
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์อสิระฟรเีดย1์วนั/เลอืกเทีย่วTokyo Disney 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

 

  
ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 
Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 

Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 



1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิ DMK – NRT XW102 02.20-10.25 – ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – 
ชซุิโอกะ - ออนเซ็น     อาหารเทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

3  ศาลเจา้ฟจูซินัฮงงเูซ็นเก็งไทชะ- ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ซากรุะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ – พธิชีงชา 
– โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku – นารติะ   เชา้,เทีย่ง (Japanese Set)  

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus 
เสรมิพรอ้มทวัร ์(โปรแกรมไกดเ์สนอขายหนา้งาน)      อาหารเชา้  

5  วดันารติะ - รา้นละลายเงนิเยน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงเทีย่วบนิที ่NRT - DMK 
XW101 13.55-19.10   เชา้  

 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

16-20 มนีาคม 63 24,888  

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 30  

17-21 มนีาคม 63 24,888 7,500 30  

18-22 มนีาคม 63 25,888 7,500 30  

19-23 มนีาคม 63 26,888 7,500 30  

20-24 มนีาคม 63 26,888 7,500 30  

21-25 มนีาคม 63 26,888 7,500 30  

22-26 มนีาคม 63 26,888 7,500 30  

23-27 มนีาคม 63 26,888 7,500 30  

24-28 มนีาคม 63 26,888 7,500 30  

28มนีาคม-1เมษายน 63 25,888 7,500 30  

1-5 เมษายน 63 25,888 7,500 30  

10-14เมษายน 63 32,888 7,500 30  

11-15 เมษายน 63 32,888 7,500 30  

 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

23.00น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ออนเซ็น 

                   อาหารเทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ) ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

 

02.20น. น าท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW106 

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

10.25น. เดนิทางถึง สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่

อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี

โทษจับและปรับ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 

เทีย่ง  บรกิารเบนโตะบนรถ (มือ้ที1่) 

น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI 

TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจา้แม่กวนอมิทองค าที่เป็นทอง

สมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคัน

โต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิมงคลตลอดทั ้งปี 

ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง



ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอัน

ศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งน้ีหรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด มีรา้นขายของที่ระลกึ

มากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่น้ีตอ้งมา

ตอ่ควิกัน ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของ

เครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิ

ไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว 

ทีท่่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ ในช่วงใบไมผ้ลจิะมตีน้ซากุระออกดอกสวยงาม

รมิแม่น า้สุมดิะ ส าหรับโตเกยีวสกายทรเีปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชนะ

แชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์ม่อ ัน้!!! หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสั

วฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่า

น ้าแร่ธรรมชาตน้ีิมสี่วนช่วยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดีขึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และช่วยผ่อน

คลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทาง

บรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม     ศาลเจา้ฟจูซินัฮงงเูซ็นเก็งไทชะ - ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมซากรุะ – พธิชีง

ชา – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku – นารติะ      อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่3)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูจซินัฮงงเูซ็นเก็งไทชะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมภูเขาฟูจ(ิFuji)（ขึน้ทะเบียนเดือนมถิุนายนปีเฮเซที่25）สรา้งขึน้เพื่อเอาไว ้

เคารพสกัการะอาซามะโนะโอกาม ิซึง่มคีวามเชือ่วา่ไดส้ถติอยูใ่ตป้ากปลอ่งภเูขาไฟฟจู ิที่

จะชว่ยหยดุการปะทขุองภเูขาไฟได ้ทีน่ี่ถอืเป็นศาลเจา้หลักของศาลเจา้เซ็นเก็ง(Sengen 

shrine)ซึ่งถูกสรา้งขึ้นหลายแห่งทั่ วญี่ปุ่ น ปัจจุบันก็ ยังนับถือกันกวา้งขวางโดยมี

ศูนยก์ลางอยู่ทีญ่ี่ปุ่ นฝ่ังตะวันออก อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพชืน่ชมความสวยและในช่วง

ใบไมผ้ลนัิกท่องเทีย่วนิยมมาเพื่อชมดอกซากรุะบานอกีดว้ย อสิระใหท้่านถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศู่นยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์

ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่ น และสาธติวธิีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไป

ทดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดนิไหวในระดับทีแ่ตกตา่งกันได ้พรอ้มทัง้เลอืกซือ้สนิคา้ราคา

พเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ วติามนิ ครมีตา่งๆเป็นตน้ จากนัน้น าทา่นไป ชมซากรุะรมิทะเลสาบคาวากจู ิ

โกะ ชมงานเทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival (เทศกาลจัดขึน้ประมาณ

กลางเดอืนเมษายน) บรเิวณทางตอนเหนือของ ทะเลสาบคาวากุจโิกะ ใหท้่านชมซากรุะทีเ่บ่งบานกันอย่างสวยงาม 

เรยีงรายมากกวา่ 200 ตน้ ภายในงานจะไดช้มซากรุะทีเ่บง่บานกันอย่างสวยงาม กับทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจุโิกะ 

และมภีูเขาฟจุอิยู่เบือ้งหลัง และจะมกีารประดับไฟในตอนกลางคนื นอกจากนี้ยังสามารถเพลดิเพลนิไปกับ บธู รา้นคา้ 

อาหาร เครือ่งดืม่ และตลาดสนิคา้ท ามอื Craft Market  ไดอ้กีดว้ยจากนัน้น าท่านไปสัมผัสประสบการณ์พธิชีงแบบ

ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) Japanese Set 

บา่ย น าท่านเขา้สู่โตเกยีวเมอืงหลวง น าท่านไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจ

กลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนสิตา้เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็น

ยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่ KOSE , SHISEDO , 

KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้

ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ที่ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็น

รา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครือ่งใช ้เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยตา่งๆทีย่า่นชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และ

รา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่   อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus 

เสรมิพรอ้มทวัร ์(โปรแกรมไกดเ์สนอขายหนา้งาน)      

                อาหารเชา้  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

❖ อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุก,ุ

ชนิจูกุหรือชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เช่นหา้งออิอนมอลล,์ชซิุยเอา้ทเ์ลท ท่องเทีย่ว

โดยตัวทา่นเอง 

 ➢ Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิาร

ทุกวัน มแีบรนดช์ัน้น าของญี่ปุ่ นและแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลือกสรรมากมาย

กว่า 120 รา้นคา้เช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-

Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,   New Balance, Diesel, 

Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ป

ไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นม

ทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส 

Outlet Shuttle ออกจาก  (Terminal 1) No.30 หรือ  (Terminal 2) 

No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 

นาท ี

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลง

ที่ ส ถ า นี  JR Shisui Station แล ้ว ขึ้ น รถ ไป ที่  SHISUI PREMIUM 

OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

 

❖ เลอืกเทีย่วดสินยีT์okyo Disneyland หรอื Disney Sea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจากสนาม

บนสูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 

หมายเหตุ: ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสัง่ซือ้บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความ

ประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางพรอ้มช าระคา่บัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเทา่กันและเลอืกเขา้

ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 



 ➢ โตเกียวดสินีย ์ท่านจะไดพ้บกับความ

มหัศจรรย์ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo 

Disneyland)และโตเกยีวดสินียซ์ ี(Tokyo Disney 

sea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่ใจ

และเครื่องเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณไดส้ัมผัสถงึ

ความสุขตัง้แต่กา้วแรกที่คุณเขา้ไป สวนสนุกทัง้

สองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่

อายความเป็นญี่ปุ่ น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุด

คลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมทุรกับโตเกยีวดสินียซ์ยี์

ทีม่าพรอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินีย์

เป็นโลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึง่

เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น

สรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นนานาชนิด ( ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  

ต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบียนใน

ดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัส

ความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ  ิThe Invention of the 

Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัว

การต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของที ่ 

ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชัตเติล้บัส หรอืถา้เดนิทางจาก

โตเกยีว ทา่นสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมรีถ

โดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กัน 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอก็ซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

❖ เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการน้ีเป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวรเ์สรมิวัน
ฟรเีดย ์(ไกดเ์สนอขายหนา้งาน) เช่น ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิูย่า ฮาราจูกุ หรอืไปชมซากุระสวนอุเอโนะ 
คลองเมกโุระ ชมสตารบ์คัสาขาใหมใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทางบรษัิทและไกด์
ไม่สามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่ับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละท่านเท่านัน้ (หากท่าน
ตอ้งการแจง้ความประสงคก์ับไกดห์นา้งาน) 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้ วดันารติะ - รา้นละลายเงนิเยน - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                  อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดน้ีเป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภูมภิาคคัน

โต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดังทีสุ่ดในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีง

ศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สู่

อาคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยี์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
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


หา้ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมทีม่สีระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสัตว ์ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธ

แบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี่ปุ่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่ี

และยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นละลาย

เงนิเยน เป็นรา้นที่รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญี่ปุ่ นไวม้ากมาย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดนิทางสู ่

สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101 

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ
ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวรเ์ต็ม

ทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้

◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังน้ี 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ไมส่ามารถอพัได ้

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 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 

-ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็ ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง (ยกเวน้ทีน่ั่ง No.31 DEFG น่ังได)้ 

-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่16ปีน่ัง  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพัก

หอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอื

ขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

◼ ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ่้ายดังน้ี 

(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 

เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบน ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

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 นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  



7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บ
รวมวันหยดุและเสาร ์อาทติย)์ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


