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TOKYO นิกโก ้คามาคุระ AUTUMN 5 วัน 3 คนื 

เดนิทาง ตุลาคม-พฤศจกิายน 2562  

เร่ิมต้นเพียง 26,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบนินารติะ) (XW102 /02.45-10.25) 

วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบนินารติะ)  - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปปิง้ชินจกู ุ- ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามกิิ   

วนัท่ี 3.  โตเกียว-คามาครุะ-หลวงพอ่โต-วดัฮาเสะเดระ  -โอไดบะ– ไดเวอรซ์ิตี-้ อควาซิตี ้

วนัท่ี 4.  โตเกียว-นิกโก-้ศาลเจา้โทโชกุ-น า้ตกเคง่อน-ทะเลสาบชเูซ็นจิ  - นารติะ - อิออนมอลล ์  

วนัท่ี 5. วดันารติะ- ถนนหนา้วดันารติะซงั โอโมเตะซงัโดะ - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญ่ีปุ่น (สนามบินนาริตะ) (XW102 /02.45-10.25) 
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินนกสกู๊ต (XW) 

พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ช้อปป้ิงชินจูกุ - ชมใบแปะก๊วย  
ถนนอิโชนามิกิ 

02.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนินกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW102  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
10.25 น. เดนิทางถึง  สนามบนินาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ
ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซือ้เครื่องรางของ
ขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปิ้งท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แมก้ระทั่งองคจ์กัรพรรดิองคปั์จจุบนัยัง
เคยเสดจ็อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ  แหล่งชอ้ปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่น

นิสตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินคา้
มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟา้, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Notebook, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเช่น
แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตึก
PEPEชัน้8) ซึ่งสนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ท่ีขายสินคา้ราคาถูกสารพดัอย่าง หรือ
จะเป็นรา้นมตัสโึมโตท่ี้รวมสนิคา้ เครื่องใชเ้ครื่องส  าอางค ์ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย  

 ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งท่ีคนญ่ีปุ่ นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปล่ียนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน-ตน้เดือนธนัวาคมของทกุปีจะตรงกบัฤดใูบไมเ้ปล่ียนสี [ขึน้กบัสถานท่ีในแต่ละภูมิภาคของญ่ีปุ่ น] ถนนแห่งนีป้ลกูตน้
แป๊ะก๊วยไวต้ลอด 2 ขา้งทางในช่วงฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีใบของตน้แปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่านจะได้
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ถ่ายรูปและชมความงามของใบไมท่ี้เปล่ียนสีพรอ้มกบับรรยากาศท่ีแสนโรแมนตกิท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
โตเกียว - คามาคุระ - หลวงพ่อโต - วัดฮาเสะเดระ - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ิตี-้  
อควาซิตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองคามาคุระ เป็นเมืองชายฝ่ังเลก็ๆในเขตจงัหวดัคานากาว่า(Kanagawa) ท่ีดึงดดูเหล่านักท่องเท่ียวใหแ้วะมาเย่ียมเยียน ถูก

ขนานนามใหเ้ป็น “เกียวโตแห่งฝ่ังตะวนัออก” เพราะว่ามีทัง้วดัและศาลเจา้อันเก่าแก่ อนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตรม์ากมาย  
น าท่านสกัการะ “หลวงพ่อโต” (Daibutsu) แห่งวัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) เป็นรูปหล่อโลหะท่ีสงู 13.35 เมตรตัง้อยู่
กลางลานวดั ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 วัดฮาเสะเดระ (Hase dera Temple)  ขึน้บนัได 399 ขัน้ เพ่ือไปยงัโบสถห์ลกัของวดัฮาเสะเดระ  วดัแห่งนีมี้ช่ือเสียงท่ี  องคเ์จา้
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แม่กวนอิม  สงู 9.18 เมตร เป็นการแกะสลกัจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่องคห์นึ่งของญ่ีปุ่ น  นอกจากนัน้ยังมีจุดอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น 
เจดียห์า้ชัน้ท่ีสรา้งขึน้เป็นครัง้แรกในญ่ีปุ่ นหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  และยังมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองคามาครุะ และอ่าว
ซางาม ิดว้ย ช่วงใบไม้เปล่ียนสีทีศ่าลเจ้าแห่งนี้ จะสวยทีสุ่ดต้ังแต่ช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน ถึง ต้นเดอืนธันวาคม 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้หลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอรซ์ิตี ้ซึง
ภายในมีร้านค้า ร ้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย  และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึง
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท่ี้ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และ
โรงภาพยนตรท่ี์มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศ
ญ่ีปุ่ นมาไวท่ี้น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
โตเกียว - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - น ้าตกเคง่อน - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - นาริตะ -  
อิออนมอลล ์นาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นิกโก้ (Nikko) เมืองมรดกโลกท่ีเตม็ไปดว้ยเอกลกัษณข์องญ่ีปุ่ น มีความส าคญัทางประวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 1,200 ปี เป็นท่ีตัง้

ของสสุานของโชกนุโทะกงุะวะ อิเอะยะซุ กบัโทะกงุะวะ อิเอะมสิ ึโดดเดน่ทัง้ดา้นทิวทศัน ์สถาปัตยกรรม 
 ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจา้ท่ีสรา้งเพ่ือเป็นสถานท่ีฝังศพโชกนุโทกงุาวา่ ท่ีเก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตัง้แต่สมยัโชกุน

โตกกุาวา่ อิเยยะส ึอาคารแตล่ะหลงัจะสรา้งจากไมล้งลายสีทอง มีสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัท่ีวิจิตรตระการตาทัง้สวยงามในแง่
ของศลิปะและท่ีแฝงแง่มมุทางปรชัญา ทางเขา้จะเป็นซุม้ประตโูยเมมง (Yomeimon) เป็นซุม้ประตท่ีูสวยงาม มีขนาดใหญ่ ดา้นใน
เป็นอาคารไม ้มีรูปลิงแกะสลัก 3 ตัว อยู่ในท่า ปิดหู ปิดปาก ปิดตา หมายถึง การไม่ด ูไม่ฟัง ไม่พดูในสิ่งไม่ดี และบริเวณซุม้
ประตกู่อนขึน้บนัไดไปสสุานฯ มีรูปแกะสลกัไมท่ี้มีช่ือเสียง เป็นรูปแมวหลบั เป็นผลงานของ Hidari Jingoro ท่ีส  าคญัศาลเจา้แห่งนี ้
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวฒันธรรม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น ้าตกเคง่อน (Kegon Falls) น า้ตกท่ีใหญ่และยาวท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น แถมยงัตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของน า้ตกท่ีสวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 
โดยน า้จากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมาบรรจบหนา้ผาสงู 97 เมตรเกิดเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ ซึ่งมีสีสนัแตกตา่งกันตามแต่ละฤดกูาล 
แมแ้ต่ฤดหูนาวก็มีความงามน่าชม “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท”์ ไปชัน้ล่างท่ีท่านสามารถดื่มด  ่ากับภาพของน า้ตกแห่งนีไ้ด้
งดงามมาก พรอ้มสมัผสักบัสายน า้ท่ีเย็นช่ืนฉ ่าใจ 

 
 

 ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบตัง้อยู่บริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต ตวัทะเลสาบแห่งนีเ้กิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 20,000 ปีท่ีแลว้ โอบลอ้มดว้ยทัศนียภาพทิวเขา อันเป็นท่ีซึ่งงดงามมีเอกลักษณ์ทุกฤดูกาล 
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ทะเลสาบชเูซนจิมีช่ือเสียงทางดา้นบอ่น า้พรุอ้น และความหลากกลายทางธรรมชาต ิโดยมีน า้ตกหลายแห่งในบรเิวณรอบๆ 

 เดนิทางกลบันาริตะ น าท่านชอ้ปปิง้ อิออน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ท่ี
หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และ
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ย่างครบครนัเตม็ท่ี 

 ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม  MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
วัดนาริตะ - ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ 
(สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชนิโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตรอ์ันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮอัน 

ช่วงปลายศตวรรษท่ี  8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตท่ีไดส้รา้งขึน้อุทิศแด่ศาสนาพทุธใหก้ับเทพเจา้ฟูดเูมียวโอะ วดันีถื้อ
ไดว้่าเป็นวดัท่ีศกัดิส์ิทธิ์มากทางดา้นการขอพรเร่ืองความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบตัิเหตตุ่างๆ รวมทัง้เร่ือง
ความรกั หนา้ท่ีการงาน  

 
 น าท่านชอ้ปปิง้ ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ท่ีอยู่บรเิวณหนา้วดันารติะ ถนนท่ีเต็มไปดว้ยบรรยากาศญ่ีปุ่ นยอ้นยุค ทัง้

สองขา้งทางของถนนแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยตกึเก่าแบบดัง้เดมิ อาหารขึน้ช่ือของท่ีน่ีคือเนือ้ปลาไหลย่าง ขา้วหนา้ปลาไหล ซึ่งแต่ละรา้น
จะเลือกปลาไหลอย่างดี น ามาแร ่นึ่งและย่างอย่างพถีิพถินั นอกจากนีย้งัมีของท่ีระลกึอีกมากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิง้อย่างจใุจ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 
 ถึง สนามบนินารติะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW101 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
18.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ TOKYO นิกโก้ คามาคุระ AUTUMN 5 วัน 3 คืน 
 โดยสายการบินนกสกู๊ต  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี (เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
 7 ปี  

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกู๊ต 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  
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- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


