
  

 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11981 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

ทวัรโ์ตเกยีว ฟจู ิพงิคม์อส วสิทเีรยี 5วนั3คนื 
พกัออนเซ็น 1คนื นารติะ 2ค ืน ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์อสิระฟรเีดย ์1 วนั  
ชมทุง่พงิคม์อสกบัฉากหลงัภเูขาไฟฟจู ิและชมดอกวสิทเีรยี ศาลเจา้ คาเมอโิดะ เท็นจนิ 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก. บรกิารอาหารบนเครือ่ง 1 เทีย่ว 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW102 02.20-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว - ศาลเจา้ คาเมอโิดะ เท็นจนิ- ออนเซ็น 

 อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ทุง่พงิคม์อส – ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox 
Shinjuku - นารติะ      
 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์(เชน่ตลาดปลา ชบิูย่า ฮาราจูก ุโอไดบะ)      
 เชา้   

5  วดันารติะ – รา้นดองกโิฮเต–้ หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-18.25  
 เชา้ 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

11-15 เมษายน 62 35,888  
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34 เปิดเพิม่ 

15-19 เมษายน 62 25,888 8,500 34  

16-20 เมษายน 62 25,888 8,500 34  

17-21 เมษายน 62 25,888 8,500 34  

18-22 เมษายน 62 25,888 8,500 34  

19-23 เมษายน 62 25,888 8,500 34  

20-24 เมษายน 62 24,888 8,500 34  

21-25 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

22-26 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

23-27 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

24-28 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

25-29 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

26-30 เมษายน 62 26,888 8,500 34  

27เมษายน-1 พฤษภาคม 26,888 8,500 34  

28เมษายน-2พฤษภาคม 26,888 8,500 34  

29เมษายน-3พฤษภาคม 26,888 8,500 34  

 

 

 

ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25  
Return       NRT - DMK XW101 13.55-18.25 

**มบีรกิารอาหารบนเครอืง 1 เทีย่ว** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

 

23.00น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

         
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว - ศาลเจา้ คาเมอโิดะ เท็นจนิ- ออนเซ็น 

                   อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 

 

02.20น. น าท่ านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน 

NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102  

 

10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา
ของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เน้ือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าท่านขึน่รถโคช้ปรับอากาศจากนัน้น าท่าน

ขึน้รถโคช้ปรับอากาศน าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง  
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง(เบนโตะบนรถ) (มือ้ที ่1) เพื่อความสะดวกในการ

เดนิทางและเวลาท่องเทีย่ว 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้คาเมโดะ เท็นจนิ (Kameido Tenjin Shrine) 

เป็นศาล  เจา้เก่าแก่แห่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ของโตเกยีว มีสะพาน
โคง้สแีดงกลางสระน ้าที่มคีวามโดดเดย่ และยังเป็นจุดชมดอกวสิทีเรียชือ่ดัง
เพียงแห่งเดียวของเมืองดว้ย  ศาลเจา้แห่ง น้ีสรา้งขึ้นเพื่ออุทิศใหก้ับ

นักปราชญ์ชื่อดังตั ้งแต่ศตวรรษที่  9  ของญี่ปุ่ นที่ชื่อว่า Sugawara no 
Michizane สรา้งขึน้เมื่อปี 1662 ซึง่เป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวโตเกยีวใน
การมาสักการะ ท่าน Michizane มาตัง้แต่ยุคเอ

โดะจนถึงปัจจุบัน ศาลเจา้เริม่มีชื่อเสียงมากขึน้ 
เมือ่ไดเ้ขา้ไปอยู่ในผลงานศลิปะของศลิปินชือ่ใน
ส มั ย เอ โด ะใน ชุ ดที่ ชื่ อ ว่ า  “One Hundred 

Famous Views of Edo” ที่ในภาพจะมีการรวม
เอาความงามของดอกวสิทีเรยีสมี่วง และสะพาน
ไมส้แีดงสะทอ้นน ้าในสระ จนกลายเป็นหนึ่งใน

แลนดม์ารค์ของกรุงโตเกยีวไปในทีส่ดุ ส าหรับชาวญีปุ่่ น ด อกวสิทเีรยี(Wisteria) หรอืทีค่นญีปุ่่ นเรียกวา่ ฟจู ิ(เป็น
เสยีงเดยีวกนักบัภูเขาไฟฟูจ)ิ เป็นดอกไมส้ าคญั  อกีชนดิหนึง่รองจากซากรุะ ทีศ่าลเจา้แห่งน้ีมตีน้วสิทเีรยีทีแ่ผ่กิง่
กา้นเรือ้ยไปตามทางเกอืบจะรอบบรเิวณทัง้หมดของศาลเจา้ ท าใหท้ี่น่ีเป็นจุดชมดอกฟจูทิี่สวยงามทีส่ดุของเมอืง

โตเกยีว ฃจะออกดอกสมี่วงบานสะพรั่งครอบคลุมทัง้พืน้ทีใ่นชว่งปลายเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม อสิระ
ใหท้่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มื้อที2่) 
บุฟ เฟ่ต์ขาปูย ักษ์ไม่อ ัน้ !!! หล ัง
อาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 

สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อน

เซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นให ้

ท่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึ่งชาว
ญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแร่ธรรมชาตน้ีิมสี่วนชว่ย
เรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดได ้

อย่างด ีพรอ้มทัง้บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทาง

บรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม   ทุง่พงิคม์อส – ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละ 

                Laox Shinjuku - นารติะ      อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าท่านเดนิทางสู่ ทุง่พงิคม์อส ชมเทศกาลชมดอกชบิะซากุระ 
ภูเขาไฟฟูจ  ิใหท้่านไดช้มความงดงามของทุ่งดอกพิงค์มอสหรือ
เรยีกอกีชือ่วา่ดอกชบิะซากรุะทีเ่บ่ง

บานเต็มทุ่งกวา้งกว่า8แสนดอก 
ชบิะซากุระ (Shibazakura/ Phlox 
Subul  ata) เป็นพืชที่มีวงจรชีวติ

มากกว่าสองปี อยู่ในพืชตระกูล 
Polemoniaceae, จ าพ วก  Phlox 
ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตัง้แต่

ช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสีแดง สี

ชมพู สขีาว และสมี่วง ชบิะซากุระเป็นพืชที่มีถิน่ก าเนิด
จากอเมรกิาเหนือ มอีกีชือ่ว่ามอส พิง้ค ์(Moss Pink) ที่
ถูกเรียกว่า ชิบะซากุระเพราะมีรูปร่างดอกคลา้ยดอก

ซากุระแต่บานอยู่บนพื้นดนิคลา้ยตน้หญา้ ดว้ยลักษณะ
พเิศษดงักล่าวจงึนิยมปลูกเป็นสวนดอกไมห้รอืพืชคลุม

ดิน อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทับพรอ้มเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่มี
จ าหน่ายเฉพาะในงานเช่นคุกกีฟู้จยิามะ,โมจใิบซากุระ,ฟูจชิบิะซากุระมันจู,ฟูจชิบิะ

ซากุระคินทสึบะ เป็นตน้ นอกจาก น้ียังมีการจัด “Mt. Fuji Delicious Foods 
Festival” มกีารออกรา้นของอร่อยในแถบภูเขาไฟฟจูมิากมาย บรเิวณในงานทีจ่ะขาย
เครือ่งดืม่ของกนิดว้ย (เทศกาลจัดขึน้ระหวา่งวนัที ่13เมษายน-26 พฤษภาคม 62)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนู Japanese Set 

 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกดิแผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และ

สาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลอง
แผ่นดนิไหวในระดับทีแ่ตกตา่งกันไดด้ว้ย จากนัน้น าท่านเขา้สูโ่ตเกยีวเมือง

หลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก
องค์ เจา้แม่กวนอมิทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนตเิมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน  ภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนิยมมากราบ

ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิา
รมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 
เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเช่าเครื่องรางของ

ขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวดัแห่งน้ีหรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ป
ป้ิงที่มีชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย  ขนมที่คนญี่ปุ่ นมายังวัด
แห่งน้ีตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็น
แบบญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ี
มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่น่ี หากมี

เวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ที่ท่าน
สามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโตเกียว

สกายที เปิด ใหบ้รกิารเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตัน
ทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจีน และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดาน าท่านไป ชอ้ปป้ิงยา่น
ชนิจกูุและ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  

ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน



ปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และ
อืน่ ๆ อกีมากมายที่ราคาคอ่นขา้งถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายใน

รา้นจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโต ้
ทีร่วมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อาหาร
มือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยตา่งๆที่ย่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซูชจิานหมุน และ

รา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 
 

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

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์     อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุก,ุชนิจูกหุรือชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เช่น
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ท่องเทีย่วโดยตวัท่านเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู่ ใกล ก้ับสนามบินนาริต ะ เปิ ด

ใหบ้รกิารทุกวนั มแีบรนดช์ัน้น าของญีปุ่่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรร
มากมายกว่า 120 รา้นคา้เช่น 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. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้
แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle 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 ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 

 เลอืกเทีย่วดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนสูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 

หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณี
ตอ้งการสั่งซือ้บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วัน
ก่อนเดนิทางพรอ้มช าระค่าบัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินีย์ซ ี

ราคาเท่ากนัและเลอืกเขา้ไดอ้ย่างใดอย่างหนึง่ 
  โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกยีว

ดิส นี ย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)และโต เกีย วดิส นี ย์ซี  (Tokyo 
Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่ใจและเครือ่งเล่น
มากมาย จะท าใหคุ้ณไดส้ัมผัสถึงความสุขตัง้แต่กา้วแรกที่คุณเขา้ไป 
สวนสนุกทัง้สองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่อายความ

เป็นญี่ปุ่ น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุดคลาสสคิจากดสินีย์มากมายที่
โตเกียวดสินียแ์ลนด ์หรือด าดิง่ลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีวดสินีย์ซี

ที่มาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย  ดิสนีย์เป็นโลกแห่ ง

จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและ
ใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานา

ชนดิ ( ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดัง  Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเล คารเิบียนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of 

Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส
ความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชม
ภาพ ยนตรส์ามมติ  ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ที่
ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้ม
ผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของที่  ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจาก
สนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชัตเติล้บัส หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ 

JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาที อกีทัง้ ยังมีรถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานที่
ตา่ง 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 ์

 

 เลอืกซื้อบสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการน้ีเป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสรมิวันฟรีเดย์เช่น ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิูย่า ฮาราจูกุ โอไดบะ ถ่ายรูปหุ่นกนัด ัม้ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้
เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเที่ยวหนา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัความสมัคร
ใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะท่านเท่านัน้ (หากท่านตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 

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 

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

วนัทีห่า้ วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                  อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัดน้ีเป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รูจ้ัก
มากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบ
ชบิะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจ ิใน

กรุงโตเกยีว บรเิวณวดัเป็นที่ตัง้ของประตหูลกั มทีางเดนิบันได
ขึน้สูอ่าคารหลักเป็นสถานที่ส าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่าน
สามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มสีระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้

บรเิวณส าหรับเลีย้งสัตว ์ภายใ นก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี 
โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี่ปุ่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพร
พระเพื่อสริมิงคล ใหม้ีชีวติที่ดแีละยืนยาว พรอ้มเลอืกชมและซื้อเครื่องราง

ของขลังและสนิคา้พื้นเมือง จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้
เป็นรา้นที่รวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญี่ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมีหา้งออิอนมอลล ์ท่านสามารถเดนิ
ไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่101 

18.25น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

****************************************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั

น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา

แลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก

ทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้ค่า
ต ัว๋เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30วนั  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งัน้ี 
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

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

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  

 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู/่พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิส่วนตวั กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 



 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว (แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั)มคีา่ใชจ้่ายดงัน้ี  
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ

เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

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

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

7. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์ค่าใชจ้่าย1,000บาท) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านัน้  ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ  ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท  ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


