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วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร์
สายการบนินกสกูต๊ (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 

 
สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 เครือ่งใหญ ่ 
พเิศษ: น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น  

(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
(XW102: 02.20-10.25) 

    

2 สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ ถนนนากามิ
เซะ-ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร-ีชงชาแบบญีปุ่่ น 

แชอ่อนเซ็น 

   FUJI HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

(ออนเซ็น) 

3 ภูเขาไฟฟูจ ิ (ช ัน้5)-ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว 

หมู่บา้นน า้ใส โอชโินะฮคัไค-หา้งโอไดบะ ไดเวอร ์
ซติ ี ้ชมก ัน้ด ัม้ตวัใหญ ่

   NARITA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระชอ้ปป้ิงในกรงุโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 
(ไมม่บีสับรกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าเสน้ทาง) 

   NARITA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง 

กรงุเทพฯ 
(XW101: 13.55-18.25) 

    

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2  สนามบนินารติะ-โตเกียว-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ถ่ายรูปโตเกยีว
สกายทร-ีชงชาแบบญีปุ่่ น-อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น 

 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW102 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)    

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
10.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบเบนโตะ บนรถ 
น าทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วัดที่

ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้
สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิท
องค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย 

อาท ิขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่
ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree)  

(ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนั้นน าทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนรู ้
และสัมผัสวธิกีารชงชาแบบคนญีปุ่่ น และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคา
ถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ของ

ทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  

พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
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ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้5)-ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว-หมู่บ้านน า้ใส โอชโินะฮคัไค    

หา้งโอไดบะ ไดเวอรซ์ติตี ้ชมกนัด ัม้ตวัใหญ ่ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่“ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธรรมชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศ

ญี่ปุ่ น น าท่านขึน้สู่ชัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิเพือ่ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิซ ึง่เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และ

สัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่

ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย (ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่ข ึน้ 

ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืทางขึน้ปิด ทางบรษิทัจะน าทา่นเดนิทางสู่โออชิปิารค์ 

ซึง่เป็นสวนดอกไมต้ามฤดูกาลตา่งๆ และใหท้่านถ่ายรูปกบัววิภูเขาไฟฟูจแิละชมความ

สวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ใหท้า่น

ไดช้มการสาธติและการแสดงขอ้มูลของการปะทุของภูเขาไฟ รวมไปถงึการเอาตัวรอดจากสิง่กดี

ขวาง หลังจากเกดิแผ่นดนิไหว  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งน ้ าตาม

ธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาต ิโดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมใินน ้าเฉลีย่

อยูท่ี ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ 

หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยี่ยมอีกดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มขีองขึน้ชือ่อย่าง    

โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก  

  

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะทีส่รา้งขึน้

ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการ

ปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามตั ้งอยู่มากมายแลว้  แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ิต ี้ 

โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ 

ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่า

ของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอ

กันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่

ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 อสิระชอ้ปป้ิงในกรงุโตเกยีว หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

OPTION A: น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

** ราคาบตัรเขา้ดสินยี ์เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท 

อาย ุ12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปีขึน้ไป ราคา 2,700 บาท 

[ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 
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เชญิทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใช ้

ทุนในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลาย

รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผีส ิง, ตื่นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนิ

นเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอกีมากมายทีร่อทา่น

พสิจูน์ความมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจุใจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจาก

มัคคุเทศก์เพื่อความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุน่ญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่

ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุใจ  

 ชบูิยา่ ยา่นวัยรุ่นชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่

เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุ

เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนิด

ทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่

จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและ

ของกนิเลน่  

 

จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั

ใหบ้รกิาร) ไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเขา้สู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถท าไดห้ลายวิธี 
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อยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจุบันวธิทีีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ 

รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่

แนะน าวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้

ผ่านจบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้

ส่วนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิ่ง ไปทาง  YOKOHAMA, 

TOTSUKA, OFUNA ค่ารถอยู่ที ่2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่

ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล 

ทกุขบวนจะวิง่ผ่านสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชือ่มต่อกันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้

ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยโกฮามา่จะเชือ่มตอ่กับขบวนทีม่าจากชนิจุก ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ 

กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สาย

นารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี TOKYO 
ราคาประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนี า้เงนิ รถด่วนของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ 

ผ่านสถานีนิปโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน 

KEISEI SKYLINER วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรต่อชั่วโมง SKYLINER มรีถออกทุกๆ 

20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิง่ 3 เที่ยวต่อชั่วโมง กรณีใชบ้รกิาร 

KEISEI LINE สามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ีส่ถานีอเุอ

โนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบนิ

ไปสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่5 วดันารติะซนั-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู่ วัดนารติะซันเป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ตัง้อยู่บนเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิ่าก่อตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยู่มายาวนานเกนิพันปี แน่นอนว่าตัวอาคารไม่ใชข่อง

ดัง้เดมิจากพันปีก่อน ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้งใหมม่าหลายครัง้แลว้แตก่็สวยงามมากๆและ

ไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น วัดแห่งนี้ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่ง

การขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุ่างๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่ง

ทั่วไป จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนชอ้ปป้ิง Naritasan Omotesando Street ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยรา้นอาหารและของฝากรา้นทีม่ากกวา่ 150 รา้นตลอดเสน้ทางไปยังศาลเจา้ เพลดิเพลนิตากับ

อาหารและของฝากใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากเชน่ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลเป็นผลผลติเฉพาะ

ทอ้งถิน่ทีน่่าลิม้ลองรสชาดของฝากขึน้ชือ่จากนารติะ 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ัว่โมง ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

................................. 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ ทา่นละ 

ราคาเด็ก 
อายตุ า่กวา่ 2 ปี 

พกัเดีย่ว เพิม่
ทา่นละ  

01-05 ม.ิย.62 19,999 16,999 7,000 8,900 

05-09 ม.ิย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

07-11 ม.ิย.62 20,999 18,999 7,000 8,900 

8-12 ม.ิย.62 19,999 16,999 7,000 8,900 

10-14 ม.ิย.62 16,999 16,999 7,000 8,900 

13-17 ม.ิย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

14-18 ม.ิย.62 20,999 18,999 7,000 8,900 

19-23 ม.ิย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

21-25 ม.ิย.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

27 ม.ิย.-01 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

 

 

 

 

28 ม.ิย.-02 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

03-07 ก.ค.62 21,999 18,999 7,000 8,900 

05-09 ก.ค.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

10-14 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 

11-15 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 

12-16 ก.ค.62 24,999 22,999 7,000 8,900 

13-17 ก.ค.62  26,999 23,999 7,000 8,900 

17-21 ก.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900 

19-23 ก.ค.62 24,999 21,999 7,000 8,900 

25-29 ก.ค.62 29,999 26,999 7,000 8,900 

26-30 ก.ค.62 29,999 26,999 7,000 8,900 

08-12 ส.ค.62 วนัแม ่ 29,999 26,999 7,000 8,900 

09-13 ส.ค.62 วนัแม ่ 29,999 26,999 7,000 8,900 

23-27 ส.ค.62 25,999 22,999 7,000 8,900 

30ส.ค.-3 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900 

06-10 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

13-17 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

20-24 ก.ย.62 22,999 19,999 7,000 8,900 

25-29 ก.ย.62 23,999 20,999 7,000 8,900 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซักรีด    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมค่า
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ

ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดh 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

(โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัท าการ)  
และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 
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2. ทางสายการบนิมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนัก

เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้  

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
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จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่า่นไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
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บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กั บสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


