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Surprise Winter โตเกยีว ฟจู ิสก ี4วนั 3คนื 
โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี วนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ 

โอวาคดุาน ิชมิไขด่ าอายยุนื7 ปี  ลานสก ีFujiten คาวากจูโิกะ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  
ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุโอไดบะ ชม Unicorn Gundam ตวัใหม ่หา้งไดเวอรช์ติ ี ้

พกันารติะ 3คนื โรงแรม 4 ดาว  
เดนิทางโดยสายการบนิ Noksccot AIRLINES (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  

เครือ่งล าใหญ ่B777-8   เครือ่งล าใหญ ่บรกิารอาหารรอ้นพรอ้มน า้ดืม่บนครือ่ง น า้หนกักระเป๋า20 KG 

ราคาสดุคุม้!!! เพยีง 25,888 บาท 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ)่ 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

4 – 7 ธนัวาคม 60 25,888   

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant/เด็กอายไุมเ่กนิ2ปี 

7,000 บาท 

7,500 34  

6 – 9 ธนัวาคม 60 25,888 7,500 34  

13 – 16 ธนัวาคม 60 25,888 7,500 34  

18 – 21 ธนัวาคม 60 25,888 7,500 34  

20 – 23 ธนัวาคม 60 25,888 7,500 34  

27 – 30 ธนัวาคม 60 29,888 7,500 34  

 
 
 



 

วนัทีแ่รก  ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – นารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – นารติะ                                   

                    อาหารเทีย่ง (BBQ Yakiniku+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
01.30 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3  ประตู 6   

                  เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิ    

                 แท็กกระเป๋า 

04.15 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่  XW918 NOKSCOOT

11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

โตเกยีว   
13.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (มือ้ที ่1 )  
 เมน ูBBQ YAKINIKU  BUFFET + บฟุเฟ่ขาปยูกัษ ์
 
 
 
 
 
 
 
                หลังทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ

นมสัการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็น  ทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็ก
เพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมา
กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามิ
นารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 
เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลัง
อันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง 
ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวัดแหง่นีต้อ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับ
การชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย 
อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุ
ในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่่านสามารถถ่ายรูปได ้
งดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ ส าหรับโดตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มี
ความสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์
ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็น
เกาะ ชอ้ปป้ิงทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมาย และถ่ายรูปกับกนัด ัม้
ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 
19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวนัที ่24 กนัยายน 2560 อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวก
ในการชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ  

ทีพ่กั: Radison Narita  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง      นารติะ – ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ– โอวาคดุาน ิไขด่ า – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว -                  
                   ลานสกฟีจูเิท็น – นารติะ   อาหารเชา้,เทีย่ง  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2 ) 
 น าเดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึ ทีผู่ม้าเยอืน
สามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิ และดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีันที่
เบ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ทีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิ
ทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็น
แหลง่น ้าพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17  แหง่ น า
ท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของ
ภูเขาไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3 ) เชตอาหาร
ญีปุ่่ น 

บา่ย เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิหรอื หุบเขานรก  ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันที่
สามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิ ไขด่ า ทีเ่ชือ่กัน



 

ว่า เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาว  ขึน้ 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซือ้ สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่  
มากมาย อาท ิสบู่ด า, แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑ์จากก ามะถันที่คนญี่ปุ่ นเชือ่ว่าบ ารุง
ผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทัง้ คติตีไ้ขด่ า ซึง่เป็นโอท็อป อยา่งหนึง่ของญีปุ่่ น จากนัน้ น าท่านไปลานสกฟีูจ ิ
เท็น (Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะขาวโพลน
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิ ตื่นเตน้กับการลื่นไถลดว้ย
สกเีลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิ กับการ  น ัง่เลือ่นหมิะที่
ท่านจะสามารถน่ังดื่มด ่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปก  ค ลุ ม ด ้ว ย หิ ม ะ ที่ ดู แ ล ้ว
สะอาดตายิง่นัก หรอืท่านจะสามารถเลอืก  ถ่ายรูป บริเวณรอบหรือซื้อของที่
ระลกึจากรา้น souvenir shop หรือเลือกทาน อาหารเครื่องดื่มที่บริเวณ
ชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (ค่าทวัรไ์ม่ รวมอตัราเช่าอุปกรณ์สกี
และชุดส าหรบัเล่นสกรีาคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดาน
เลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500
เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตาม
สภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะ
ละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นหมูบ่า้น
น ้าใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์   
จากนั้นน าท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่Experience 
Earthquake พิพิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว  ท่านจะไดท้ดสอบในหอ้งจ าลอง
แผน่ดนิไหวรับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก 
อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บ
รนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น จนสมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางกลบัสูน่ารติะ  

ทีพ่กั:   Radison Narita  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม       อสิระฟรเีดยต์ามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกเทีย่วดสินยีแ์ลนด ์(บตัรราคา 2,700 บาท)   
                     อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่4 )  
  ไกดน์ าทา่นสมัผสัประสบการณ์น ัง่รถไฟหรอื ชตัเต ิล้บสัเขา้สูโ่ตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ใหช้อ้ปป้ิง

ยา่นชนิจกู ุ หรอืทา่นสามารถอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนัไดด้ว้ยตวัทา่นเอง ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่ นที่
ถอืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอนัดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนั เชญิทา่น
เลอืก ชมและซือ้ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้ง
ถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะ
ราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า 

 

 ไมม่รีถบสับรกิาร **ใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจกุ ุ
หรอื  ชนิจกู ุ หรอื ชอ้ปป้ิงทีช่ซุิย เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง หรอืจะเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์
ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟ ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีทีท่า่นตอ้งการซือ้บตัรเทีย่วTokyo Disneyland กรุณาแจง้ความประสงคก์อ่นเดนิทาง10วนั 
พรอ้มช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 2,700.- บาท) 

- ดสินยีแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญีปุ่่ นซึง่
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น
สรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่น
นานาชนดิ ( ไมจ่ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน
ต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตู
นเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนใน
ดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The   Pirate of 
Caribbean เ ข ย่ า ข วั ญ กั บ บ ้า น ผี สิ ง ใ น  Haunted 
Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใิน
โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้ม
กับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์
อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินีย์
แลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่ง
รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 



 

เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 
หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัง่รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สู่

กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุนัวธิี
ทีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ ดังนัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในการค านวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟทีม่อียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว 
มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานี
โตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนือผ่าน 
Shinjuku , Omiya สว่นหลังวิง่ไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยูท่ี ่2,940เยน – 4,180เยน  
รถไฟขบวน Narita Express วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 
130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานี
ในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิง่ผ่านสถานี
โตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชือ่มต่อกันหรอื
แยกจากกัน ปกติแลว้ขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือ
โยะโกะฮะมะจะเชือ่มต่อกับขบวนทีม่าจากชนิจุกุ อ ิ
เคะบุคุโระ หรือโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่
ต่อไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu 
Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTokyo ราคาประมาณ 1,280
เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนี ้าเงนิ รถด่วนของฝ่ัง 
Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ผ่าน
สถานีนิปโปร ิสุดปลายทางที่อุเอโนะ ใชเ้วลาเพียง 
41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei 
Skyliner วิง่ดว้ยความเร็วสงูสุด 160 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 นาท ีใน 
ระหว่างชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วต่อ
ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลงทีส่ถานี
นปิโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึง่ 
ทัง้ 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกยีวได ้
อยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น Akihabara, Tokyo, 
Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วน
พเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ีส่ถานอีเุอโนะ 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ
1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบ
ดว่น (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสดุ
ปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กัRadison Narita  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่    นารติะ – วดันารติะ – เอออนพลาซา่ – ดองกีโ้ฮเตะ – สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนมอืง                                              
               อาหารเชา้ 
  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5 ) 
  น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีสุ่ดในภูมภิาคคันโต ถอืว่า

เป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และ
จ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้
เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของ
ประตหูลัก มทีางเดนิบนัไดขึน้สูอ่าคารหลัก
เป็นสถานที่ส าหรับสักการบูชา ภายในวัด

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%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


 

ทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู่ สวนหยอ่มทีม่สีระน ้าขนาดใหญ่ ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธ
แบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพือ่สริมิงคล ใหม้ี
ชวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงทีร่า้น ดอง
กีโ้ฮเตะ และ เอออนพลาซ่า พบกับสนิคา้มากมายหลายชนดิใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากละลายเงนิเยนก่อน
เดนิทางกลับ 

       (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลับ 

16.50  น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีย่วบนิที ่XW919 NOKSCOOT

22.05  น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

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

สายการบนินกสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ ัง่STANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม จะเป็นการRandom 

Seat ของสายการบนิเทา่น ัน้ยกเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ ัง่เพิม่เทา่น ัน้!!! 

 

 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณุาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านัน้ แต่กรณีพเีรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ั่ง STANDARD SEATไดย้กเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ั่งเพิม่
เทา่นัน้!!!  
 1.1 การอพัเกรดทีน่ ัง่  
 สายการบนิ NOKSCOOT มทีีน่ั่งจ านวน 415 ทีน่ั่ง ซึง่เป็นทีน่ั่งแบบ  3-4-3 โดยจะมกีารแบง่เป็นประเภทของทีน่ั่ง ตาม
รายละเอยีดดังนี ้Business / Stretch / Super หากตอ้งการอพัเกรดจะตอ้งแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง10 วัน 
การอพัเกรดทีน่ั่งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
-Business Seat มจี านวน 24 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งมลีักษณะเป็นเบาะหนังสดี า มอีปุกรณ์ส าหรับชารท์เครือ่งมอือเิล็กทรอนกิส ์
ราคา 5,000 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 



 

 
-Stretch Seat หรอื Long Leg มจี านวน 30 ทีน่ั่ง ซึง่จะเป็นทีน่ั่งทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ จะมพีืน้ทีก่วา้ง สามารถยดืขาได ้
ราคา2,800 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 
 
-Super Seat มจี านวน 63 ทีน่ั่ง ซึง่จะเป็นทีน่ั่งทีอ่ยูบ่รเิวณถัดจาก Stretch Seat และบรเิวณดา้นหลังของเครือ่ง จะมพีืน้ที่
กวา้งกวา่ Standard Seat ราคา 1,600 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 
 
-Standard Seat เป็นทีน่ั่งปกต ิมจี านวน 298 ทีน่ั่ง ตอ้งการระบทุีน่ั่งช าระเพิม่ 1,000 บาท 

ทีน่ั่งไมส่ามารถเปลีย่นแปลงทีน่ั่งหนา้เคาเตอรเ์ชค็อนิได ้
หมายเหต ุ
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต ่65 ปีขึน้ไปน่ังแถวหนา้ (Stretch Seat) 
-ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนเงยีบ (Silence Zone) แถวที ่21-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็น
แบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด  ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ Nok Scoot ก าหนดขาไปและขากลับท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัมและค่า
ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระเงนิคา่น ้าหนัก** มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้
-เพิม่   5 กโิลกรัม = 350 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
-เพิม่ 10 กโิลกรัม = 550 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
-เพิม่ 15 กโิลกรัม = 750 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
-เพิม่ 20 กโิลกรัม = 1,150 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 

2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ล่วงหนา้ 7วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน า้ด ืม่ทา่นในวนัท าทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 
 


