
  

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 9517 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

CODE: JXW17 Winter Snow Tokyo โตเกยีว ฟจู ิสก ี5D3N 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Winter Snow Tokyo โตเกยีว ฟจู ิสก ี5วนั 3คนื 

ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์มไีกด ์รถ พาเทีย่วครบทกุวนั 
สนกุสนานลานสก ีFujiten Ski Resort 
ราคาเริม่เพยีง 23,888 บาท  

แชอ่อนเซ็น BBQ Yakiniku+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์Wifi on Bus พาเทีย่วทกุวนั 
Winter Japan ชว่งฤดหูนาว ธนัวาคม – มนีาคม 62  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื โตเกยีว 1 คนื นารติะ 1 คนื  
 สนุกสนานลานสก ีฟจูเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) 

 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ น หมู่บา้นน ้าใสโอชโินะฮักไก ศูนยพ์พิธิภัณฑ์

แผน่ดนิไหวทดสอบความแรงสัน่สะเทอืนของระดับความไหวตา่งๆ   

 ทะเลสาบคาวากจูโิกะ สมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญีปุ่่ น 

โตเกยีวเมอืงหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น าและเทคโนโลยทีันสมยั 
 เทีย่วโตเกยีว วัดอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทรรีมิแมน่ ้าสมุดิะ ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุฮาราจกู ุ

 เทีย่วเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแหง่ใหมโ่ทโยส ุหา้งไดเวอรซ์ติี ้ชมกนัดัม้ตัวใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิ 

 เทีย่วนารติะ วัดนารติะ หา้งออิอนมอลล ์รา้นดองกี ้ 



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

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW102 02.45-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ – วดันารติะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาช-ิ ฟูจอิอนเซ็น 
 อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ลานสกฟีูจเิท็น – โอชโินะฮกัไก – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - คาวากจูโิกะ – 
โตเกยีว – ชนิจกู ุ   
 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

4  โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – AKAจวิเวอรร์ ี ่– ฮาราจกู ุ– เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแหง่ใหม ่โทโยส ุ- หา้ง
ไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn - นารติะ       
 เชา้   

5  รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.05 
 เชา้ 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5 – 9 ธนัวาคม 61 26,888  
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9,500 34  

7 – 11 ธนัวาคม 61 29,888 9,500 34  

12 – 16 ธนัวาคม 61 26,888 9,500 34  

14 – 18 ธนัวาคม 61 26,888 9,500 34  

19 – 23 ธนัวาคม 61 27,888 9,500 34  

21 – 25 ธนัวาคม 61 27,888 9,500 34  

26 – 30 ธนัวาคม 61 29,888 9,500 34  

28ธนัวาคม-1มกราคม 62 38,888 9,500 34  

2 – 6 มกราคม 62 28,888 9,500 34  

4 – 8 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

9 – 13 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

11 – 15 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

16 – 20 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

18 – 22 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

23 – 27 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

25 – 29 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

30มกราคม-3กมุภาพนัธ ์ 24,888 9,500 34  

1 – 5 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

6 – 10 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

8 – 12 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

13 – 17 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 28,888 9,500 34  

20 – 24 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 23,888 9,500 34  

27กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 62 25,888 9,500 34  

1 – 5 มนีาคม 62 26,888 9,500 34  

6 – 10 มนีาคม 62 26,888 9,500 34  

8 – 12 มนีาคม 62 26,888 9,500 34  

13 – 17 มนีาคม 62 28,888 9,500 34  

15 – 19 มนีาคม 62 28,888 9,500 34  

20 – 24 มนีาคม 62 29,888 9,500 34  

22 – 26 มนีาคม 62 29,888 9,500 34  

 



 

 

ไฟลท์บนิ NOK  SCOOT

Departure DMK – NRT XW102 02.45-10.25  
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.05 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

 

23.00น. พรอ้มกันที ่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายทา่อากาศยานดอนเมอืง 

การบนิ NOKSCOOT  และตดิแท็กกระเป๋า l มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

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

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ – วดันารติะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาช-ิ ฟจูอิอนเซ็น  

                   อาหารเทีย่ง (บฟุเฟต ์BBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 

02.45น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ โดยสายทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

การบนิ NOK  เทีย่วบนิที ่ XW102 (บรกิารอาหารเชา้และน ้าดืม่SCOOT

บนครือ่ง กอ่นครือ่งลง 2 ชม.)  
10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จับและปรับ น าท่านขึ่นรถโคช้ปรับ
อากาศน าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัด
นีเ้ป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุใน
ภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดัง
ที่สุดในแถบชบิะและจ านวนผูม้าเยีย่ม
ชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจใินกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตูหลักมทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลัก
เป็นสถานทีส่ าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู่ สวนหยอ่มทีม่สีระน ้าขนาด
ใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสัตว ์ภายใ นกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์
ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าทา่นกราบนมสัการ  ขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชม
และซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนชอ้ปป้ิงNaritasan 
Omotesando Street ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารและของฝากรา้นทีม่ากกวา่ 150 รา้นตลอดเสน้ทางไป
ยังศาลเจา้  เพลดิเพลนิตากับอาหารและของฝากใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากเชน่ผลติภัณฑจ์าก
ปลาไหลเป็นผลผลติเฉพาะทอ้งถิน่ทีน่่าลิม้ลองรสชาดของฝากขึน้ชือ่จากนารติะ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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


เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่1) (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku)  
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นภเูขาไฟฟูจ ิทีจ่งัหวดัยามานาช ิระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติ บา้นเมอืงแบบ

ญีปุ่่ นอยา่งเรยีบงา่ย พรอ้มธรรมชาตบิรเิวณสองฟากถนนทีส่วยงดงาม น าทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์ม่อ ัน้!!! หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 

สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อน

น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นให ้เซ็น (Onsen) 

ท่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาว
ญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสี่วนชว่ย
เรือ่ง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ 
การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และ
ชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่ง
ด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั:Alexander Hotel & Resort Yamanakako/Route Inn Kawagujiko หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม   ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ลานสกฟีูจเิท็น – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น –  
                 ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – โตเกยีว – ชนิจกู ุ  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 
 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ศู น ย์พิพิ ธ ภ ัณฑ์

แผ่นดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆที่
เกดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกัน
ตัว และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหวในระดับที่แตกต่างกันได ้
ดว้ย น าท่านไปลานสกี ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ 
(Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพ่ักที่
ตัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะขาวโพลนอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิ
ตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการ
น ัง่เลือ่นหมิะทีท่่านจะสามารถน่ังดืม่ด ่ากับทัศนียภ์าพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้
สะอาดตายิง่นัก หรอืทา่นจะสามารถเลอืกถา่ยรปูบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจาก
รา้น souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารได ้
ตามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราเชา่อุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเลน่สกรีาคา
ประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, 
Snowboarding 4,500เยน) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่
พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอือ้อ านวย 
หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นโออชิปิารค์ แทน
และสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino 
Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่
ในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้มบีอ่น ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บอ่ เป็นน ้า
ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูJapanese Set  
บา่ย  น าท่านสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบ

ใหท้่านไดเ้รียนพธิีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น ญีปุ่่ น 

และท่านสามารถ เลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคา
ถกูไดจ้ากทีน่ีเ่ชน่ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชา
เขยีว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ และ
ยาและวติามนิของญี่ปุ่ นทีบ่ ารุงสุขภาพ ดา้นหลงัรา้น
ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยภาพววิฟูจริมิทะเลสาบคา
วากจูโิกะได ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง น าท่านไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ แหล่งชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีวเป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ เป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชมและซือ้สนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book,  นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ 



และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ 
อกีมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) 
ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา100 เยนเท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกีท้ี่
ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครือ่งใช ้

เครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆ
ทีย่า่นชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึ
เวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัโตเกยีว 

ทีพ่กั: Red Planet Hotel Tokyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูววิโตเกยีวสกายทร ี- AKAจวิเวอรร์ ี ่– ฮาราจกู ุ– เกาะโอไดบะ – 
ตลาดปลาแหง่ใหม ่โทโยส ุ– หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn - นารติะ      

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้
แม่กวนอมิทองค า ที่เป็นทองสัมฤทธิ ์มี
ขนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที่
เกา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิม
มากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิมงคล
ตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิา
รมิง (ประตู ฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง
ขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟ
ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและ
เช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัด
แห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามเิซ 
ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชือ่เสียงของวัด มรีา้นขาย
ของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้ง
มาต่อควิกันท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้
ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทีร่มิ
แมน่ ้าสมุดิะท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี (Tokyo Sky  tree) 
แลนด์มารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีวทีท่่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุสะ ส าหรับ
โตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอย
แคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้น าท่านสู ่
รา้น AKA จวิเวอรร์ ี ่ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องประดับในราคาถูก สนิคา้แนะน าขึน้ชือ่เช่นไข่มุกทะเลญี่ปุ่ น 
เครือ่งประดับจากปะการังแดงเป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้และชมสนิคา้ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไปชอ้ป
ป้ิงยา่นฮาราจูกุ  เป็นเมอืงแห่งแฟชัน่ของคนหนุ่มสาว เรยีงรายไปดว้ยรา้นรอ้ยเยนรา้นสนิคา้ราคาถูก รา้นขาย
เครื่องใชไ้ฟฟ้า และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ มากมาย เรียกไดว้่าเป็นย่านสุดฮปิของวัยรุ่นเด็กแนว ท่  านจะ
เพลดิเพลนิกับสไตลค์วามเก๋ไกข๋องวัยรุ่นญีปุ่่ นทีย่กขบวนมารวมตัวกันแต่งตัวน าเทรนดใ์นย่านนี้ อสิระใหท้่าน
เทีย่วชมและชอ้ปสนิคา้แฟชัน่ในแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุชคิแหง่นีอ้ยา่งจใุจ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูโ่อไดบะ(Odaiba) 
ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ น าท่านไปตลาดปลาแหง่ใหม ่โทโยสุ (Toyosu) ซึง่ตัง้อยู่
บนเกาะโอไดบะแห่งนี้เป็นตลาดเปิดใหม่ล่าสุด ที่เปิดในวันที่ 11 ตุลาคม 2018 โดยยา้ยมาจากตลาดเกาคือ
ตลาดปลาซกึจิ ิตลาดแหง่นีม้รีา้นขายตัง้แตป่ลาทะเลสดๆ ผักผลไมต้ามฤดูกาล ท่านไมค่วรพลาดชมิซาชมิกิับซู
ช ิสดๆใหม่ๆ ทีเ่ป็นแหลง่อาหารยอดฮติมหีลายรา้นใหเ้ลอืกทาน เนือ้ปลาทัง้สดทัง้หวานหรอืจะเป็นของแหง้ต่างๆ
ก็มใีหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้จากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซ ึง่ภายใน
มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมาย และถา่ยรูปกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของ
จรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และ
เปิดตัวเป็นทางการในวันที ่24 กันยายน 2560  ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั
ยา่นนารติะ 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 
 



วนัทีห่า้ วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
 ท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นที่รวบรวมสนิคา้

ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมายในราคาพเิศษและใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งอิ
ออนมอลล ์ท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแก่เวลา
เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55น.  เหิน ฟ้ าสู่  ท่ า อากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน  

NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่102 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บน 

เครือ่งมจี าหน่าย ) 
 19.05น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
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 อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
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 กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  



 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพกัหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้ 
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
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 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
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.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : 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 อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้า่ย1,000บาท) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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 ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง 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 าระเงนิค่าทัวร์ (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  

 


