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TOKYO AUTUMN สวยคูณสอง 5 วัน3คืน 

เดินทาง พฤษจิกายน-ธันวาคม2562 
เร่ิมต้นเพียง25,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว(สนามบินนาริตะ ) (XW102 /02.45-10.25) 

วนัที่ 2.โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อุโมงใบเมเปิล้ โมมิจิ ไคโร - ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 

วนัที่ 3.กิจกรรมชงชา-ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ -วดัอาซากุซะ –ช้อปปิง้ชินจูกุ-โอไดบะไดเวอร์ซิตีอ้ควาซิตี ้

วนัที่ 4.อิสระเลือกช้อปปิง้เต็มวนั หรือเลือกซือ้ทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

วนัที่ 5.วดันาริตะ-ถนนหน้าวัดนาริตะซงั โอโมเตะซงัโดะ -โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) -โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(XW102 /02.45-10.25) 

23.00น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต (XW)พบ
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อุโมงใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร - ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 
02.45น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่XW102(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
10.25 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเมเปิล้ที่

ขึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน า้จะเปลี่ยนสีทัง้ส้มและแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน า้ ท าให้ทัง้ด้านบนและด้านล่างเต็มไป
ด้วยใบเมเปิล้ จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเปิล้ ในตอนกลางคืนจะมีการดับไฟ เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกด้วย 
ให้ท่านได้เพลิดเพินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสี และเก็บภาพความประทบัใจ 

 
 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกัน

แบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ช่ือว่า
มีสดัส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญี่ปุ่ น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมน า้จิม้รสเด็ด 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักFUJI HOTELหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 
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วันที่ 3 
กิจกรรมชงชา-ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามกิิ - โตเกียว - วดัอาซากุซะ - 
ช้อปป้ิงชินจูกุ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซติี-้อควาซติี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญี่ปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 

เร่ิมตัง้แต่การชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก 
และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซ่ึงก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

 ถนนอิโชนามิกิ ซ่ึงเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่คนญี่ปุ่ นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ ยนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคมของทุกปีจะตรงกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี [ขึน้กับสถานที่ในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่ น] ถนนแห่งนีป้ลูกต้น
แป๊ะก๊วยไว้ตลอด 2 ข้างทางในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่านจะได้
ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ที่เปลี่ยนสีพร้อมกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa)หรือ วัดเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะได้
เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซือ้
เคร่ืองรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่ น ช่ืนชอบ แม้กระทั่งองค์จักรพรรดิ
องค์ปัจจุบนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 
 ช้อปป้ิงที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku)แหล่งบนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ 

ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี ้ซ่ึงเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่ น ใน
แต่ละวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้านตะวันตกย่านนีท้ี่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้
โรงแรมชัน้น า และในส่วนทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย  

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี  ้ซ่ึงภายในมี
ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ 
ห้างดังของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรง
ด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่ นมาไว้ที่นี่ ส าคัญด้านหน้า
ของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักMARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITAหรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซือ้ทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบันเทิง และงานศิลปะ 
รวมถึง หนุ่มสาวหรือคู่ครอง ที่ต้องการสร้างความสมัพันธ์อนัดี ต่อชีวิตคู่ หรือแม้กระทั่ง การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ที่พ่อค้าหลายคน
ต่างมาซือ้สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิไปบูชา 
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-           ศาลเจ้าเนซุเป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียวข้างในวัดจะมีซุ้มประตูสีเสาโทริสีแดง
เรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต ว่ากันว่าถ้าเราได้เดินลอดผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะท าให้สิ่ง
ชัว่ร้ายถูกขับไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับศาลเจ้าเล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก เนื่องจากศาลเจ้า
แห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิง้สตรีทที่ย่ิงใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพนั ซ่ึงมีห้างฯ SHIBUYA 
109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซ่ือสตัย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่า 
ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบแปลกๆ 
หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แล้ว ท่าน
ยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ี
ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่  SHOP นีมี้แบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY 
DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทัวร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่ง
จินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซ่ึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526  จาก
การถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยใน
ดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่าย
เลือกซือ้สินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยังจะได้สัมผสักับตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อม
ผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต่ 9.00 น.เป็นต้นไป
เพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าให้ขึน้รถ
บสัไม่ครบตามจ านวนผู้เดินทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skylinerเป็นรถไฟที่ ว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการว่ิง 160 
ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยว
สดุท้ายว่าหมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบ
ระบุที่นั่งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึน้ไปแล้วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมนุเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋ว
รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลับควร
เช็คเที่ยวสดุท้ายว่าหมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบสันีจ้ะจ ากัดจ านวนผู้ โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะ
รับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 05.55-
17.30 น ถ้าเด็กอายุต ่ากว่า 12 จะเสียคร่ึงราคา 
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีนีค่้าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไม่
รวมค่าทางด่วน) 

 * เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 
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ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมMARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NaritasanShinshoji Temple)มีประวติัศาสตร์อันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอัน ช่วง

ปลายศตวรรษที่ 8) ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึน้อุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับเทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ วัดนีถื้อได้ว่า
เป็นวดัท่ีศักด์ิสิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอนัตรายและอุบัติเหตุต่างๆ รวมทัง้เร่ืองความรัก 
หน้าที่การงาน 

 
 น าท่านช้อปปิง้ ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยู่บริเวณหน้าวัดนาริตะ ถนนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศญี่ปุ่ นย้อนยุค ทัง้สอง

ข้างทางของถนนแห่งนีเ้ต็มไปด้วยตึกเก่าแบบดัง้เดิม อาหารขึน้ช่ือของที่นี่คือเนือ้ปลาไหลย่าง ข้าวหน้าปลาไหล ซ่ึงแต่ละร้านจะ
เลือกปลาไหลอย่างดี น ามาแร่ นึ่งและย่างอย่างพิถีพิถัน นอกจากนีย้งัมีของที่ระลึกอีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจุใจ 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ตเที่ยวบินที่XW101(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

อัตราค่าบริการ TOKYO AUTUMN สวยคูณสอง 5 วัน3 คืนโดยสายการบินนกสกู๊ต 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 01-05 พ.ย. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 7,900.- 19,900.- 

วันที่ 07-11 พ.ย. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 7,900.- 19,900.- 

วันที่ 15-19 พ.ย. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 7,900.- 19,900.- 

วันที่ 20-24 พ.ย. 62 27,900.- 279,900.- 26,900.- 7,900.- 21,900 

วันที่ 27 พ.ย. -01 ธ.ค. 62 28,900.- 28,900.- 27,900.- 7,900.- 22,900 

วันที่ 29 พ.ย. -03 ธ.ค. 62 28,900.- 28,900.- 27,900.- 7,900.- 22,900 

วันที่ 05-09 ธ.ค. 62 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 06-10 ธ.ค. 62 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบินนกสกู๊ต20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของ

แต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต3ุ ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กับลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
  (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


