
Japan Best Summer โตเกยีว ฟจู ิ5วนั 3คนื 

พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์อสิระฟรเีดย ์1วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

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

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  
ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรูป
หุน่กนัด ัม้ - ออนเซ็น 

3  
ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ฟูจชิ ัน้5 - โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ
และLaox Shinjuku - นารติะ 

4  
อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 
บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์

5  
วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยาน
ดอนเมอืง 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

05 - 09 Jun 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

06 - 10 Jun 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

08 - 12 Jun 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

12 - 16 Jun 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

13 - 17 Jun 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

15 - 19 Jun 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

18 - 22 Jun 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

19 - 23 Jun 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

20 - 24 Jun 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

22 - 26 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

25 - 29 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jun 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

27 Jun - 01 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

29 Jun - 03 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

02 - 06 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

03 - 07 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

04 - 08 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

06 - 10 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

09 - 13 Jul 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

11 - 15 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

12 - 16 Jul 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

13 - 17 Jul 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

16 - 20 Jul 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

18 - 22 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

20 - 24 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

23 - 27 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

25 - 29 Jul 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jul 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

30 Jul - 03 Aug 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

27 - 31 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

31 Aug - 04 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 



03 - 07 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

04 - 08 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

05 - 09 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

07 - 11 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

10 - 14 Sep 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

11 - 15 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

12 - 16 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

14 - 18 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

17 - 21 Sep 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

18 - 22 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

19 - 23 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

21 - 25 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

24 - 28 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

25 - 29 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

26 - 30 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

28 Sep - 02 Oct 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์
วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00 น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิสายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะ 
ดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรูปหุน่
กนัด ัม้ - ออนเซ็น 

02.20 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW102  
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหาร
สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น า
ทา่นขึน่รถโคช้ปรับอากาศน าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง(มือ้ที ่1) บรกิารเบนโตะบนรถ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางและ
เวลาทอ่งเทีย่ว 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูว่ดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอิ
มทองค าทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาคคัน
โต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ 
คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรื
เพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่
วา่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัด
แห่งนี้ตอ้งมาต่อคิวกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, 



กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่หากมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุใน
โลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์คใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่่าน
สามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวดัอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิาร
เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์
เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าท่าน
เดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง
สนิคา้หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติี ้ซ ึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมาย
และใหท้า่นถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตาม
อัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเพิง่
เปิดตัวเป็นทางการในวนัที ่24 กันยายน 2560 ทีผ่า่นมา สมควรแกเ่วลา สมควรแก่เวลาน าทา่น
เดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้!!! 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) 
น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ย
เรือ่ง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลาย
ความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 
ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่
3 

ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ฟูจชิ ัน้5 - โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุและ
Laox Shinjuku - นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวใน
ญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตวั และทา่นยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดนิไหวในระดับ
ทีแ่ตกต่างกันไดด้ว้ย น าท่านไปขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิ สัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอย่างใกลช้ดิที ่
สถานีที่ 5 อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลขึน้มา 2,305 เมตร ฟูจยิาม่า,ฟูจซิัง หรอืภูเขาไฟฟูจ ิ
(Mr.Fuji) นัน้เป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น มคีวามสงู 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) ตัง้อยู่
ระหวา่ง จ.ชซิโึอกะ (Shizuoka-ken)และ จ.ยามานาช ิ(Yamanashi-ken) ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่า่น
มา องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟจุไิดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม อกี
ดว้ย เมือ่ขึน้มาถงึชัน้5จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของ ทะเลสาบทัง้ 5 ทีล่อ้มภูเขาไฟ
ฟจู,ิ เซาธแ์อลป์ (South Alps), เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) และภูเขาชชิบิุ (Chichibu) ที่
ชัน้5นี้ยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่ัการะ
บูชาและอธฐิานขอพร อีกทัง้ยังเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชือ่ว่าที่บรเิวณ
โดยรอบของฟูจซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “ Tengu no niwa “ “สวนของท่านเทนกุ”(ปีศาจทีม่จีมูก
แดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ีม่ทีา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แหง่นี้
มีสมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้าหนักกว่า 375 
กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ จงึ
เป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจจิงึเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ีค่นเคารพบูชาและนยิมมาซือ้เครื่องลาง
กลับไปเป็นของที่ระลกึ อสิระใหท้่านสัมผัสกับทัศนียภาพทีส่วยงามของฟูจซิังในระยะใกลแ้ละ



เลอืกชมเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ่
อ านวย และหรอืทางขึน้ โดยทางบรษิทัจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นโออชิปิารค์แทนเรือ่ง
สภาพอากาศทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์  น าทา่นสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นหมู่บา้น
ทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูิ
ซงัไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในบรเิวณนีม้บีอ่น ้าใสๆ รวมกันกวา่ 8 บอ่ เป็นน ้า
ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูJapanese Set เมนTูobanyaki 

บา่ย  น าทา่นเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่น าทา่นไป ชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุและ Laox Shinjuku 
แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดา
แฟชัน่นสิตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุัน 
ใหท้่านเลือกชมและซื้อสนิคา้มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-
3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์  KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100
เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้น
ดองกี้ ที่ขายสินคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสึโมโตท้ี่รวมสินคา้ เคร่องใช ้

เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็น
อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ 
และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กยา่นนารติะ 
ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
 (ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้ Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบารา่,ฮาราจกุ,ุชนิจูกุหรอืชอ้ปป้ิง
แถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทา่นเอง 
       Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวนั มแีบรนดช์ัน้น า
ของญีปุ่่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้เชน่ 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 สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบ
รนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก 
(Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลา
ประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station 
แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 เลอืกเทีย่วดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอื



บัสจากสนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการส ัง่ซือ้บตัรกบั
บรษิทัฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มช าระคา่บตัร) บตัร
โตเกยีวดสินยีแ์ลนดแ์ละดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 
        โตเกยีวดสินยี ์ ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด์ (Tokyo 
Disneyland)และโตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่
ใจและเครือ่งเลน่มากมาย จะท าใหค้ณุไดส้มัผัสถงึความสขุตัง้แตก่า้วแรกทีค่ณุเขา้ไป สวนสนุกทัง้
สองแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่อายความเป็นญีปุ่่ น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสดุ
คลาสสคิจากดสินยีม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมทุรกับโตเกยีวดสินยีซ์ี

ทีม่าพนอ้มกบัตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินยีเ์ป็นโลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่
เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2526 จากการถม
ทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัด
จ านวนการเลน่) ผจญภัยในดนิแดน ตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่ง
ดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of 
Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาติ
ในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านได ้
สนุกสนานพรอ้มกับการ จับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับ
ตัวการต์นูเอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกับ
การจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดย
รถไฟหรือรถชตัเติล้บัส หรอืถา้เดนิทางจากโตเกียว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR 
โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินยีแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมรีถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรม
หรอืสถานทีต่า่งๆ ดว้ยเชน่กัน 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานรีถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชโินะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถ
บัส+ทัวรเ์สรมิวนัฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิยู่า ฮาราจูกุ โอไดบะ ถ่ายรูปหุ่นกันดัม้ 
หา้งไดเวอรซ์ติีเ้ป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบังคับซือ้
ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละท่านเท่านัน้ (หาก
ทา่นตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 
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 หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอน
เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วดันีเ้ป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต ถอืวา่
เป็นวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว 
บรเิวณวดัเป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับสักการะบูชา
ภายในวดัทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่สวนหย่อมทีม่สีระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณ
ส าหรับเลีย้งสัตว ์ภายใ นก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของ
ศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้ม
เลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็น
รา้นทีร่วบรวมสนิคา้ต่างๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออินมอลล ์ท่าน
สามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW101 

18.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ
หมายเหตุ:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากสภาวะอากาศ , 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการ
เดนิทาง 20วนั 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่าน
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5.อตัราคา่บรกิารนี ้☑ รวม 

1. ☑ คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่ง
เพิม่ 
ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้ม
ช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้
กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้
 
2. ☑คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู่/พักสาม

ทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. ☑คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. ☑เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ☑ คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 

20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ
ทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 
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 ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้
32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี⌧้ไมร่วม 
1. ⌧คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. ⌧คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรับกรุ๊ปทีม่หีัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ
ประทับใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ที่ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกันระหวา่งท่านลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้่าย1,000บาท) 
กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์
และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวม
จ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละ
คนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 
  
  

 


