายนี้ไต่ระดับขึน้ไปสงูถงึกว่า 500 
เมตร ระหว่างทางเชญิทา่นเพลนิตาและดืม่ด า่กบัทศันียภาพอันงดงามตามธรรมชาตสิลบักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ใน

แบบฉบับของชาวบา้น น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซ็นจ ิLake Chuzenji ซ ึง่เกดิจากการระเบ ิ  ดของภูเขา
ไฟนนัไท ท าใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน ้าจากแมน่ า้ไดว  ะท าใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึน้ ใหท้่านชืน่ชม
ทัศนียภาพอันงดงาม  ของทะเลสาบ แมกไมส้เีขียวตัดกับฟ้าสคีรามและพื้นน ้าสีฟ้าจะท าใหท้่านประทับใจ 
เดนิทางไปความงามของ น า้ตกเคกอน Kegon Waterfall น ้าตกทีใ่หญ่และยาวทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น มคีวามสงู
เกอืบ 100 เมตร เป็นหนึ่งใน3 น ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดของญี่ปุ่ น จุดชมววิ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าลฟิทป์ระมาณ 550 
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เยน) ทีท่า่นสามารถดืม่ด า่กบัภาพของน ้าตกแห่งนี้ไดอ้ย่างงดงามมาก พรอ้มสมัผัสกบัสายน ้าทีเ่ย็นชืน่ฉ ่า อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกหามุมเก็บภาพความงามทีป่ระทบัใจตามอัธยาศยั หรอืจะเลอืก ชมและซือ้สนิคา้พื้นเมืองทีข่ ึน้ชือ่ใน

เขตนี้ไดต้ามอัธยาศยัสมควรแกเ่วลา  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) Japanese set   

บา่ย เดนิทางสู่บรเิวณโซนมรดกโลก 
อิสระ ใหท้่านเดินทางชมและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจา้นกิ

โ ก โ ท โช กู  Nikko Tosho-gu 
Shrine เ ป็ นศ าล เ จ ้า เก่ า แก่ มี
ประวัตศิาสตร์ยาวนานและไดร้ับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ดง่ดงัในอดตี และยังเป็น สุสานของโชกุน
โทกงุาวะ อเิอยะสุ โชกุนผูพ้ลกิผันชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่ น เอกลักษณ์ของศาล

เจา้แห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัตขิองชาตซิ ึ่งใชเ้ทคนิคดา้นฮวงจุย้
ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่ว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของ

ศาลเจา้แห่งนี้ก็คอื ประตโูยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยทีเ่พิง่เสร็จส ิน้การ
บูรณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ไปในปีนี้ รูปแกะสลกัหลากสสีนับนบานประตนัูน้สวยงาม
น่าชมเป็นอย่างมาก มรีะเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ย

และขวาของประต ูซึง่ประดบัดว้ยรูปแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลงิสามตวัม ิ
ซะรุ (Mizaru)  (The Three Wise Monkeys) ทีส่ือ่ถงึการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุร ิ
เนะโกะ (Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) อกีดว้ย ทา่นสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกุได ้(ค่าทัวรไ์ม่รวม

คา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน หากทา่นประสงคเ์ขา้ดา้นในแจง้กบัไกดห์นา้งาน) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่
ทีพ่กัยา่นโยโกฮามา่ 

 (อาหารเย็นตามอัธยาศยั) 

โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ท่าน
สามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่วที ่โยโกฮาม่า 

ไชนา่ทาวน ์ไชนา่ทาวนท์ีใ่หญท่ีสุ่ดของ
ญี่ปุ่ น ศูนย์รวมร้านอาหารของโยโก

ฮาม่า  ม ีร ้านค้าท ั้งหมด  620  ร ้าน 
สามารถลิ้มรสอาหารจีนแท้ๆได้ด ้วย 

หรอืไปชมววิยามค า่คนืที ่มนิาโตะ มไิร 
ต ัง้อยูร่มิอา่วโยโกฮามา่ 

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท า

การแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

โรงแรมมบีรกิารเพิม่เตมิ Public bath เรยีกว่า Dai Yokujo เหมอืนออนเซ็น แตไ่ม่ใชน่ ้าแร่บรกิารดว้ย 

 

วนัทีส่าม   โยโกฮามา่ - คามาครุะ – พระใหญไ่ดบทุส ึ- อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจร  

                 สลดัทะเลสาบอาช ิ– ศาลเจา้ฮาโกเน ่- โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น 
                 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคามาคุระ อยู่ในจงัหวดัคา

นางาวะ เป็นเมืองทีอ่ยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้อง
โตเกียว  มีร ะยะทางจากโตเกียวประมาณ 60 
กโิลเมตร เป็นเมอืงตดิทะเล อากาศดมีีบรรยากาศน่า

เที่ยว เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมเก่าแก่และธรรมชาตอิัน
สวยงาม น าท่านเดินทางสู่  พระใหญ่ไดบุตส ึ

(Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) 
เป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ 
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บรเิวณทีต่ัง้ของพระใหญ่ไดบุตซนัึน้ เดมิทเีป็นทีต่ัง้ของวัดวัดโคโทคุอนิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิความ
เสยีหายหลายครัง้จากพายุไตฝุ้่ น ท าใหต้วัอาคารวัดนัน้พังทลายหายไป เหลอืเพยีงแตอ่งคพ์ระ อยู่ทา่มกลางซาก

ปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้บัชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความศักดิส์ทิธิข์องท่าน ทีไ่ดป้กปักรักษาเมือง
คามาครุะมาตลอดมา องคพ์ระใหญ่ไดบุตซ ึท าจากทองส ารดิ มีความสงู 13.35 เมตร หนักถงึ 93 ตัน ใหญ่เป็น

อันดบั 2 ของญีปุ่่ นรองจากองคโ์ตทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนารา สามารถเขา้ไปดา้นในองคพ์ระได ้(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้
ชมในองคพ์ระ) อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพ หรือเลือกซื้อโอมาโมริ หรือเครื่องรางญี่ปุ่ นตามอัธยาศัย  จากนั้น
เดนิทางสู่ วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที่ท่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิม โดยเป็นสว่นหนึ่งของอุทยาน

แห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที่
เบ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทศันท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่
ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอืมจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17 แห่ง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) Japanese Set  
บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส  

ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบ
ที่มีภูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง น าท่านเดนิทางสู่ ศาล
เจา้ฮาโกเน่ ตัง้อยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณ

ชายฝ่ังของทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ที่ใหญ่และมี
ชือ่เสยีงมากที่สุดในบรเิวณนี้ ศาลเจา้แห่งนี้มีประวัต ิ

เกา่แกม่าตัง้แตร่าวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดร้ับความ
เลือ่มใสจากโชกนุหลายตอ่หลายทา่น เป็นหนึง่ในศาล
เจา้ที ่ ใชท้ าพธิีกรรมศักดิส์ทิธิใ์นภูมภิาคคันโต เสน้ทางเดนิสองขา้งทางจะมี
ตะเกยีงแขวนเรยีงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มีบรรยากาศทีเ่งียบสงบ
อยู่ทา่มกลางตน้ไมใ้ หญ่ มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี ศาลเจา้นี้มีเสาโทรอิลิอย
น า้สแีดงทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากหลายๆจุดรอบทะเลสาบอะช ิอสิระถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านสู่ โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท (Gotemba 
Premium Outlets) ตัง้อยู่ทีเ่ขตฮาโกเน่(Hakone) เป็นเอาทเ์ล็ทกลางหุบเขที่

ใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มทีัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ มรีา้นคา้
แบรนดด์งัมากกว่า 200 แบรนด ์เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก ทัง้
ทีเ่ป็นแบรนดต์า่งชาตแิละเป็นแบรนดข์องญี่ปุ่ นเอง และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ

ไดอ้ีกดว้ยจัดไดว้่าเป็นเอา้ทเ์ลทที่ววิดีที่สดุอสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิค่าตามอัธยาศัย 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที5่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้!!! หลงัอาหารไมค่วร
พลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ใน
สไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซ ึง่ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มีสว่น

ช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข ึน้  การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลาย

ความตงึเครียดไดอ้ย่างดี พรอ้มทัง้บ ารุงผวิพรรณให ้
เปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan 

Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรม

ทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิง

ชนิจกูแุละLaox Shinjuku  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
 น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซ ึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิ

แผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกนัตวั และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบใน

หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดับที่แตกต่างกันได ้พรอ้มทัง้เลือกซื้อสนิคา้ราคา
พเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ วติามนิ ครมีต่างๆเป็นตน้ น าท่านเดนิทาง
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สู ่ หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้

มบี่อน ้าใสๆ รวมกนักว่า 8 บ่อ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุมามากกว่า 1,200 ปี 

อสิระถายภาพ หรอืเลอืกซือ้ของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจยิ่าง ซอฟครมีตามอัธยาศยั หมายเหต:ุ ช่วงฤดหูนาว 

หากลานสกเีปิดแลว้น าท่านเดนิทางสู่ลานสกแีทนโอชโินะฮกัได ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski 

Resort) ลานสกแีละทีพ่ักที่ตัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้มัผัสกับหมิะขาวโพลนอสิระใหท้่านไดเ้ลือก
สมัผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการ

น ัง่เลือ่นหมิะทีท่า่นจะสามารถน่ังดืม่ด ่ากับทัศนียภ์าพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตายิง่นัก หรือท่านจะ
สามารถเลอืกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรือซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenir shop หรือเลอืกทานอาหารเครื่องดืม่ที่

บรเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (ค่าทวัรไ์มร่วมอตัราเช่าอุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเลน่สกรีาคา
ประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรือ

อากาศไม่เอือ้อ านวย หรือลานสกปิีด หมิะละลายหรือมีปรมิาณนอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทน
เป็นโออชิปิารค์ แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) Japanese Set  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่โตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI 

TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองค าที่เป็นทอง
สมัฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในภูมภิาค

คันโต และมีผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ ึง่มีโคมไฟสแีดง
ขนาดยักษ์ทีม่ีความสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่

เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลงัอันศกัดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบ
ญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีว

สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ที่
ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับ
โตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู
ถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่าง
โจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ป
ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  
ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่าน

ความเจรญิอันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและ
ซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอาง

เชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและ
รา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี้ ที่

ขายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้ว ้
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อย่างหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตาม จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทาง
สูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel 

Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวัน

เดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ อาหารเชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 

 (สมัภาระเช็คเอา้ทก์อ่นเวลา 10.00น. และฝากไวท้ ีล็่อบบีโ้รงแรม) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกุหรือชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์ัน้น าของญีปุ่่ นและ

แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เชน่ Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, 
G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,   New Balance, 

Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช ้

อปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่

SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 

 เ ลือ ก เ ที่ ย ว ดิส นีย์Tokyo Disneyland ห รือ 

DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจากสนาม
บนสูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 

หมายเหตุ: ราคาบตัรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่า
เดนิทาง) กรณีตอ้งการสัง่ซือ้บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความ
ประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางพรอ้มช าระค่าบัตร) บัตร

โตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากันและเลอืกเขา้ได ้
อย่างใดอย่างหนึง่ 
  โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์อง

โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินีย์ซ ี

(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่
ใจแล ะเครื่องเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณไดส้ัมผัสถงึความสุข
ตัง้แต่กา้วแรกที่คุณเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งนี้เต็มไปดว้ย

ความบันเทงิ พรอ้มกบักลิน่อายความเป็นญีปุ่่ น ทา่นจะไดพ้บกบั
ตัวละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

หรอืด าด ิง่ลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีีม่าพนอ้มกับ
ตวัละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห่ งจ ิ นตนาการ
ของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัว
ใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบียนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ 
The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิ The Invention of the Year ใหท้่านได ้

สนุกสนานพรอ้มกบัการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจาก
วอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจ่ายซือ้ของที ่ ระลกึน่ารัก
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ในดสินียแ์ลนด ์ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเต ิล้บัส หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว 
ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอีกทัง้ ยังมีรถ

โดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี

เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี

ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี

โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบัส+ทวัรเ์สรมิ

วันฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ ฮาราจกู ุเป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทางบรษัิท

และไกดไ์ม่สามารถบังคับซื้อใดๆทัง้ส ิน้ ข ึน้อยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละท่าน

เทา่นัน้ (หากทา่นตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

18.00น. พรอ้มกนัทีล็่อบบีข้องโรงแรมเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
20.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW105 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 
 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                 
 

02.00น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 
 
 

 
 
 

 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั

น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
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ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 

และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรือไดร้ับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ

ไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน   

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**กรณุาช าระมดัจ าทนัที/ภายใน 2วนัท าการ หลงัได้รบัการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่** 
ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 

    ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                        ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                  ธนาคาร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                              ธนาคารกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                     ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบุหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม  
วนัเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / 
suksiritrip  หรืออีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์วัร์

เต็มทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
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- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ 

(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 
เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน

บรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
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 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง(ไม่

นับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด

ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน

การท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ

ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจ านวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน

เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
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17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


