
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: JXW221 Japan Best Summer โตเกยีว ฟจู ิ5D 3N 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  ทวัรโ์ตเกยีว ฟจู ิ5วนั3คนื  
�พกัออนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื �ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์�อสิระฟรเีดย ์1 วนั  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบทีAน ัAง 3-4-3 นํ Eาหนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

 

วนัทีA รายละเอยีดทอ่งเทีAยว 

1 พรอ้มกนัทีAทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีAยวบนิทีA  DMK – NRT XW102 02.20-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีE – ถา่ยรปูหุน่กนัด ัEม -  
ออนเซ็น     � อาหารเทีAยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ฟูจชิ ัEน5 - ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปปิE งชนิจกูแุละLaox 
Shinjuku – นารติะ     � อาหารเชา้,เทีAยง (Japanese Set)       

4  อสิระทอ่งเทีAยวตามอธัยาศยัหรอืซืEอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืก
ซืEอBus เสรมิพรอ้มทวัร ์(เชน่ตลาดปลา ชบิยูา่ ฮาราจกู)ุ      
� เชา้   

5  วดันารติะ – รา้นดองกโิฮเต–้ หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอน
เมอืง 
เทีAยวบนิทีA NRT - DMK XW101 13.55-18.25  
� เชา้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
 พกัเดีAยวเพิAม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีAน ัAง หมายเหต ุ

5-9 มถินุายน 62 21,888  
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  
6-10มถินุายน 62 19,888 8,500 34  
8-12มถินุายน 62 17,888 8,500 34  
11-15มถินุายน 62 18,888 8,500 34  
12-16มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
13-17มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
15-19มถินุายน 62 19,888 8,500 34  
18-22มถินุายน 62 19,888 8,500 34  
19-23มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
20-24มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
22-26มถินุายน 62 18,888 8,500 34  
25-29มถินุายน 62 18,888 8,500 34  
26-30มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
27มถินุายน-1กรกฎาคม 21,888 8,500 34  
29มถินุายน-3กรกฎาคม 19,888 8,500 34  
2-6กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
3-7กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
4-8กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
6-10กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
9-13กรกฎาคม 62 22,888 8,500 34  
10-14กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
11-15กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
12-16กรกฎาคม 62 23,888 8,500 34  
13-17กรกฎาคม 62 25,888 8,500 34  
16-20กรกฎาคม 62 25,888 8,500 34  
18-22กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
20-24กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
23-27กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
24-28กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
25-29กรกฎาคม 62 24,888 8,500 34  
26-30กรกฎาคม 62 24,888 8,500 34  
30กรกฎาคม-3สงิหาคม  21,888 8,500 34  
27-31สงิหาคม 62 19,888 8,500 34  
28สงิหาคม –1กนัยายน 21,888 8,500 34  
29สงิหาคม -2กนัยายน 21,888 8,500 34  
31สงิหาคม-4กนัยายน 19,888 8,500 34  
3-7กนัยายน 62 19,888 8,500 34  
4-8กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
5-9กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
7-11กนัยายน 62 19,888 8,500 34  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14กนัยายน 62 22,888 8,500 34  
11-15กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
12-16กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
14-18กนัยายน 62 19,888 Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  
17-21กนัยายน 62 22,888 8,500 34  
18-22กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
19-23กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
21-25กนัยายน 62 19,888 8,500 34  
24-28กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
25-29กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
26-30กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
28กนัยายน –2ตลุาคม 22,888 8,500 34  

 

ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25  
Return       NRT - DMK XW101 13.55-18.25 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื อง กรณีทา่นตอ้งการ สั งซื'อบนเครื องเทา่นั'น) 
 
วนัทีAแรก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
23.00น. �พรอ้มกนัที  ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัEน 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 
 
วนัทีAสอง     ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีE – ถา่ยรปูหุน่กนัด ัEม - ออน

เซ็น 
                  � อาหารเทีAยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
02.20น. �นําท่านออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนารติะประเทศญีAปุ่ นโดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีAยวบนิทีA 

XW102 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื อง กรณีทา่นตอ้งการสั งซื'อบนเครื องเทา่นั'น) 
10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื'อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ นําทา่นขึ นรถโคช้ปรับอากาศจากนั'นนําทา่นขึ'นรถโคช้ปรับอากาศนํา
ทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง  

เทีAยง � บรกิารอาหารเทีAยง (มืEอทีA 1) บรกิารเบนโตะบนรถ เพื อความสะดวกในการเดนิทางและเวลาทอ่งเที ยว 
บา่ย นําท่านเดนิทางสูว่ดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคําที เป็น

ทองสมัฤทธิI มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธ
ที เก่าแกท่ี สุดใน  ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบ
ไหวข้อพรเพื อความเป็นสริมิงคลตลอดทั 'งปี ถ่ายภาพ
เป็นที ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ งมี
โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟทีAใหญ่ทีAสุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่า
เครื องรางของขลังอันศักดิIส ิทธิIของวัดแห่งนี'หรื
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปปิ' งที มี
ชื อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที ระลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครื องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขาย ขนมที คนญี ปุ่ นมายงัวัดแหง่นี'ตอ้งมาตอ่ควิกนั ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ'งของฝากที เป็นแบบ
ญี ปุ่ นญี ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั 'งขา้วของเครื องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสื'อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี นี  หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที สงูที สดุในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใกลก้ับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื อวันที  22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 
เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน
โตของแคนาดา นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี เกดิจากการถมทะเลขึ'นมาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ป
ปิ'งสนิคา้หลากหลายชนดิที หา้งไดเวอรซ์ติ ีE ซึ งภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมายและให ้
ท่านถ่ายรูปกับกนัด ัEมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึ'นมาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัว
เดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเพิ งเปิดตัวเป็นทางการในวันที  24 กนัยายน 2560 
ที ผา่นมา สมควรแกเ่วลา สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีAพกัออนเซ็น 

คํAา � รบัประทานอาหารคํAา (มืEอทีA2) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัEน!!! หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 
สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํEาแรอ่อนเซ็น (Onsen) นํ'าแร่ในสไตลญ์ี ปุ่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิ ม ซึ ง
ชาวญี ปุ่ นเชื อวา่นํ'าแร่ธรรมชาตนิี'มสีว่นชว่ยเรื อง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึ'น การบรรเทาอาการปวดเมื อย
ตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทั 'งบํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั ง 

�ทีAพกั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื อโรงแรมที ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจง้
พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีAสาม   ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ฟูจชิ ัEน5 - โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปปิE งชนิจกูแุละLaox Shinjuku   
                 - นารติะ     � อาหารเชา้,เทีAยง (Japanese Set)       
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืEอทีA3) 
 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ศู น ย์ พิ พิ ธ ภ ัณ ฑ์

แผ่นดนิไหว ซึ งไดจํ้าลองเหตุการณ์ต่างๆที 
เกดิแผ่นดนิไหวในญี ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกัน
ตัว และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จําลองแผ่นดนิไหวในระดับที แตกต่างกันได ้
ด ว้ย  นํ าท่ านไปขึEนภู เขาไฟฟูจ ิ สัม ผัส
บรรยากาศและกลิ นอายอยา่งใกลช้ดิที  สถานี
ทีA 5 อยู่สูงจากระดับนํ' าทะเลขึ'นมา 2,305 
เมตร ฟูจิยาม่า ,ฟูจิซัง  หรือภู เขาไฟฟูจิ 
(Mr.Fuji) นั'นเป็นภูเขาไฟที สูงที สดุในป ระเทศญี ปุ่ น มคีวามสูง 3,776 เมตร (12,388 
ฟตุ) ตั 'งอยู่ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ (Shizuoka-ken)และ จ. ยามานาช ิ(Yamanashi-ken) 
ในปี พ.ศ. 2556 ที ผ่านมา องค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟุจไิดรั้บการขึ'น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อกีดว้ย เมื อขึ'นมาถงึชั 'น5จะสามารถมองเห็นววิ
ทวิทัศน์ที สวยงามของ ทะเลสาบทั 'ง 5 ที ลอ้มภูเขาไฟฟจู,ิ เซาธแ์อลป์ (South Alps), 
เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) และภเูขาชชิบิ ุ(Chichibu) ที ชั 'น5นี'ยังเป็นที ตั 'งของ
ศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที สัการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อกีทั 'งยังเป็นที สําหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชื อวา่ที บรเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชั 'น 5 นี' ถูก
เรยีกว่า “ Tengu no niwa “ “สวนของท่านเทนก”ุ(ปีศาจที มจีมูกแดงยื นออกมา) โดยมคีวามเชื อว่าที นี มที่าน
เทนกุปกครองอยู่นั นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี'มสีมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลอือยูม่ากมาย อย่างเชน่ 
ขวานขนาดใหญท่ี มนํี'าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ี พื'นในสวน ซึ งในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี'
กันมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นที มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจจิงึเป็นสถานที ศักดิIสทิธิIที คนเคารพบูชาและนิยมมาซื'อ
เครื องลางกลับไปเป็นของที ระลกึ อสิระใหท้่านสัมผัสกับทัศนียภาพที สวยงามของฟจูซิงัในระยะใกลแ้ละเลอืก
ชมเลอืกซื'อของที ระลกึตามอธัยาศัย หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีที อากาศไมเ่อื ออํานวย และหรอืทางขึ'น 
โดยทางบรษัิทจะเปลี ยนที เที ยวทดแทนเป็นโออชิปิารค์แทนเรื องสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์  
นําท่านสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นหมู่บา้นที ตั 'งอยู่ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึ งในปี 2013 ฟูจซิังไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี'มบี่อนํ'าใสๆ 
รวมกนักวา่ 8 บอ่ เป็นนํ'าที เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี  

เทีAยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืEอทีA 4) เมน ูJapanese Set เมนTูobanyaki 
บา่ย นําทา่นเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่นําทา่นไป ชอ้ปปิE งยา่นชนิจกูแุละ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปปิ'ง

ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั นนสิตา้ เป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชมและซื'อสนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครื องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื'อผา้,รองเทา้ 
และเครื องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื น ๆ อกีมากมายที ราคาคอ่นขา้งถกู
กว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชั 'น8) ซึ งสนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือเป็นรา้นดองกี' ที ขายสินคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสึโมโตท้ี รวมสินคา้ เคร่องใช ้
เครื องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิ'งตามอัธยาศัย อาหารมืEอเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆที ย่านชนิจูกุ เชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกี
มากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีAพกัยา่นนารติะ 

�ทีAพกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีAส ีA อสิระทอ่งเทีAยวตามอธัยาศยัหรอืซืEอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืก
ซืEอBus เสรมิพรอ้มทวัร ์     �อาหารเชา้ 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืEอทีA5) 
� อสิระใหท้า่นทอ่งเทีAยวตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้า่นชอ้ปปิ'งหรอืเดนิทางสูส่ถานที ทอ่งเที ยวอื น ๆ เชน่ อากฮิาบารา่,ฮาราจกุ,ุชนิจกูหุรอืชอ้ปปิ'งแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเที ยวโดยตัวทา่นเอง 
 � Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบินนาริตะ เ ปิด
ใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์ั 'นนําของญี ปุ่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรร
มากมายกว่า 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 สามารถชอ้ปไดต้ั 'งแต่เวลา 10:00 - 20:00 
น. ชอ้ปปิ'งอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้
แบรนดญ์ี ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที สถาน ีJR Shisui Station แลว้ขึ'นรถไปที  
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 
� เลอืกเทีAยวดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึ งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบสัจาก
สนามบนสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
กรณีตอ้งการสั งซื'อบัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ยา่ง
นอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางพรอ้มชําระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดสินีย์
แลนดแ์ละดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ ง 
 � โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรย์ของ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)และโตเกียวดสินีย์ซี 
(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื นตาตื นใจ
แล ะเครื องเลน่มากมาย จะทําใหค้ณุไดส้มัผัสถงึความสขุตั 'งแตก่า้ว
แรกที คุณเขา้ไป สวน
สนุกทั 'งสองแห่งนี'เต็ม
ไปดว้ยความบันเทิง 
พ ร ้อ ม กั บ ก ลิ น อ า ย
ความเป็นญี ปุ่ น ท่านจะ
ไดพ้บกับตัวละครสุด
คลาสสิคจากดิสนีย์
ม า ก ม า ย ที โ ต เ กีย ว
ดสินียแ์ลนด ์หรอืดําดิ งลงไปใตม้หาสมทุรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีี มาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินีย์
เป็นโลกแห ่งจนิตนาการของราชาการต์นูญี ปุ่ นซึ งเป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกที สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย
สรา้งขึ'นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื องเล่น
นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเลน่เครื องเลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์าร
ตูนเรื องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบียนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of 
Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ 

จับจา่ยเลอืกซื'อสนิคา้ที ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทั 'งยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกี'
เมา้ส ์มนินี เมา้ส ์พรอ้มผองเพื อนการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซื'อของที   ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่าน
สามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติ'ลบสั หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขึ'น
รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทั 'ง ยังมรีถโดยสารวิ งตรง
จากโรงแรมหรอืสถานที ตา่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึ'นรถไฟ JR นารติะเอก็ซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลี ยนสายรถที สถานรีถไฟ JR โตเกยีว 
ขึ'นรถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถที สถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
 

� เลอืกซืEอบสัเสรมิ+เทีAยวโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนี'เป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสรมิวันฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีAยวตลาดปลา ชอ้ปปิE งชบิูยา่ ฮาราจูกุ เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเที ยวหนา้งาน ทาง
บรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบังคับซื'อใดๆทั 'งสิ'น ขึ'นอยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละ
ทา่นเทา่นั'น (หากทา่นตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 
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 ทา่นขึEนไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

�ทีAพกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีAหา้ วดันารติะ – รา้นดองกีE – หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                  �อาหารเชา้ 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืEอทีA6) 
นําท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัดนี'เป็นหนึ งในวัดที เป็นที รูจั้ก
มากที สุดในภูมภิาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที โด่งดังที สุดในแถบ
ชบิะ และจํานวนผูม้าเยี ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจ ิใน
กรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที ตั 'งของประตหูลัก มทีางเดนิบนัได
ขึ'นสูอ่าคารหลักเป็นสถานที สําหรับสักการะบชูาภายในวัดทา่น
สามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชั 'นหนึ งคู่ สวนหยอ่มที มสีระนํ'าขนาดใหญ่ รวมทั 'ง
บรเิวณสําหรับเลี'ยงสัตว ์ภายใ นกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี 
โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพร
พระเพื อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื'อเครื องราง
ของขลังและสนิคา้พื'นเมอืง จากนั'นนําท่านเดนิทางไปชอ้ปปิ'ง รา้นดองกีE 
เป็นรา้นที รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญี ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิอนมอลล ์ท่านสามารถเดนิ
ไปชอ้ปปิ'งได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีAยวบนิทีA 101 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื อง กรณีทา่นตอ้งการสั งซื'อบนเครื องเทา่นั'น) 

18.25น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
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หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีAปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีAยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืAอใหท้า่นทอ่งเทีAยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีAยวญีAปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีAปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัAวโมง มอิาจเพิAมเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ|ในการปรบัเปลีAยนเวลาทอ่งเทีAยวตาม
สถานทีAในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีAยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีAยนปรบัสงูข ึEน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิAมข ึEน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยวเทา่น ัEน คา่ทวัรท์ ีAจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีAตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัEนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีAปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัEงคา่
ต ั�วเครืAองบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงืAอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัEงนีEจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึEนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีAลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัEง มฉิะน ัEนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัEงส ิEน  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั'นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1. กรณีที นักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื อนการเดนิทาง นักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี (ผูม้ชี ื อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ งเพื อแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์) คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 
ของคา่บรกิารที ชําระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์) คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 
ของคา่บรกิารที ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที ชําระแลว้
ทั 'งหมด ทั 'งนี' ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที ชําระแลว้เนื องในการเตรยีมการจัดการนํา เที ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที ยว เชน่ การสํารองที นั งตั�วเครื องบนิ การจองที พักฯลฯ 
3. ในกรณีที ลูกคา้ยื นวซีา่กับทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืค่าทัวรท์ี ลูกคา้ชําระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที วซีา่ไม่
ผา่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที เกดิขึ'นจรงิ 
4. กรณียื นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที เกดิขึ'นจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยื นวซีา่ / ค่ามัดจําตั�วเครื องบนิ หรอืค่าตั�วเครื องบนิ 
(กรณีออกตั�วเครื องบนิแลว้)     
5. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที  ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บรษัิทของ สงวนสทิธิIในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั 'งหมด 
5.อตัราคา่บรกิารนีE � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื องบนิไป-กลับชั 'นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที นั งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี นั งได ้ยกเวน้การซื'อที นั งเพิ ม 
� ซืEอทีAน ัAงเพิAม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที นั ง พรอ้มชาํระคา่ที นั งได ้
ดังนี' 
- ทีAน ัAงช ัEน ScootBiz ราคาเทีAยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีAน ัAงแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงืAอนไข ดงันีE 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซน แถวทีA ประเภททีAน ัAง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีAยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ'ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ'ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ'ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ'ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ'ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารนั ง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กนั ง  
 
2. �คา่ที พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � ค่านํ Eาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืAองที สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึEนเครืAองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื องบนิตามเงื อนไขของแตล่ะสายการบนิที มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซื'อนํ'าหนักสมัภาระเพิ มสายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว (แจง้กอ่นเดนิทาง10วัน)มคีา่ใชจ้า่ยดังนี'  
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ'นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ช ิ'น 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัAงซืEอประกนั
สขุภาพเพิAมได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีE⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื นๆที นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื องดื มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ'ามนัที สายการบนิเรยีกเก็บเพิ มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีAมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
 
รายละเอยีดเกี ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีAปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีAประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัEนในประเทศญีAปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยว เยีAยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืAนเอกสารในข ัEนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืAอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีE 
1.ตั�วเครื องบนิขาออกจากประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ งที ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที อาจเกดิขึ'นในระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื อ ที อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีAปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที จะกระทําในประเทศญี ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ งที ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 'น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.ในขั 'นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัEงหมดก่อนทําการจอง เพืAอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืAอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัEงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงืAอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัEงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ีAจะเลืAอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึEนในกรณีทีAมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิIการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ'นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIในการเปลี ยนเที ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ งของผดิกฎหมาย ซึ งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิสิ งของสูญหาย อันเนื องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที ยวเอง  
6. เมื อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั 'งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 'งหมด  
7. รายการนี'เป็นเพยีงขอ้เสนอที ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 'งหนึ ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ งอาจจะปรับเปลี ยนตามที ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี  / ปลอด
บหุรี ได ้โดยอาจจะขอเปลี ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี พัก ทั 'งนี'ข ึ'นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั'น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 'งสิ'นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั'น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที ยว อันเนื องมาจากการกระทําที ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที ยวและ ชอ้ปปิ'งแต่ละสถานที นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 'งที ตอ้งเรง่รบี เพื อใหไ้ดท้อ่งเที ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ'าดื มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ มในวันที 2ของการเดนิทางถงึวันที 4ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที ยวญี ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั วโมง อาทเิชน่ เริ ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั'น มอิาจเพิ มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั 'งนี'ข ึ'นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั'นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิIในการปรับเปลี ยนเวลาท่องเที ยวตาม
สถานที ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดินทาง
ท่องเที ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที ยว เท่านั'น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซื'อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั วไป และควรศกึษาเงื อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 'งสิ'นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั'น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที ยว อันเนื องมาจากการกระทําที ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื น ๆ  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


