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  ทวัรโ์ตเกยีว ฟจู ิ5วนั 3คนื  
พกัออนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์อสิระฟรเีดย ์1วนั  

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

โตเกยีวเมอืงหลวง มหำนครทีผ่สมผสำนควำมหลำกหลำยของวฒันธรรม ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น ำและเทคโนโลยทีันสมัย 
 สัมผัสวัฒนธรรมกำรอำบน ้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้ำแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ น สมัผสัประสบการณ์พเิศษ!! ศูนยพ์พิธิภัณฑ์

แผ่นดนิไหวทดสอบควำมแรงสัน่สะเทอืนของระดบัควำมไหวตำ่งๆและพธิชีำชำแบบญีปุ่่ น  

 น่ังกระเชำ้ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีชมววิภูเขำไฟฟจูแิบบพำโนรำมำ Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเชำ้คำจคิำจ)ิ  

 ทะเลสำบคำวำกจูโิกะ ถนนสำยโรแมนตกิ โมมจิ ิไคโร อโุมงคใ์บเมเป้ิล สถานทีสุ่ดฮติชมใบไมเ้ปลีย่นส ี

 วดัอำซำกสุะ ถ่ำยรูปโตเกยีวสกำยทร ีชอ้ปป้ิงชนิจูก ุหำ้งออิอนมอลล ์รำ้นดองกี ้วดันำรติะ 
 อสิระฟรเีดย ์1 วนั เทีย่ว ชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกซือ้บัตรเทีย่วโตเกยีวดสินียแ์ลนด/์ดสินียซ์ยี ์(รำคำบัตร 2,700บำท)  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW102 02.45-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ -  
ออนเซ็น      อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - น ัง่กระเชา้ Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเชา้คาจคิาจ)ิ ชมววิเขา

ไฟฟูจพิาโนรามา - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น -ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีโมมจิ ิไคโร - โตเกยีว 
- ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku – นารติะ 
  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

Tokyo Fuji Autumn Red 
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4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์(เชน่ตลำดปลำ ชบิูย่ำ ฮำรำจูก)ุ      
 เชา้   

5  วดันารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้- หา้งออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.10  
 เชา้ 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30กนัยายน-4ตุลาคม 62 23,888  
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

1-5 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

2-6 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

3-7 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

4-8 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

5-9 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

6-10 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  

7-11 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

8-12 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

9-13 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

10-14 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

11-15 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

12-16 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

13-17 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

14-18 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

15-19 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

16-20 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

17-21 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

18-22 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

19-23 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

20-24 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

21-25 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  

22-26 ตาคม 62 25,888 8,500 34  

23-27 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

24-28 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

25-29 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  

26-30 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  

27-31 ตุลาคม 62 22,888 8,500 34  

28ตุลาคม-1พฤศจกิายน 22,888 8,500 34  

29ตุลาคม-2พฤศจกิายน 23,888 8,500 34  

30ตุลาคม-3พฤศจกิายน 23,888 8,500 34  

31ตุลาคม-4พฤศจกิายน 23,888 8,500 34  

1-5 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  
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2-6 พฤจกิายน 62 23,888 8,500 34  

3-7 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

4-8 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

5-9 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

6-10 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

7-11 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

8-12 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

9-13 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

10-14พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

11-15 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

12-16 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

13-17 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

14-18 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

15-19 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

16-20 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

17-21 พฤศจกิายน 62 22,888 8,500 34  

18-22 พฤศจกิายน 62 23,888 8,500 34  

19-23 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

20-24 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

21-25 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

22-26 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

23-27 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

24-28 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

25-29 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

26-30 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

27พฤศจกิายน-1ธนัวาคม 24,888 8,500 34  

28พฤศจกิายน-2ธนัวาคม 24,888 8,500 34  

29พฤศจกิายน-3ธนัวาคม 24,888 8,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ NOK  SCOOT

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

Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

(คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเท่ำนัน้) อพัทีน่ั่ง/น ้ำหนักสมัภำระเพิม่ รำยละเอยีดทำ้ยรำยกำรทัวร ์

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

 

23.00น. พรอ้มกนัที ่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายทา่อากาศยานดอนเมอืง 

การบนิ NOKSCOOT  และตดิแท็กกระเป๋ำ l มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ - ออนเซ็น 

                   อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 

02.20น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ โดยสำยกำรบิน NOKท่าอากาศยานนารติะประเทศญี่ปุ่ น  เทีย่วบนิที ่SCOOT

XW102 (คำ่ทัวรไ์ม่รวมคำ่อำหำรบนเครือ่ง กรณีท่ำนตอ้งกำรสัง่ซือ้บนเครือ่งเท่ำนัน้) 
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10.25น. เดนิทำงถงึ สนามบนินารติะ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณำ

ปรับนำฬกิำของท่ำนเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส ำคัญ!!! ประเทศ

ญี่ปุ่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ 
หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ น ำท่ำนขึน่รถโคช้ปรับอำกำศจำกนัน้น ำท่ำนขึน้
รถโคช้ปรับอำกำศน ำท่ำนเดนิทำงสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่1) บรกิารเบนโตะบนรถ เพื่อควำมสะดวกใน
กำรเดนิทำงและเวลำท่องเทีย่ว 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กรำบนมัสกำรขอพรจำก

องค์ เจ ้าแม่กวนอิมทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนำดเล็กเพียง 5.5 
เซนตเิมตร วดัพุทธทีเ่กำ่แก่ที่สุดใน  ภูมภิำคคันโต และมีผูค้นนิยมมำกรำบไหว ้
ขอพรเพื่อควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ำยภำพเป็นที่ระลกึกับ คามนิารมิง 

(ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนำดยักษ์ทีม่คีวำมสงูถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่ำเครื่องรำงของขลังอัน
ศักดิส์ทิธิ์ของวัดแห่งน้ีหรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี

ชือ่เสยีงของวัด มีรำ้นขำยของที่ระลกึมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นเครื่องรำงของขลัง 
ของเลน่โบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำย ขนมที่คนญี่ปุ่ นมำยังวัดแห่งน้ีตอ้งมำ
ต่อควิกัน ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ กับกำรชอ้ปป้ิงของฝำกที่เป็นแบบญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น 

Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขำ้วของเครือ่งใชค้ณุภำพด ีมำกมำย อำท ิร่ม, 
หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสือ้ผำ้ เป็นตน้ ไดท้ี่น่ี หำกมีเวลำทา่นสามารถเดนิ
ไปถา่ยรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี (Tokyo Sky 

tree) แลนดม์ำรค์ใหม่ของมหำนครโตเกยีว ทีท่่ำนสำมำรถถ่ำยรูปไดง้ดงำมจำก
บรเิวณใกลก้บัวดัอำซำกซุะ ส ำหรับโตเกยีวสกำยที เปิด ใหบ้รกิำรเมื่อวันที่ 22 
พฤษภำคม 2555 มีควำมสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่ำคอืหอคอยแคนตัน

ทำวนเ์วอรท์ีน่ครกวำ่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทำวเวอร ์ในนครโทรอนโตของ
แคนำดำ น ำท่ำนเดนิทำงไป โอไดบะ ย่ำนเมืองใหม่ที่เกดิจำกกำรถมทะเล
ขึน้มำเป็นเกำะ ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำยชนิดที่หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภำยในมีรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และ

แหล่งบันเทงิมำกมำยและใหท้่ำนถ่ำยรูปกับกนัด ัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนำดเท่ำของจรงิโดยสรำ้งขึน้มำ
ตำมอัตรำส่วน 1:1 เหมือนตัวเดมิ ท ำใหม้ีควำมสูงถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสูง 18 เมตร) และเพิง่เปิดตัวเป็น
ทำงกำรในวนัที ่24 กนัยำยน 2560 ทีผ่่ำนมำ สมควรแกเ่วลำ สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

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

สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แร่ออนเซ็น 

(Onsen) น ้ ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่ นใหท้่ำนได ้ 

พักผ่อนอย่ำงเต็มอิม่ ซึง่ชำวญี่ปุ่ นเชือ่ว่ำน ้ำแร่
ธรรมชำตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบกำรหมุนเวยีน

ของเลือดดีขึน้ กำรบรรเทำอำกำรปวดเมื่อย
ต่ำงๆ และช่วยผ่อนคลำยควำมตงึเครียดได ้
อย่ำงด ีพรอ้มทัง้บ ำรุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่าม   ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - น ัง่กระเชา้ Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเชา้คาจคิาจ)ิ ชมววิเขา
ไฟฟูจพิาโนรามา - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น -ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีโมมจิ ิไคโร - โตเกยีว 

- ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku – นารติะ  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ซึง่ไดจ้ ำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่เกดิ
แผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสำธติวธิีป้องกันตัว และท่ำนยังสำมำรถเขำ้ไปทดสอบในหอ้ง
จ ำลองแผ่นดินไหวในระดับที่

แตกตำ่งกนัได ้พรอ้มทัง้เลอืกซือ้
สนิคำ้รำคำพิเศษ เช่นโฟมลำ้ง
หนำ้ถ่ำนหนิภูเขำไฟ วติำมนิ ครีม

ต่ำงๆเ ป็นตน้  จำกนั้นน ำท่ำน
เดนิทำงไปขึน้ น ัง่กระเชา้ลอย
ฟ้า  Mt.Fuji Panoramic 

Ropeway (กระเชา้คาจคิาจ)ิ 
ระยะทำง 400 เมตร เชื่อมต่อ
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ชำยฝ่ังตะวันออกของ ทะเลสำบคำวำกูจโิกะ กับดำดฟ้ำชมววิใกลย้อดภูเขำเทนโจ(MountTenjo) สูงประมำณ 
1,075 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเลที่มีทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลสำบดำ้นล่ำงรวมกับภูเขำไฟฟูจิ มีกำรตกแต่ง

ดว้ยตัวกำรต์ูนจำกนิทำนพื้นบำ้นของญี่ปุ่ นเรื่อง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึง่เกีย่วกับกระต่ำย
และทำนูก ิท่ำนสำมำรถชมววิไดแ้บบ 360 องศาท ัง้ทะเลสาบคาวากุจโิกะและภูเขาไฟฟูจ  ินอกจำกน้ีก็ยังมี
รำ้นขำยอำหำรและของทีร่ะลกึของฝำกอกีดว้ย และในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีสามารถชมความสวยงามระหวา่ง

ทางขึน้กระเชา้ของตน้ไม ้ใบไมท้ ีเ่ปลีย่นสอีย่างสวยงามตดักบัทะลาบคาวากูจโิกะ นบัวา่เป็น1ในจุด
ไฮไลทข์องสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสขีองญีปุ่่ น หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีทีอ่ำกำศไม่เอือ่อ ำนวย และ
หรือกระเชำ้ปิดปรับปรุง โดยทำงบรษัิทจะเปลีย่นที่เที่ยวทดแทนเป็นหมู่บา้นโอชโินะฮคัไกแทน เรื่องสภำพ
อำกำศทำงบรษัิทไม่สำมำรถคำดกำรณ ์ 

 
เทีย่ง  ร บัประทานอาหารกลางวนั  (มื้อที่ 4) 

Japanese Set เมนTูobanyaki 

บา่ย น าท่านสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พิธชีงชา

ใหท้่ำนไดเ้รียนพิธีชงชำแบบธรรมแบบญี่ปุ่ น 

เนียมญี่ปุ่ น และท่ำนสำมำรถ เลือกซื้อชำและ
สนิคำ้ของฝำกรำคำถูกไดจ้ำกที่น่ีเช่น โฟมลำ้ง

หนำ้ชำเขียว โฟมขำ้วญี่ปุ่ น หรือผลติภัณฑจ์ำก
น ้ ำมันมำ้ และยำและวิตำมิน
ของญี่ปุ่ นที่ บ ำรุงสุขภำพ น า
ท่านชมใบไมเ้ปลีย่นสสีุดโร
แ ม น ติ ก ใ น เ ท ศ ก า ล 
Fujikawaguchiko 

Autumn leaves Festival 
2019 (จัดประมำณวันที่ 1-23 
พฤศจกิำยน// ขอ้มูลอำ้งองิจำก

ปี 2018) เป็นงำนที่โรแมนตกิ
มำกๆ เพรำะตน้ไม ร้ำยลอ้บ
ทะ เ ลส ำบค ำว ำ กู จิ โ ก ะ จ ะ

เปลีย่นเป็นสแีดง สม้ เหลอืง มีสสีันสลับกันไดอ้ย่ำงสวยงำมตลอดเสน้ทำง อสิระใหท้่ำนไดถ้่ำยภำพ อุโมงค์
ใบไมแ้ดง Momiji Kairo ถ่ำยภำพสสีนัใบไมเ้ปลีย่นสตีำ่งๆตำมอธัยำศยั เป็นอกี1ในจุดไฮไลทข์องสถานที่
ชมใบไมเ้ปลีย่นสขีองญีปุ่่ น น ำท่ำนเขำ้สู่ โตเกยีวเมืองหลวง น ำท่ำนไป ชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุและ Laox 

Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ใจกลำงเมืองหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่ำบรรดำ
แฟชัน่นสิตำ้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นย่ำนควำมเจรญิอนัดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่ำนเลอืก
ชมและซือ้สนิคำ้มำกมำย อำทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นำฬกิำ, 

เสือ้ผำ้,รองเทำ้ และเครื่องส ำอำงเช่นแบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมำกมำยที่
รำคำคอ่นขำ้งถูกกวำ่เมอืงไทยและรำ้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคำ้ทุกอย่ำงภำยในรำ้นจะรำคำ 100 เยน 
เท่ำกนัหมด หรอืเป็นรำ้นดองกี ้ทีข่ำยสนิคำ้รำคำถูกสำรพัดอย่ำง หรอืจะเป็นรำ้นมัตสโึมโตท้ี่รวมสนิคำ้ เคร่องใช ้

เครื่องส ำอำง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่ำงหลำกหลำย ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้่ำนไดเ้ลือกชมิรำ้นอร่อยต่ำงๆที่ย่ำนชนิจูกุ เช่นรำ้นรำเมง รำ้นซูชจิำนหมุน และรำ้นอร่อยๆอีก
มำกมำย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์     อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทำงสูส่ถำนทีท่่องเที่ยวอืน่ ๆ เช่น อำกฮิำบำร่ำ,ฮำ
รำจุกุ,ชนิจูกุหรือชอ้ปป้ิงแถวนำริตะ เช่นหำ้งออิอนมอลล,์ชซิุยเอำ้ทเ์ลท 

ท่องเทีย่วโดยตวัท่ำนเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนำมบินนำริตะ เปิด

ใหบ้ริกำรทุกวัน มีแบรนด์ชัน้น ำของญี่ปุ่ นและแบรนด์ต่ำงประเทศให ้
เลอืกสรรมำกมำยกว่ำ 120 รำ้นคำ้เช่น Coach, Coach Men, Disney 
Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy 
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Hilfiger,   New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สำมำรถชอ้ปไดต้ัง้แต่
เวลำ 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจกับสนิคำ้แบรนดเ์นมที่แหล่งรวมสนิคำ้น ำเขำ้และสนิคำ้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโก

อนิเตอรม์ำกมำย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจำก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลำประมำณ 15 นำท ี

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที่สถำนี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมำณ 15 นำท ี
 

 เ ลื อ ก เ ที่ ย ว ด ิ ส นี ย ์ Tokyo Disneyland ห รื อ 

DisneySea  ซึง่สำมำรถเดนิทำงโดยรถไฟหรือบัสจำกสนำมบน
สูด่สินียไ์ดโ้ดยง่ำย 
หมำยเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดนิทาง) 
กรณีตอ้งกำรสั่งซือ้บัตรกับบริษัทฯ กรุณำแจง้ควำมประสงคอ์ย่ำง

นอ้ย 7 วันก่อนเดนิทำงพรอ้มช ำระค่ำบัตร) บัตรโตเกียวดสินีย์
แลนดแ์ละดสินียซ์ ีรำคำเท่ำกนัและเลอืกเขำ้ไดอ้ย่ำงใดอย่ำงหนึง่ 
  โตเกยีวดสินีย ์ท่ำนจะไดพ้บกับควำมมหัศจำรรย์ของ

โตเกียวดิสนีย์แลนด ์
(Tokyo Disneyland)

และโตเกียวดิสนีย์ซ ี
(Tokyo Disneysea) 
บรรยำกำศแห่งควำม

สนุกสนำน ตื่นตำตื่น
ใจแล  ะเครื่องเล่น
มำกมำย จะท ำใหคุ้ณ

ไดส้ัมผัสถึงควำมสุข
ตัง้แต่กำ้วแรกที่คุณเขำ้ไป สวนสนุกทัง้สอง
แห่งน้ีเต็มไปดว้ยควำมบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่

อำยควำมเป็นญีปุ่่ น ท่ำนจะไดพ้บกับตัวละคร
สุดคลำสสิคจำกดิสนีย์มำกมำยที่โตเกียว
ดสินียแ์ลนด ์หรอืด ำดิง่ลงไปใตม้หำสมุทรกับ

โตเกยีวดสินียซ์ทีีม่ำพนอ้มกบัตวัละครจำกใต ้
ทะเลมำกมำย ดสินียเ์ป็นโลกแห่ งจ ิ  นตนำกำรของรำชำกำรต์ูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินีย์แลนดแ์ห่งแรกที่สรำ้งนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิำ โดยสรำ้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จำกกำรถมทะเลและใชทุ้นสรำ้งกว่ำ  600 ลำ้นบำท ใหท้่ำน

สนุกสนำนกบัเครือ่งเลน่นำนำชนดิ ( ไม่จ ำกดัจ ำนวนกำรเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่ำงๆ ใหท้่ำนเล่นเครื่องเล่นตัว
ใหม่จำกภำพยนตรก์ำรตนูเรือ่งดงั  Toy Story ชมฉำกรบกลำงทะเล คำรเิบียนในดนิแดนโจรสลัดจำกภำพยนตร ์
The Pirate of Caribbean เขย่ำขวัญกับบำ้นผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัสควำมน่ำรักของตุ๊กตำเด็ก

นำนำชำตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภำพ ยนตรส์ำมมติ ิ The Invention of the Year ใหท้่ำนได ้
สนุกสนำนพรอ้มกับกำร จับจ่ำยเลอืกซือ้สนิคำ้ที่ระลกึน่ำรักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวกำรต์ูนเอก
จำกวอลดสินีย ์อย่ำง มกิกีเ้มำ้ส ์มนิน่ีเมำ้ส ์พรอ้มผองเพื่อนกำรต์ูนอกีมำกมำยสนุกกับกำรจับจ่ำยซือ้ของที่  ระลกึ
น่ำรักในดสินียแ์ลนด ์ท่ำนสำมำรถเดนิทำงจำกสนำมบนินำรติะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชัตเติล้บัส หรือถำ้เดนิทำงจำก

โตเกยีว ท่ำนสำมำรถขึน้รถไฟจำกสถำนีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลำ 15 นำที อกีทัง้ 
ยังมรีถโดยสำรวิง่ตรงจำกโรงแรมหรอืสถำนทีต่ำ่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนำมบนินำรติะ 
ขึน้รถไฟ JR นำรติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 60 นำท ี

เปลีย่นสำยรถทีส่ถำนีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สำยเคโยหรอืรถไฟ JR สำยมุซำชโินะ 
ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 15 นำท ี

ลงรถทีส่ถำนีรถไฟ JR ไมฮำมะ 
เดนิประมำณ 5 นำท ี
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมำยเหตุ: รำยกำรน้ีเป็นกำรเสนอขำยรถบัส+ทัวร์
เสรมิวนัฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิูย่า ฮาราจูกุ เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรำยกำรเที่ยวหนำ้งำน ทำง
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บรษัิทและไกดไ์ม่สำมำรถบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัควำมสมัครใจและควำมตอ้งกำรเดนิทำงของลกูคำ้แตล่ะท่ำน
เท่ำนัน้ (หำกท่ำนตอ้งกำรแจง้ควำมประสงคก์บัไกดห์นำ้งำน) 

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 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้ วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                  อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดันารติะ วดัน้ีเป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมำกที่สุด
ในภูมภิำคคนัโต ถอืวำ่เป็นวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจ ำนวนผู ้
มำเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศำลเจำ้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็น

ที่ตัง้ของประตูหลัก มีทำงเดนิบันไดขึน้สู่อำคำรหลักเป็นสถำนที่
ส ำหรับสกักำระบูชำภำยในวดัท่ำนสำมรถบันทกึภำพเจดยีห์ำ้ชัน้หนึง่คู ่สวนหย่อมที่มี
สระน ้ำขนำดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส ำหรับเลีย้งสตัว ์ภำยใ นกอ่สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรม
พุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี่ปุ่ นเอำไว ้น ำท่ำนกรำบ
นมัสกำรขอพรพระเพื่อสริิมงคล ใหม้ีชีวติที่ดีและยืนยำว พรอ้มเลือกชมและซื้อ
เครือ่งรำงของขลงัและสนิคำ้พืน้เมอืง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้

เป็นรำ้นทีร่วบรวมสนิคำ้ตำ่งๆของญีปุ่่ นไวม้ำกมำย ในรำคำพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมีหา้งอิ
ออนมอลล ์ท่ำนสำมำรถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแก่เวลำเดนิทำงสู่ สนามบนินาร ิ
ตะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบั 

13.55น. เหนิฟ้ำสู ่ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101  

(คำ่ทัวรไ์ม่รวมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเท่ำนัน้) 
19.10น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ  

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่า

ต ัว๋เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วนั  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวนัเดนิทำงไป-กลบั*)  

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
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กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงท่ำน*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิ
มัดจำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่งไดด้งัน้ี 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 นิ้ว 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิ้ว 1,200 บำท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิ้ว 1,700 บำท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิำรน่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญำตใหเ้ด็กน่ัง  

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมท่ำนเต็มอำจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่ำนตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  

(คำ่ทัวรไ์ม่รวมกำรประกนัควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีำ่ใชจ้่ำยดงัน้ี 

(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 
เพิม่ 5 กก. 400 บำท / เพิม่10กก. 700 บำท /เพิม่ 15กก.1,000 บำท/เพิม่ 20กก.1,300 บำท/เพิม่ 30กก.2,350 บำท 
หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไม่จ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

 
6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ  1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ

เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  
6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทต่อทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน

บรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
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4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ ไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
    เขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ,กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 

กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คำ่ใชจ้่ำยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะ

ขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของกำรเดนิทำงถงึวนัที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 2 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ10-12ชัว่โมง อำทเิช่น เริม่งำน

เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวนันัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเที่ยว 
ตำมพ.ร.บ กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์(ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน

สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 

หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


