
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY PINK BLOSSOM KAWAZU เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์ 



 

 
 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องบิน BOEING 777-200 

สุดฟิน !!! ชมเทศกาลดอกซากุระ พร้อม สัมผัสหิมะสุดฟิน ณ ลานสกีฟูจิเทน 

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นและเมนูขาปูยักษ์ อาบน ้าแร่ แช่ออนเซน 

***เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระ*** 

สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) 

ขาไป XW102 DMK – NRT 02.45-10.25 

สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) 

ขากลับ XW101 NRT-DMK 13.55-19.10 

*ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง หากต้องการกรุณาสั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น* 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อน

เดินทาง  หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อ

บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน 

เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ ของสายการบิน Nok 

Scoot (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง 

   

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก:: 

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 23,900 8,900 

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 22,900 8,900 

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 22,900 8,900 

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 22,900 8,900 

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 20,900 8,900 

26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 22,900 8,900 

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 24,900 8,900 

04 – 08 มีนาคม 2563 25,900 8,900 

06 – 10 มีนาคม 2563 25,900 8,900 

ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่้ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินลดราคาตั๋ว 8,000 บาท/ท่าน 



 

 
 
 

 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ – ฟูจิเทนสกี รีสอร์ท – เมนูขาปูยักษ์ – อาบน ้าแร่แช่ออนเซน 

02.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะโดยเที่ยวบินที่ XW102 สายการบิน Nok Scoot  

ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องเดิมบนเครื่อง โดยท่านสามารถสั่งซื้อเพ่ิมเติมได้บนเครื่องเท่านั้น 

***สายการบิน Nok Scoot ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 

***หากต้องการอัพเกรดกรุณาดูรายละเอียดได้ในท้ายโปรแกรม*** 

 

10.25 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่านได้ท าภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย  

(เวลาที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช.ม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น 

 

  

 

 

 

 



 

 
 
 

 

จากนั้นน าท่านสู่ท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกี

ส าหรับผู้ใหญ่และเด็ก นอกจากนั้นท่านจะได้สัมผัสได้เป็นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บวกกับฉากหลังที่

เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ที่ลานสกีแห่งนี้มีทั้งลานสกีส าหรับผู้เริ่มเล่นสกี และ ส าหรับผู้ที่มีความช านาญ ท่าน

สามารถเลือกเล่นได้ ทั้งสกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจากนี้ยังมีลานสกีส าหรับเด็ก ให้เล่นกระดาน

เลื่อนหิมะหรือแค่นั่งเล่นหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี)  

 

 

 
 
 
 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วยร้านอาหารของโรงแรมพร้อมขาปูยักษ์ 

หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น ้าแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การแช่น้ าแร่ร้อนช่วยท า

ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย  

(ควรแช่ครั้งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง) 

ค่้า  พักท่ี FUJIBO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า            

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

วันที่ 3 หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮัคไค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - เทศกาลซากุระคาวาสึ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (3) 

น าท่านชม หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ าซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่ง
ใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมซาบไปยังแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ าที่ใส
สะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองและขนมข้ึนชื่อของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย  
 
 
 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองและรับชม พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น โดยให้ท่านเรียนชงชา
แบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชาและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากที่นี่เช่น โฟมล้างหน้าถ่าน
หินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากน้ ามันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นที่บ ารุงสุขภาพ
และผิวพรรณ 
 
 
 

   

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนู Japanese Set 

 



 

 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคาวาสึ สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ โดยเมืองนี้จะ

เป็นเมืองที่ซากุระบาสะพรั่งเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว 

ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกีใน

ช่วงเวลาเดียวกัน จะเดินทางมาเที่ยวชมกันในช่วงนี้ โดยเมืองคาวาสึ เป็นเมืองเล็กๆ   ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมือง 

โกเทมบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมืองจะมีแม่น้ าไหลตัดผ่าน 2 ข้างทาง จะเรียงรายเต็มไปด้วยต้นซากุระ

หลากหลายร้อยต้น ยาวตลอดเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังม ีดอกนาโนฮะนะ หรือดอกกวางตุ้ง ที่

บานสะพรั่งเป็นสีเหลือง ให้ท่านได้ชมความงามกันอีกด้วย และใน 2 ข้างทางก็ยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึก 

ขนม ผลไม้มากมาย โดยท่านสามารถเลือกซื้อ หรือ ชิมพร้อมดื่มด่ ากับความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้เก็บ

ภาพประทับใจตามอัธยาศัย (โดยปกติงานเทศกาลซากุระท่ีเมืองคาวาสึ  

จะเริ่มจัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม แต่ทั งนี ทั งนั นการบานของซากุระขึ นอยู่กับสภาพอากาศใน

แต่ละปีด้วย) 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านอิสระช็อปปิ้ง เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาด

ใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจ

แห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น 

ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศ พลาดไม่ได้กับกันดั มตัวใหม่ Unicorn Gundam ที่ห้าง Diver City ให้เวลาให้ท่านเก็บภาพ

ความประทับใจ  

อิสระอาหารอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่้า  พักท่ี NARITA TOBU หรือ NARITA GATEWAY ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า            

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 

วันที่ 4 ตลาดปลาซึกิจ ิ– วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งชิบูย่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมทีพ่ัก (5) 

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งปลา, ผัก และ ผลไม ้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาด

ปลาแห่งนี้นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 

เนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยังเป็นแหล่งร้าน

อร่อยชื่อดังของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่   วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ก่อตั้งเมื่อปี 628 ซึ่งตาม

ประวัติความเป็นมา วัดนี้เกิดขึ้นโดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิมทองค า 

ความสูง 5.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นคนในหม่บ้านก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์

กวนอิมให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้ลักษณะโดดเด่นของวัดคือ ประตูทางเข้าวัดที่ประดับด้วยโคมสีแดง

ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า ประตูฟ้าค้ารณ หรือ Kaminari Mon ภายในวัดท่าน

สามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลัง หรือเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่ ถนนนาคามิเสะ  อาทิ พวง

กุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจ าชาติญี่ปุ่น และพลาดไม่ได้กับ ขนมอาเกะมันจู ขนม

ซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว ย่านช้อปปิ้งชั้นน าที่ถือว่าเป็นแหล่ง

อัพเดทเทรนด์ของชาวญี่ปุ่น ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านอิสระเลือกชม

สินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องส าอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้เลยที่

จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถ

หาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า  

 

 

 

 



 

 
 
 

 

น าท่าน อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ คือหนึ่งใน 23 เขตของมหานครโตเกียว และมีพ้ืนที่เพียง 15 ตารางกิโลเมตร

เท่านั้น ซึ่งที่นี่ก็ เป็นอีกหนึ่งย่านที่ เป็นศูนย์รวมยอดนิยมของวัยรุ่นมากว่า  30 ปี เพราะเป็นที่ตั้งของ

ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นต่างๆ มากมาย โดยย่านชิบุยะนั้นมีศูนย์กลางอยู่ตรงสถานีรถไฟชิบุยะ หนึ่งในสถานีใหญ่

ของโตเกียวที่มีความซับซ้อน เพราะมีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินหลายสาย จึงท าให้สถานีชิบุยะมีผู้คนผ่านไป

มาถึงวันละประมาณ 2 ล้านต้นๆ ที่ส าคัญชิบุยะมีจุดนัดพบที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือบริเวณอนุสรณ์รูปปั้นของสุนัข

ชื่อฮาจิโกะนั่นเอง (อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง) 

 

 

 

 

 

ค่้า  พักท่ี NARITA TOBU หรือ NARITA GATEWAY ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า            

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 

วันที่ 5 วัดนาริตะ – นาริตะ อิออนมอล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (6) 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุดในภูมิภาคคันโต  มีอายุกว่า 700 ปี  อาคาร

หลักเป็นสถานที่ส าหรับ สักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียโดยยังคง เอกลักษณ์ 

ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ วัดแห่งนี้เป็นส านักงานใหญ่ของ โรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้า

คณะคันโจในปี 940 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับ เทพเจ้าฟูดู

เมียวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งไฟ ให้ทุกท่านได้เข้านมัสการ ขอพรองค์พระพุทธรูปเพ่ือความเป็นสิริมงคลพร้อม

เลือกซื้อวัตถุมงคลภายในวัด จากนั้นน าท่านสู่ อิออนมอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มี 



 

 
 
 

 

ร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้

ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย  

อิสระให้ท่านทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ 

13.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยเที่ยวบินที่ XW101 สายการบิน Nok Scoot  

ราคาทัวร์นี ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องเดิมบนเครื่อง (หากต้องการบนเครื่องมีบริการอาหารร้อนและ

เครื่องดื่มจ้าหน่าย)  

***สายการบิน Nok Scoot ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 

***หากต้องการซื อที่นั่งและอาหารเพิ่มเติมกรุณาดูรายละเอียดได้ในท้ายโปรแกรม*** 

19.10 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ 

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

 

*** หากท่านสนใจเช่า POCKET WIFI หรือ SIMCARD *** 

สามารถติดต่อ AGENT ที่ท่านจองทัวร์มาได้เลย 

และสามารถรับสินค้าได้ ณ วันเดินทางท่ีสนามบิน 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

1. โรงแรมท่ีญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องส้าหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2

ท่าน และห้องท่ีนอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ ลส้าหรับนอน 2 ท่าน 

2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มี

เหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทรถทัวร์

ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี  บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของ

คณะเป็นส้าคัญ 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึ นไป 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 



 

 
 
 

 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยนหรือ 1500 บาท ตลอดทริป  

กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท้าการจอง  

หากไม่ช้าระภายในวันที่ก้าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

รายละเอียดที่นั่งของสายการบินนกสกู๊ต 

 

 

 

 

 

 

สายการบินนกสกู๊ต ให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777-200 จ านวน 415 ที่นั่ง ซึ่งแบ่งเป็นชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดดังนี้ 

1. SCOOZ PLUS ทีน่ั่งชั้นธุรกิจ ระยะห่างระหว่างที่นั่งกว้าง 38 นิ้ว มีจ านวน 24 ที่นั่ง  
เพ่ิม 4,500 บาท/เที่ยว (ไปกลับ 8,000 บาท) 

2. STRETCH SEAT (โซนเงียบแถวที่ 21) เก้าอ้ีแถวหน้าเหยียดขาได้มากกว่า 36 นิ้ว   
เพ่ิม 1,800 บาท/เที่ยว STRETCH SEAT แถวที่ 31, 61 เพิ่ม 1,500 บาท/เที่ยว 

3. SUPER SEAT (โซนเงียบแถวที่ 22-25) เพ่ิมความสบายเหยียดขาได้มากกว่า 35 นิ้ว เพ่ิม 
1,100 บาท/เที่ยว SUPER SEAT แถวที่ 32-34,62-63,71-74 เพ่ิม 800 บาท/เที่ยว 

4. STANDARD SEAT ที่นั่งชั้นประหยัด นั่งสบาย เพ่ิม 500 บาท/เที่ยว *กรณีระบุที่นั่ง* 
 

สายการบินนกสกู๊ตไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งได้ 



 

 
 
 

 

หมายเหตุ 

-ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 16 ปี ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปนั่งแถวหน้า (Stretch Seat) 

-ไม่อนุญาตให้ทารกและเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี นั่งในโซนเงียบ (Silence Zone) แถวที ่21-26 

กรณีต้องการซื อน ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม  (จากปกติที่สายการบินก้าหนดขาไปและขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)  

มีค่าใช้จ่ายดังนี  

เพิ่ม 5 กิโลกรัม 400 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

เพิ่ม 10 กิโลกรัม 700 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

เพิ่ม 15 กิโลกรัม 1,000 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

เพิ่ม 20 กิโลกรัม 1,300 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

เพิ่ม 30 กิโลกรัม 2,350 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

*สายการบินไม่จ ากัดจ านวนชิ้นสัมภาระที่ท่านเช็คอิน โดยจ ากัดน้ าหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อชิ้น 

กรณีต้องการรีเควสวีลแชร์จะต้องแจ้งกับทางบริษัทล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนบิน (ภายในวันท าการเท่านั้น) 

อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน 
3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 



 

 
 
 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด โหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของ

โรงแรม เป็นต้น 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 
6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ท่าน / ทริป (ส้าหรับกรุ๊ปท่ีมีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจใน

การบริการ) 
 

เงื่อนไขการช้าระเงิน 

1. ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
2. ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับทาง

สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ 
ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสาย
การบิน 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนข้ึนไป 
 



 

 
 
 

 

2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตามความเป็น
จริง 

3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็น
หลัก 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง 
การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

6. กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

7. กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศท่ีระบุไว้  
เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

9. กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น) 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่

ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือยืนยัน

การมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 



 

 
 
 

 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว  

ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ าว่า 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้นเท่านั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ 
 

กรณผีู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อัน

เนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ 

 

 


