
โตเกียว ฮาโกเน่ คาวากูจโิกะ ฟูจ ิ5 วนั 3 คืน 

ล่องเรือโจรสลดั ทะเลสาบอาชิ + นัง่รถไฟ Fujikyu ชมวิวภเูขาไฟฟูจิ 

   โดยสายการบิน SCOOT AIRWAYS (TR) 

ล่องเรือโจรสลดั 30 นาที ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

นัง่กระเชา้ลอยฟ้าคาชิคาชิ ข้ึนสู่ ยอดเขาเท็นโจ ชมววิ 360 องศาของทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

ชอ้ปป้ิงยา่นสุดฮิตท่ี ชินจูกุ + GOTEMBA OUTLET แหล่งชอ้ปท่ีรวมสินคา้ไวม้ากมายหลากหลาย 

>>> ฟูจอิอนเซ็น 1 คืน / นาริตะ 2 คืน <<< 

อิสระ 1 วนั ใหค้ณุไดใ้ชเ้วลาส่วนตวักบัคนที่คุณรกั 

 

 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1  สนามบินดอนเมือง X X X - 

2 

สนามบินนาริตะ TR868 (00.45-08.50) – วัดอาซากุสะ - 

TOKYO SKY TREE - ล่องเรือโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาชิ 30 นาที - 

นัง่กระเชา้คาจ ิคาจ ิชมวิวทะเลสาบคาวากูจโิกะ - แช่ออนเซ็น กิน

 ขาปูยกัษ์

X   

Tominoko Hotel 

หรือเทียบเท่า 

3 

นัง่รถไฟ Fujikyu Railway Local train จากสถานี Kawagujiko ไป

สถานี Fujisan (8mins) - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 - Gotemba Outlet - โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจกุู

  X 
Narita Gateway 

หรือเทียบเท่า 

4 อิสระเตม็วนั ท่องเที่ยวตามอธัยาศยั   (ไมม่ีรถใหบ้ริการ)  X X 
Narita Gateway 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง  TR869   (10.00-15.00)  X X - 

 

ก าหนดการเดินทาง  9 – 13 สิงหาคม 2561 (วนัแม่) 

*** ลางาน 1 วนั แลว้พาแม่หนีเที่ยวไปกบัเรา *** 



วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

21.30 น. พรอ้มกนัท่ี ชั้น 3 สนามบินดอนเมือง สายการบิน SCOOT ประตู 6 เคานเ์ตอร ์6 เพ่ือเตรียมตัว 

เดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

วนัที่ 2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - TOKYO SKY TREE - ล่องเรือโจรสลดั ณ ทะเลสาบ

อาชิ 30 นาที - นัง่กระเชา้คาจิ คาจิ ข้ึนชมวิวยอดเขาเท็นโจ - แช่ออนเซ็น กินขาปู

ยกัษใ์นโรงแรม พรอ้มชมวิวทะเลสาบคาวากูจโิกะ และภูเขาไฟฟูจิ 

00.45  เดินทางสู่  น. สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดย เที่ยวบินที่    TR868

**ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเคร่ือง มีบริการจ าหน่าย อาหารรอ้น บนเคร่ืองทั้งขาไป-ขากลบั** 

08.50  เดินทางถึง  น. สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

ของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกนั เพ่ือสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) 

 

 

 
 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ น าท่านเขา้วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว 

นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ เป็นวดัท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิและไดร้บัความเคารพนับถือมาก 

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว และเป็นวดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโตภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่

กวนอิมทองค ามีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก

กบั ประตูฟ้าค ารณ ซ่ึงเป็นโคมไฟสีแดง ขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร  เป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศักด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี อิสระเดินเล่น  ถนนนากามิเซะ 

ถนนเสน้น้ียาวไปจนถึงวดัเซ็นโซจิจะเป็น ถนนชอ้ปป้ิง ขายขนม ของฝาก ของท่ี(Nakamise dori) 

ระลึก ขนมท่ีซ้ือกลบับา้นจะใส่กล่อง ห่อสวยงาม สามารถซ้ือเป็นของฝากไดอ้ย่างสวยงาม ส่วนขนมแบบ

ท่ีกินเลยเช่น Soft ice cream, มนัอดัแท่ง, ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด ทางรา้นจะใหเ้รา

ยนืกินท่ีหนา้รา้นเท่าน้ัน ไม่ใหเ้ดนิไปกินไป ถือวา่เป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ยา่นถนนนากามิเซะ เพ่ือไม่ให้

ขนมหกเลอะเทอะบนถนน 

ผ่านชม โตเกียวสกายทร ี เป็นหอท่ีเพ่ิงสรา้งขึ้ นมาใหม่และยงัเป็นเหมือนแลนด์(Tokyo Sky tree) 

มารค์ของโตเกียวถ่ายรูปกบัหอคอย ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น มี

ความสูงถึง 634 เมตร บริเวณโดยรอบๆ เป็นแหล่งช็อปป้ิงขนาดใหญ่  

 



จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโก

เ น่ และน า ท่ านทุก ท่าน  ล่องเรือโจรสลัด ชม  

ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีก่อตวัจากลาวาของ ภูเขาไฟ 

ฟูจิ หากวนัใดอากาศสดใสท่านจะไดส้มัผัสทศันียภาพ ใน

อีกมิติหน่ึงท่ีมีความงดงามราวกับภาพวาด สะทอ้นลงสู่

ทะเลสาบ เปรียบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่ 

(ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาที) 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบคาวากุจโิกะ คือทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง(Kawaguchiko Lake) 

ในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีอยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานท่ีสวยติดอนัดบัในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟ

ฟูจิ เราจะน าท่านขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้าคาจคิาจ ิภูเขาเทนโจ ระยะทาง (Kachi Kachi Ropeway) 

400 เมตร เช่ือมต่อชายฝั่งตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ 

(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบ

ดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

เยน็  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) เมนู… บุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่น ใหท่้านไดล้ิ้มรส 

อาหารญ่ีปุ่นหลากหลาย อ่ิมเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิม พรอ้มเสิรฟ์ ขาปูยกัษ!์! เน้ือปูรส 

หวานจ้ิมดว้ยน ้าจ้ิมซีฟู้ดรสเด็ด 

ที่พกั  TOMINOKO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว 

ผ่อนคลายกบัการ แช่น ้าแรธ่รรมชาติ (ONSEN) เช่ือว่าแช่แลว้จะท าใหผิ้วพรรณ 

สวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตไดข้ึ้ น 

 

 

 

 

 



วนัที่ 3 นัง่รถไฟ Fujikyu Railway Local train จากสถานี Kawagujiko ไปสถานี Fujisan (8mins) - 

ภูเขาไฟฟูจ ิชั้น 5 (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) - Gotemba Outlet - โตเกียว – ชินจูกุ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่  เพ่ือโดยสารรถไฟ สถานีรถไฟ คาวากูจิโกะ Fujikyu Railway Local train ไปยงั  สถานี

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8-10 นาที) ใหเ้พลิดเพลินกบัการนัง่บน Fujikyuko สายรถไฟสายFUJISAN

ฟูจิคิวโค ยาว 26.6 กิโลเมตร ผ่านดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตต้ลอดจงัหวดัยามานาชิ  

น าท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของ

ประเทศญ่ีปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของ  

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ) 

ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงามท่ีสุด

ในโลก จนไดร้ับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟท่ีสวย

ขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได ้และมีความสูง

ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จาก

ระดบัน ้าทะเล 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4)  

 

 

 



น าท่านชอ้ปป้ิงสุดมนัสก์บัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี โกเทมบะแฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสินคา้ 

น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอรม์ากมาย กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, 

Morgan, Elle,Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, 

Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, 

S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch  Grain, Skechers, Hogan 

ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบัคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

จากน้ัน เดินทางกลบัสู่ มหานครโตเกียว น าท่านอิสระ  ชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ เพลินกบัการชอ้ปป้ิง 

สินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจ

คุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของ

ญ่ีปุ่นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ที่พกั  NARITA GATEWAY หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัที่ 4 อิสระตามอธัยาศยั (ไม่มีรถใหบ้รกิาร) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย ท่านสามารถเลือกจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือ ชอ้ปป้ิงตาม

แหล่งชอ้ปป้ิงข้ึนช่ือของโตเกียว โดยสามารถสอบถามเสน้ทางจากไกดไ์ด ้

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะน าไดแ้ก่ 

 1. ยา่นฮาราจูกุ (Harajuku) มีสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งวฒันธรรม และแหล่งธรรมชาติ 

ในใจกลางเมือง รา้นอาหารและคาเฟ่เก๋ๆ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวมตวัของวยัรุ่นญ่ีปุ่นในดา้นแฟชัน่ มี

เครปญ่ีปุ่นเป็นของข้ึนช่ือ หากมาในย่านน้ีตอ้งไม่พลาดแวะขอพรท่ี ศาลเจา้เมจิ (Meiji Shrine) ต่อ 

ดว้ยการ ชอ้ปป้ิงที่ถนน Takeshita Dori ส่วนในฝั่งของถนน Ometesando น้ันเรียกไดว้่าเป็นถนน 

แห่งรา้นแบรนดเ์นมซ่ึงเป็นย่านส าหรบัวยัผูใ้หญ่ขึ้ นมาอีกหน่อย หรือจะแวะพกัผ่อนหย่อนใจเดินชม

สวนโยโยงิ (Yoyogi Park) ก็ได ้ 

 2. ย่านชิบูย่า (Shibuya) มีแลนมารค์ท่ีมีช่ือเสียง คือ  หา้แยกขนาดใหญ่ที่มีคนเดินขา้มมหาศาล 

และรูปป้ันฮาจโิกะซ่ึงเป็นสุนขัยอดกตญัญู ยา่นน้ีถือไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของแหล่งช็อปป้ิงของหนุ่ม 

สาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นแฟชัน่ ท่ีน่ีมีศูนยก์ารคา้ขนาดกลางและขนาดใหญ่นับสิบแห่ง อาทิ 

SHIBUYA109, Shibuya Hikarie, Tokyu, Parco รวมทั้งรา้นคา้และรา้นอาหารตามถนนและตรอก

ซอกซอยต่างๆ อีกมากมายจบนับไม่ถว้น เป็นย่าน

ท่ีมีผูค้นพลุกพล่านตลอดทั้งกลางวนัและกลางคืน 

 3. ย่านอุเอโนะ (Ueno) เป็นแหล่งท่ีท่องเท่ียวยอด 

นิยมของโตเกียวท่ีมีความหลากหลาย โดยประกอบ

ไปดว้ย สวนอุเอโนะ (Ueno Park) ซ่ึงไดร้บัความ 

นิยมในการมาชมซากุระบาน สวนสัตว์อุเอโนะ 

(Ueno Zoo) ท่ีมีแพนดา้อาศัยอยู่ พิพิธภัณฑ์

แห่งชาติโตเกียว (Tokyo National Museum) และพิพิธภณัฑศิ์ลปะอีกหลายแห่ง ตลอดจนวดัและ



ศาลเจา้ นอกจากน้ัน ย่านอุเอโนะก็ยงัมี ตึกม่วง หรือ  รา้น TAKEYA ซ่ึงเป็นรา้นขายสินคา้ราคาถูก 

และปลอดภาษียอดฮิตส าหรบันักท่องเท่ียว และ (Ameyoko Market) ท่ีมีตลาดอะเมะโยโกะ 

รา้นคา้มากมาย รวมถึงตลาดสด เรียกไดว้่าเป็นสวรรคส์ าหรบันักชอ้ปท่ีตอ้งการหาสินคา้ราคาไม่

แพงก็วา่ได ้

 4. ย่านอากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช่ือดงัของญ่ีปุ่น มีรา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ดงัๆ อาทิ Yodobashi Camera, Labi, Sofmap นอกจากน้ันแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมรา้นต่างๆ ส าหรบั

นักเล่นเกมส์ ผูท่ี้ช่ืนชอบในการ์ตูนญ่ีปุ่นและวงไอดอลสาวๆ อาทิ Radio Kaikan, Akihabara 

Crossfield รา้นขายชุดคอสเพลย ์อีกทั้งยงัมีคาเฟ่ช่ือดงัตั้งอยู่มากมาย เช่น GUNDUM CAFE คาเฟ่

จากการต์ูนเร่ืองกนัดั้ม AKB48 CAFE&SHOPS คาเฟ่และรา้นขายสินคา้ของวง AKB48 รวมถึงรา้น

เมดคาเฟ่ (Maid Cafe) อีกหลากหลายรา้นซ่ึงจะมีสาวเสิรฟ์แต่งชุดน่ารกัๆ คอยใหบ้ริการ 

 5. เกาะโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะท่ีสรา้งขึ้ นโดยมนุษยต์ั้งอยู่ในอ่าวโตเกียว โดยเป็นแหล่งรวมดา้น 

เอนเตอรเ์ทนเมนท ์มีสวนสนุกในธีมต่างๆ ตั้งอยู่หลายท่ี และยงัมีจุดชมวิวซ่ึงไดร้บัความนิยมจาก

นักท่องเท่ียว รวมถึงแลนดม์ารค์ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัหลายแห่ง เช่น สะพานสายรุง้ (Rainbow Bridge),  หุ่น

กนัดั้มยกัษ,์ ชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ (Ferris Wheel), เทพีเสรีภาพขนาดยอ่มๆ, สถานีฟูจิทีวี (Fuji  

TV) หรือจะนัง่รถไฟลอยฟ้า Yurikamome ชมรอบๆ เกาะโอไดบะก็ได ้

 6. ยา่นอิเคะบุคุโระ (Ikebukuro) เป็นยา่นเอนเตอรเ์ทนเมนทอี์กแห่งท่ีไดร้บัความนิยมในโตเกียว มี 

หา้งสรรพสินคา้อาทิ Tobu, Seibu รา้นขาย

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช่ือดัง ศูนยศิ์ลปะมหานครโตเกียว 

(Tokyo Metropolitan Art Space) ซ่ึงตั้งอยู่รอบๆ 

สถ า นี  ไ ม่ ไ ก ล นั ก ยั ง มี  อ า ค า รซัน ไ ช น์ ซิ ต้ี 

(Sunshine City) ซ่ึงเป็นคอมเพลกซข์นาดใหญ่ท่ี

ประกอบด้วย จุดชมวิวบนความสูง 240 เมตร 

(Sunshine 60 Observation Deck) สวนสนุก 

Namja Town และ J-World Tokyo ของค่ายเกมส ์

Namco และพิพิธภัณฑ์สัตวน์ ้าซันไชน์ (Sunshine Aquarium) นอกจากน้ัน ถนนใกล้ๆ  กับ 

อาคารซนัไชน์ซิต้ี (Sunshine City) ยงัเป็นแหล่งรวมรา้นขายสินคา้จากการต์ูน ชุดคอสเพลย ์คาเฟ่

พ่อบา้น (Butler Cafe) โดยมีกลุ่มลกูคา้หลกัเป็นสาวๆ อีกดว้ย 

 7. ย่านกินซ่า (Ginza  เป็นย่านการค้าหรูของกรุงโตเกียว เต็มไปด้วยช็อปแบรนด์เนม )

หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ และรา้นอาหารอันหรูหรา รวมถึงรา้นขนมหวานและขนมญ่ีปุ่นเก่าแก่ 

อาคารต่างๆ ในย่านน้ีผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่นและตะวนัตกไดอ้ย่างลงตัว มีแลนดม์ารค์ท่ีส าคญั

คือ หา้งกินซ่าวาโกะ (Ginza Wako) ซ่ึงมีหอนาฬิกาสไตลยุ์โรปของแบรนด ์SEIKO ตั้งอยู่ดา้นบน  

และอาคารโซน่ี (Sony Building) ซ่ึงเป็นโชวร์ูมจัดแสดงสินคา้และนวตักรรมต่างๆ ของโซน่ี 

นอกจากน้ันในช่วงเวลา 12.00-17.00 น. ของทุกวนัเสารแ์ละอาทิตย ์ยงัมีการปิดถนน Chuo Dori 

ใหเ้ป็นถนนคนเดินอีกดว้ย 

 8. ย่านซึกิจิ (Tsukiji) ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish  

Market) เป็นตลาดคา้ส่งปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว 

ตวัตลาดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตลาดในส าหรบัคา้

ส่งพวกอาหารทะเล ผักและผลไม ้ซ่ึงจะเปิดให้

นักท่องเท่ียวเขา้ชมหลัง 9:00 น. รวมถึงการ



ประมูลปลาทูน่า ท่ีจะเปิดใหเ้ขา้ชมเป็น 2 รอบ คือ 5.25 น. และ 5.50 น. ส่วนตลาดนอกเป็น

ตลาดส าหรบัรา้นคา้ปลีกนานาชนิดและรา้นอาหาร โดยรา้นคา้ต่างๆ จะเปิดตั้งแต่ประมาณ 9:00 

– 14:00 น. หากตอ้งการทานอาหารญ่ีปุ่นอร่อยๆ แนะน าใหแ้วะมาท่ีตลาดนอก โดยมีอาหารข้ึน

 ทั้งน้ีตลาดปลาซึกิจิจะเปิดใหบ้ริการถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2018 ช่ือ คือซูชิ ซาชิมิ และไข่หวานย่าง

และมีก าหนดการจะยา้ยไปอยู่ท่ีใหม่ ณ ตลาดปลาโทโยสุ (Toyosu Fish Market) ซ่ึงจะเปิดท าการ

ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2018 นอกจากน้ัน ใกล้ๆ  กบัสถานี Tsukiji ยงัมีวดั Tsukiji Hongan-ji ให้

เยี่ยมชมดว้ยอีก 

หรือ จะเลือกซ้ือ ทวัรด์ิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟเองได ้(ราคาบัตรดิสนียแ์ลนด์

ท่านละ 7400 เยน (ไมร่วมค่าเดินทาง หรือค่าตัว๋รถไฟ) 
 

วธิกีารเดนิทางจากนารติะ เขา้สู ่โตเกยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารเที่ยง และอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิง 

ที่พกั  NARITA GATEWAY หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัที่ 5 สนามบินนารติะ – สนามบินดอนเมือง 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

กรณีหอ้งอาหารเชา้บางโรงแรมเปิด 7 โมง ขออนุญาตปรบัอาหารเชา้เป็นแบบ Set Box* 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเช็คอินเดินทางกลบั 

10.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT AIRWAYS (TR) เท่ียวบินท่ี TR869  



15.  น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 00

 

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน   

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ัดจะปรบัเปล่ียนโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เท่ากบั 30-31 บาท กรณีอตัราแลกเปล่ียนปรบัสูงขึ้ น 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัอตัราค่าบริการเพ่ิมข้ึน 
 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ 

ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้

ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่

ท่าน 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

9 - 13 ส.ค. 2561 

(วนัแม่) 
29,999.- 

ไม่มีราคาเด็ก 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 8,500 บาท 

8,500.- 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นที่ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน  หกัค่าตัว๋ออก 10,000 บาท 

 ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตอ่ทริป

ขอ้ควรระวงั!!! หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่

ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ หรอื กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ ประเภทที่สามารถเลื่อน

วนัและเวลาในการเดินทางได ้

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 34 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ  านวนดงักล่าว 

 ขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 หรือ ส่งจอยทวัรก์บับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

 หรือ เล่ือน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 

15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 



การช าระค่าบรกิาร 

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ บาท 30 วนัท าการ ก่อนออกเดินทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-

กลบั) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

ท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่มี

บริการเฉพาะชั้นปกติ Standard Seat เป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระสายการบิน SCOOT AIRWAYS (TR) ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 2 

ช้ิน และน ้าหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรมั ทั้งไปและกลบั สมัภาระถือขึ้ นเคร่ือง ท่านละ 7 กิโลกรัม หาก 

น ้าหนักเกินช าระค่าปรบัท่ีหนา้เคาน์เตอร ์*ราคาค่าปรบัขึ้ นอยูก่บัสายการบินแจง้ปรบัหน้าเคาน์เตอร ์ค่าประกนั

 วินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ



 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์**ไม่รวมประกัน

สุขภาพ** 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

   ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบิน กรณีตอ้งการระบุที่นัง่ติดกันทั้งกรุป๊ หรือริมหนา้ต่าง หรือริมทางเดิน 

แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน ณ วนัเดินทาง  ไม่สามารถระบุตอนจองทวัรไ์ด้

กรณีท่านมีความประสงคต์อ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่ (อพัไดเ้ฉพาะ Stretch Seat) จะตอ้งด าเนินการแจง้ภายใน 

 และเลขท่ีนัง่จะออกพรอ้มกบัตัว๋กรุป๊ภายใน 1-3 วนัก่อนเดินทาง 5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง

ที่นัง่ Stretch Seat / Long Leg ช าระเพ่ิม 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กต า่กวา่ 16 ปี และผูสู้งอายุ 65 ปีขึ้ น 

ไป** ที่นัง่ Scoot Biz ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถอพัเกรดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระท่ีสายการบิน Scoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัร ์

พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก 

 ซ้ือน าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพ่ิม 700 บาท 

 ซ้ือน าหนักเพิ่ม10กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท 

 ซ้ือน ้าหนักเพิ่ม15กก. ช าระเพ่ิม 1,700 บาท 

 ซ้ือน าหนักเพิ่ม20กก. ช าระเพ่ิม 2,200 บาท 
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

  บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ข้ึนอยูก่บัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบั 

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี

ท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 

46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระ

น ้าหนักเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

  ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส  าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร  1.

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ์) โดยทางบริษัท

จะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 2. เน่ืองจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั หากท่านยกเลิกทวัร ์

อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็น

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

 หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน3.

การไมคื่นค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหน้าแลว้ 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 4.



 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคน

เขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนั

การมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น

ตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะสั้น 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบติัท่ีจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบรษิทั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 34 ท่าน 1.

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  2.

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  3.

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, 4.

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด5.

จากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข6.

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโ รงแรมท่ีพักใน7.

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 8.

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 



 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง10.

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้11.

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ12.

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่่าใชจ้่ายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้13.

เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหาร

เวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เริ่มในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที่ 3 ของการเดินทาง รวม

จ านวน 2 ขวด 

 การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ 15.

มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจร

ในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


