
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
CODE: JXW226 Kawazu Sakura Lover โตเกยีว ฟจู ิคาวาส ึฟจูสิก ีโยโกฮามา่ 6D4N 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื โยโกฮามา่1คนื นารติะ 2คนื ทาน BBQ Yakiniku +บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

แบบทีIน ัIง 3-4-3 นํ Mาหนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  
บนิกลางวนั กลบัไฟลท์ดกึ เทีIยวสดุคุม้!!! ไมเ่หนืIอย!!! 

� เยอืนเมอืง คาวาสจึ.ชซิโุอะกะ ชมดอกซากรุะกอ่นใคร ที�บานเร็วสดุในแถบคันโต ที�จ.ชซิโุอะกะ 

� ชมววิ ภเูขาไฟฟจู ิภเูขาที�สงูและสวยที�สดุในญี�ปุ่ นจากววิบนสะพานแขวนขนาดยักษ์ Mishima Skywalk 

� ชว่งฤดหูนาวสนุกสนานลานสก ีFujiten หรอืเที�ยวชมหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก 

� สวรรคแ์หลง่ชอ้ปแบรนดเ์นม โกเทมบะพรเีมี�ยมเอา้ทเ์ลต 

� โตเกยีวเมอืงหลวง ศนูยร์วมแฟชั�นชั Eนนําและเทคโนโลยทัีนสมัย ชอ้ปปิEงยา่นดังชนิจกู ุ

� โยโกฮามา่ เมอืงทา่เรอืแหง่สสีนัที�สวยงาม เมอืงหลวงของจังหวัดคานากาวา่ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํEาแร่ออนเซ็น (Onsen) นํE าแร่ในสไตล์ญี�ปุ่ น ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความ
แรงสั�นสะเทอืนของระดับความไหวตา่งๆ  

� วัดโคมแดง วัดเซนโซจหิรอืวัดอาซากสุะ วัดพทุธชื�อดังของญี�ปุ่ น ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่Eาสมุดิะ 
� อสิระฟรเีดย ์1 วัน เที�ยว ชอ้ปปิEงหรอืเลอืกซืEอบตัรเที�ยวโตเกยีวดสินยีแ์ลนด/์ดสินยีซ์ยี ์(ราคาบตัร 2,700บาท)  
 
ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW106 11.50-19.30  
Return       NRT - DMK XW105 20.45-02.00 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สั�งซืEอบนเครื�องเทา่นัEน) อพัเกรดที�นั�ง/เพิ�มนํEาหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร ์
 

วนัทีI รายละเอยีดทอ่งเทีIยว 

1 พรอ้มกนัทีIทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
เทีIยวบนิทีI  DMK – NRT XW106 11.50-19.30 – ทา่อากาศยานนารติะ – ทีIพกันารติะ 

2  โตเกยีว - ตลาดปลาสกึจิ ิ– วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีM – ถา่ยรปูหุน่กนัด ัMม – โยโก
ฮามา่ 
ถา่ยรปูจดุชมววิ – ไชนา่ทาวน ์    � เชา้,อาหารเทีIยง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

3  คาวาส ึชมซากรุะ – Mishima Skywalk - โกเท็มบะ พรเีมีIยม เอา้ทเ์ลท - ออนเซ็น  
� อาหารเชา้,เทีIยง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์     

4  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten หรอื โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปปิM งชนิจกูแุละ
Laox Shinjuku – นารติะ     � เชา้,เทีIยง (Japanese Set)  

5  อสิระทอ่งเทีIยวตามอธัยาศยัหรอืซืMอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืก
ซืMอBus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ 
เทีIยวบนิทีI NRT - DMK XW105 20.45-02.00 (+1) 
� เชา้   

6 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
 พกัเดีIยวเพิIม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีIน ัIง หมายเหต ุ

8-13 กมุภาพนัธ ์63 26,888  
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
 

8,500 34  
13-18 กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  
15-20 กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  
20-25 กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  
22-27 กมุภาพนัธ ์63 25,888 8,500 34  
27กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 63 25,888 8,500 34  
29กมุภาพนัธ-์5มนีาคม 63 25,888 8,500 34  
5-10 มนีาคม 63 27,888 8,500 34  
7-12 มนีาคม 63 27,888 8,500 34  
12-17 มนีาคม 63 27,888 8,500 34  
14-19 มนีาคม 63 27,888 8,500 34  
19-24 มนีาคม 63 27,888 8,500 34  
21-26 มนีาคม 63 29,888 8,500 34  
26-31 มนีาคม 63 29,888 8,500 34  
28มนีาคม-2เมษายน 63 29,888 8,500 34  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีIแรก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนารติะ - ทีIพกันารติะ 
 
 

08.30น. �พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัMน 3 เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

11.50น. �นําท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญีIปุ่ นโดยสาย
การบนิ NOKSCOOT เทีIยวบนิทีI XW106 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบน
เครื�อง กรณีทา่นตอ้งการสั�งซืEอบนเครื�องเทา่นัEน) 

19.30น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั�วโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
สําคัญ!!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืEอสัตว ์พืช 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศจากนัEนนําท่านขึEนรถโคช้
ปรับอากาศเดนิทางสูท่ ีIพกันารติะ อาหารมืMอคํIาอสิระตามอธัยาศยั  

�ทีIพกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีIสอง     โตเกยีว - ตลาดปลาสกึจิ ิ– วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีM – ถา่ยรปูหุน่กนัด ัMม – โยโกฮามา่ –  
                  ถา่ยรปูจดุชมววิ – ไชนา่ทาวน ์  � อาหารเชา้, เทีIยง (บฟุเฟ่ต ์BBQ yakiniku) 
 
เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มืMอทีI 1)  

 นํ าท่ าน เดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง 
เดินทางสู่ ตลาดปลาสกึจิ ิตลาดปลาใจ
กลางโตเกยีว ภายในตลาดเต็มไปดว้ยรา้นคา้
ปลีกและรา้นอาหารตั Eงเรียงรายเป็นจํานวน
มาก มรีา้นขายปลาทะเลสด ผักผลไมต้ามฤดู
และซาชมิ ิปลาดบิ หรือซูชดิว้ย สมควรแก่
เวลาเดินทางสู่  วดัอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจา้
แม่กวนอิมทองคําที�เ ป็นทองสัมฤทธิg มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เก่าแกท่ี�สดุในภูมภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อ
ความเป็นสริมิงคลตลอดทัEงปี ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาด
ยักษ์ที�มีความสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีIใหญท่ีIสุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื�องรางของขลังอัน
ศักดิgสทิธิgของวัดแหง่นีEหรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิEงที�มชีื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึ
มากมายไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนม
ที�คนญี�ปุ่ นมายังวัดแหง่นีEตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปปิEงของฝาก
ที�เป็นแบบญี�ปุ่ นญี�ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัEงขา้วของเครื�องใชคุ้ณภาพดี 
มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสืEอผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลาทา่น
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที�สงูที�สดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky 
tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�ทา่นสามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ใกลก้ับวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 
เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ี�นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน
โตของแคนาดา  

เทีIยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืMอทีI2) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 
บา่ย นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี�เกดิจากการถมทะเลขึEนมาเป็นเกาะ 

ใหท้่านไดช้อ้ปปิEงสนิคา้หลากหลายชนดิที�หา้งไดเวอรซ์ติ ีM ซึ�งภายในมรีา้นคา้ 
รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมายและใหท้า่นถา่ยรปูกบักนัด ัMมตวัใหม ่RX-
0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึEนมาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ 
ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเพิ�งเปิดตัวเป็นทางการ
ในวันที� 24 กันยายน 2560 ถา่ยรปูตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง
สู่ ทีIพกัย่านโยโกฮาม่า นําท่านถ่ายรูปจุดชมววิ บรเิวณรมิอ่าวโยโกฮาม่า 
เดนิทางสู่ไชน่าทาวน ์ไชน่าทาวน์ที�ใหญ่ที�สุดของญี�ปุ่ น ศูนยร์วมรา้นอาหาร
ของโยโกฮาม่า มีรา้นคา้ทั Eงหมด 620 รา้น 
สามารถลิEมรสอาหารจีนแท ้ๆ ไดด้ว้ย (อาหาร
เย็นตามอัธยาศัย) สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้สู่
ที�พัก 
โรงแรมทําเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ท่าน
สามารถน ัIงรถไฟไปชมววิยามคํIาคนืได ้

 

�ทีIพ ัก : APA Hotel Yokohama Bay 
Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 
โรงแรมมบีรกิารเพิ�มเตมิ Public bath เรยีกวา่ Dai Yokujo เหมอืนออนเซ็นแตไ่มใ่ชนํ่Eาแรบ่รกิารดว้ย 
 

วนัทีIสาม    คาวาส ึชมซากรุะ – Mishima Skywalk - โกเท็มบะ พรเีมีIยม เอา้ทเ์ลท - ออนเซ็น                 
                � อาหารเชา้,เทีIยง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู     
 
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีIพกั (มืMอทีI3) 

 นําท่านเดนิทางสู่ คาวาส ึ(Kawazu) เมอืงอซิุ (Izu) จงัหวดัชซุิโอกะ นําท่านไปชมงาน Kwawazu Sakura 
Festival 2020  หรอืงาน "คาวาสซึากรุะมัตสรึ"ิ ซึ�งตั Eงแตเ่ดอืนกมุภาพันธเ์ป็นตน้ไปตลอดเวลากวา่ 1 เดอืน "คา
วาสซึากุระ (Kawazu-zakura)" ดอกซากูระจะออกดอกอวดโฉมเร็วกว่าซากรุะที�ไหนๆในเกาะฮอนช ูซากรุะสี
ชมพูเขม้ เรยีงตัวยาวตลอดรมินํEากว่า 4 กม. และบานทั�วเมอืงหลายพันตน้!!! แถมบางจุดยังมดีอก "นาโนะฮา
นะ" หรอืดอกกวางตุง้ สเีหลอืงบานพรอ้มกันอกีดว้ย สสีันตัดกัน สดใสมากๆ งาน "คาวาสซึากรุะมัตสรึ"ิ ในชว่ง
เทศกาลคาวาสซึากรุะมัตสรึ ิทั�วบรเิวณจะมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย อสิระใหท้า่นถา่ยภาพ ชมววิตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีIยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืMอทีI 4) Japanese Set  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บา่ย นําท่านเดนิสูเ่มอืงมชิมิะ เพื�อนําท่านไปชม Mishima Skywalk สะพานแขวนแหง่ใหมท่ ีIยาวทีIสุดในญีIปุ่ น 
กบัววิ 360° ท่ามป่าเขาและภเูขาไฟฟจูอิันงดงาม มคีวามยาวถงึ 400 เมตร ตัวสะพานทอดขา้มหบุเขาสงูจาก
พืEนดนิ 70.6 เมตร และเป็นหนึ�งในจุดชมภูเขาไฟฟูจทิี�สวยงามไม่แพท้ี�ไหนและบรเิวณโดยรอบ MISHIMA 
SKYWALK ยังมีสิ�งที�น่าสนใจอกีมากมายตั Eงแต่คาเฟ่น่านั�ง, Sky Garden ตกแต่ง
ดว้ยดอกไมห้ลากสายพันธุ ์เรอืนกระจกที�เต็มไปดว้ยพันธุไ์มส้วยงามตา่งๆ อสิระให ้
ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขา้มสะพาน) จากนัEนนําท่านสู่ โก
เท็มบะ พรเีมีIยม เอา้ทเ์ลท (Gotemba Premium Outlets) ตั Eงอยู่ที�เขตฮาโกเน่
(Hakone) เป็นเอาท์เล็ทกลางหุบเขาที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่ น มีทั EงเสืEอผา้ กระเป๋า 
สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ มรีา้นคา้แบรนดด์ังมากกวา่ 200 แบรนด ์เป็นแหลง่
รวมสนิคา้แบรนด์เนมจากทั�วโลก ทั Eงที�เป็นแบรนด์ต่างชาตแิละเป็นแบรนด์ของ
ญี�ปุ่ นเอง และยังสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ยจัดไดว้า่เป็นเอา้ทเ์ลทที�ววิดี
ที�สดุอสิระใหท้า่นเลอืกซืEอสนิคา่ตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีIพกัออนเซ็น 

คํIา � รบัประทานอาหารคํIา 
(มืMอทีI5) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์
ไมอ่ ัMน!!! หลงัอาหารไมค่วร
พลาดประสบการณ์ สมัผสั
วฒันธรรมการอาบนํMาแร่
ออนเซ็น (Onsen) นํEาแร่ใน
สไตล์ญี�ปุ่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่ นเชื�อว่านํEาแร่ธรรมชาตินีEมีส่วนช่วยเรื�อง ระบบการ
หมนุเวยีนของเลอืดดขีึEน การบรรเทาอาการปวดเมื�อยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้ม
ทั Eงบํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั�ง 

�ทีIพกั: Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื�อโรงแรมที�ท่าน
พักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีIส ีI ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten หรอื โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปปิM งชนิจกูแุละ
Laox Shinjuku – นารติะ     �อาหารเชา้,เทีIยง 

 
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีIพกั (มืMอทีI6) 
 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ศู น ย์

พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ซึ�ง
ไดจํ้าลองเหตุการณ์ต่างๆที�
เกดิแผ่นดนิไหวในญี�ปุ่ น และ
สาธติวธิีป้องกันตัว และท่าน
ยังสามารถเขา้ไปทดสอบใน
หอ้งจําลองแผ่นดินไหวใน
ระดับที�แตกต่างกันได ้พรอ้ม
ทั EงเลอืกซืEอสนิคา้ราคาพเิศษ 
เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ วติามนิ ครมีตา่งๆเป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่
ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที�พักที�ตั Eงอยู่บริเวณ
ภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะขาวโพลนอสิระใหท้่านไดเ้ลือกสัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ อาท ิตื�นเตน้กับการลื�นไถลดว้ยสกเีลือกสนุกกับสโนว์
บอรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกบัการน ัIงเลืIอนหมิะที�ทา่นจะสามารถนั�งดื�มดํ�ากบั
ทัศนียภ์าพที�ถกูปกคลุมดว้ยหมิะที�ดแูลว้สะอาดตายิ�งนัก หรอืทา่นจะสามารถ
เลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซืEอของที�ระลกึจากรา้น souvenir shop หรือ
เลอืกทานอาหารเครื�องดื�มที�บรเิวณชั Eน2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (คา่ทวัร ์
ไม่รวมอตัราเช่าอุปกรณ์สกแีละชุดสําหรบัเล่นสกรีาคาประมาณทา่นละ 
4,500 เยน,กระดานเลืIอน  Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 
4,500เยน//ราคาอาจมเีปลีIยนแปลงอพัเดทหนา้งาน) หมายเหตุ: หาก
หมิะละลายแลว้หรอืลานสกปิีดแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่อชโินะฮกัได 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หรอืเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นที�ตั Eงอยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ�งในปี 2013 ฟูจซิังไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกในบรเิวณนีEมบีอ่นํEาใสๆ รวมกันกวา่ 8 บอ่ เป็นนํEาที�เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายุ
มามากกวา่ 1,200 ปี อสิระถายภาพ หรอืเลอืกซืEอของฝาก ชมิของอรอ่ยๆโมจยิา่ง ซอฟครมีตามอธัยาศัย  

เทีIยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืMอทีI 7) Japanese Set  
บา่ย จากนัEนนําท่านช้อปปิM งย่านชนิจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปปิE ง

ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของ
เหล่าบรรดาแฟชั�นนิสตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิ
อนัดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจบุัน ใหท้า่นเลอืกชมและซืEอสนิคา้มากมาย 
อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสืEอผา้,รองเทา้ และเครื�องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมายที�ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและ
รา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชั Eน8) ซึ�งสนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 
เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกีE ที�ขายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะ
เป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�รวมสนิคา้ เครอ่งใชเ้ครื�องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปปิEงตาม 
จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีIพกัยา่นนารติะ อาหารมืMอเย็นอสิระตามอธัยาศยั  

�ทีIพกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีIหา้ อสิระทอ่งเทีIยวตามอธัยาศยัหรอืซืMอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืก
ซืMอBus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ �อาหารเชา้ 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีIพกั (มืMอทีI8) 
 (สมัภาระเช็คเอา้ทก์อ่นเวลา 10.00น. และฝากไวท้ ีIล็อบบีMโรงแรม) 

� อสิระใหท้า่นทอ่งเทีIยวตามอธัยาศยั  
ใหท้า่นชอ้ปปิEงหรอืเดนิทางสูส่ถานที�ทอ่งเที�ยวอื�น ๆ เชน่ อากฮิาบารา่,ฮาราจกุ,ุชนิจกูหุรอืชอ้ปปิEงแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเที�ยวโดยตัวทา่นเอง 
 � Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มแีบรนดช์ั Eนนําของญี�ปุ่ น
และแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 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 Eงแต่เวลา 10:00 - 
20:00 น. ชอ้ปปิE งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี�ปุ่ นโกอนิเตอร์
มากมาย 
- 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�สถานี JR Shisui Station แลว้ขึEนรถไปที� 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

 
� เลอืกเทีIยวดสินยีT์okyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึ�งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสั�งซืEอบัตรกบับรษัิทฯ กรณุาแจง้
ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางพรอ้มชาํระคา่บตัร) 
บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากันและเลอืก
เขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ�ง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 � โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และ
โตเกยีวดสินียซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน ตื�นตาตื�นใจแล ะเครื�องเลน่มากมาย จะทํา
ใหคุ้ณไดส้ัมผัสถงึความสขุตั Eงแต่กา้วแรกที�คุณเขา้ไป สวนสนุกทัEงสองแห่งนีEเต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับ
กลิ�นอายความเป็นญี�ปุ่ น ทา่นจะไดพ้บกบัตัวละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายที�โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืดําดิ�ง
ลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีี�มาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห่ งจ ิ นตนา
การของราชาการต์ูนญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึEนในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่  600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกับเครื�องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากัด
จํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื�องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื�องดัง  Toy 
Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผี
สงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตร์สาม
มิติ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนาน
พรอ้มกับการ จับจ่ายเลือกซืEอสนิคา้ที�ระลึกน่ารักในดิสนีย์
แลนด์อีกทั Eงยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์ 
อยา่ง มกิกีEเมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์นูอกีมากมาย
สนุกกับการจับจ่ายซืEอของที�  ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่าน
สามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะไดโ้ดยรถไฟหรือ
รถชตัเติEลบัส หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ทา่นสามารถขึEนรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินีย์
แลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทั Eง ยังมรีถโดยสารวิ�งตรงจากโรงแรมหรอืสถานที�ตา่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึEนรถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลี�ยนสายรถที�สถานรีถไฟ JR โตเกยีว 
ขึEนรถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถที�สถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

� เลอืกซืMอบสัเสรมิ+เทีIยวโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนีEเป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสรมิวันฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีIยวตลาดปลา ชอ้ปปิM งชบิูยา่ ฮาราจูกุ เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเที�ยวหนา้งาน 
ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบังคับซืEอใดๆทั EงสิEน ขึEนอยูก่บัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แต่
ละทา่นเทา่นัEน (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 ทา่นขึMนไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 
18.00น. พรอ้มกนัทีIล็อบบีMของโรงแรมเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพืIอเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
20.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีIยวบนิทีI XW105 

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สั�งซืEอบนเครื�องเทา่นัEน) 
 
วนัทีIหก ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                 

 
02.00น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีIยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืIองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีIปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีIยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืIอใหท้า่นทอ่งเทีIยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีIยวญีIปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีIปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัIวโมง มอิาจเพิIมเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีIยนเวลาทอ่งเทีIยวตาม
สถานทีIในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีIยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีIยนปรบัสงูขึMน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิIมขึMน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืIอการทอ่งเทีIยวเทา่น ัMน คา่ทวัรท์ ีIจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีIตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัMนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีIปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัMงคา่
ต ั�วเครืIองบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ืIอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัMงนีMจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึMนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีIลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีIของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัMง มฉิะน ัMนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัMงส ิMน  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัEนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Eงกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั EงสิEน  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิg ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั EงสิEน 
 5.อตัราคา่บรกิารนีM � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั Eนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้ยกเวน้การซืEอที�นั�งเพิ�ม 
การซืEอที�นั�งอัพเกรดเพิ�มเป็นการซืEอบรกิารเสรมิ กรณีที�นั�งที�ตอ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดที�นั�งของตั�วซรียีทั์วร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
� ซืMอทีIน ัIงเพิIม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที�นั�ง พรอ้มชาํระคา่ที�นั�งได ้
ดังนีE 
- ทีIน ัIงช ัMน ScootBiz ราคาเทีIยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีIน ัIงแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงืIอนไข ดงันีM 

โซน แถวทีI ประเภททีIน ัIง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีIยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิEว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิEว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิEว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิEว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิEว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารนั�ง (ยกเวน้ที�นั�ง No.31 DEFG นั�งได)้ 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ�ากวา่16ปีนั�ง  
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี�ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � ค่านํ Mาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืIองที�สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึMนเครืIองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซืMอนํ MาหนกัสมัภาระเพิIมสายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้า่ยดังนีE 
(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีIยว) 
เพิ�ม 5 กก. 400 บาท / เพิ�ม10กก. 700 บาท /เพิ�ม 15กก.1,000 บาท/เพิ�ม 20กก.1,300 บาท/เพิ�ม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิEนในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั�วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิEน 
 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัIงซืMอประกนั
สขุภาพเพิIมได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีM⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํEามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีIมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีIปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีIประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัMนในประเทศญีIปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืIอการทอ่งเทีIยว เยีIยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืIนเอกสารในข ัMนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืIอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีIปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีM 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึEนในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีIปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีIปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Eน 
 3.ในขั Eนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัMงหมดก่อนทําการจอง เพืIอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืIอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัMงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ืIอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัMงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีIจะเลืIอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึMนในกรณีทีIมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิgการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึEนกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั EงสิEน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั EงสิEน หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั Eงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Eงหมด  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

7. รายการนีEเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Eงหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั EงนีEข ึEนอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง
(ไมนั่บรวมวันหยดุและ ส-อา ) มฉิะนัEน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั EงสิEนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัEน  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 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 ชอ้ปปิEงแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Eงที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํEาดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัEน มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั EงนีEข ึEนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัEนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิgในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บริษัทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เท่านัEน  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซืEอประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั EงสิEนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัEน  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


