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   Tokyo Autumn Red โตเกยีว ฟจู ิ5วนั 3
คนื 

ชมใบไมเ้ปลีย่นสจีใุจบรเิวณทะเลสาบคาวากุจโิกะ อุโมงคใ์บเมเป้ิล Momiji Kairo ถนน

สายโรแมนตกิ ข ึน้กระเชา้ Kachi Kachi Ropeway ไปชมความงามบนยอดเขา ชมววิฟูจ ิ
แบบพาโนรามา 

✓แชอ่อนเซ็น ✓ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์✓ Wifi on Bus 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 21,888 บาท 
Autumn Japan ชว่งใบไมป้ลีย่นส ีตุลาคม – พฤศจกิายน 61 ออกเดนิทางทกุวัน 

✰อสิระฟรเีดย ์1วนั 

โตเกยีวเมอืงหลวง มหานครทีผ่สมผสานความหลากหลายของวฒันธรรม ศนูยร์วมแฟช ัน่

ช ัน้นําและเทคโนโลยทีนัสมยั 

สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น (Onsen) นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น หมูบ่า้นนํา้ใสโอชิ

โนะฮกัไก ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหวทดสอบความแรงส ัน่สะเทอืนของระดบัความไหว

ตา่งๆ   



น ัง่กระเชา้ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีชมววิภูเขาไฟฟูจแิบบพาโนรามา คาจคิาจ ิภูเขาเทนโจ 
(Kachi Kachi Ropeway) 

ทะเลสาบคาวากูจโิกะ ถนนสายโรแมนตกิ อุโมงคใ์บเมเป้ิล โมมจิ ิไคโร ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี
สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญีปุ่่ น 

วดัอาซากุสะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปป้ิงชนิจกูุ หา้งออิอนมอลล ์รา้นดองกี ้วดันารติะ 

อสิระฟรเีดย ์1 วนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเทีย่วโตเกยีวดสินยีแ์ลนด/์ดสินยีซ์ยี ์(ราคาบตัร 

2,700บาท) 

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินาร ิ
ตะ) แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก. บรกิารอาหารบนเครือ่ง 1 

มือ้ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ฟจูอิอนเซ็น / อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต ์
ขาปูยกัษ)์ 

3  
ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิชมววิเขาไฟฟจูพิาโนรามา - โอชโินะฮกัไก – พธิชีงชา

แบบญีปุ่่ น - ทะเลสาบคาวากูจโิกะ ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีโมมจิไิคโร – โตเกยีว – ชนิจูกุ - นารติะ / อาหารเชา้
,เทีย่ง (Japanese Set)  

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท)หรอืเลอืกซือ้

Option Tour / อาหารเชา้ 

5   วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งเอออน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ / อาหาร
เชา้ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

30 Sep - 04 Oct 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

03 - 07 Oct 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

06 - 10 Oct 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

09 - 13 Oct 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

12 - 16 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

15 - 19 Oct 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

18 - 22 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

21 - 25 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

24 - 28 Oct 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

25 - 29 Oct 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

26 - 30 Oct 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 



27 - 31 Oct 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

28 Oct - 01 Nov 2018  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

29 Oct - 02 Nov 2018  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

30 Oct - 03 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

31 Oct - 04 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

01 - 05 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

02 - 06 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

03 - 07 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

04 - 08 Nov 2018  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

05 - 09 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

06 - 10 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

07 - 11 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

08 - 12 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

09 - 13 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

10 - 14 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

11 - 15 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

12 - 16 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

13 - 17 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

14 - 18 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

15 - 19 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

16 - 20 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

17 - 21 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

18 - 22 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

19 - 23 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

20 - 24 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

21 - 25 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

22 - 26 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

23 - 27 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 



24 - 28 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

25 - 29 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

26 - 30 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

27 Nov - 01 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

28 Nov - 02 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

29 Nov - 03 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประต6ู เคานเ์ตอร ์6 
สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะ ดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ฟจูอิอนเซ็น / อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น 
(บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

02.20  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่
XW102 (บรกิารอาหารเชา้และน้ําดืม่บนครือ่ง กอ่นครือ่งลง 2 ชม.) 

10.25  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึน่รถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางนําทา่นดนิทาง
ขา้สูโ่ตเกยีว 

บรกิารอาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ)(มือ้ที ่1) เพ ือ่ความสะดวกในการเดนิทางและเวลาทอ่งเทีย่ว 

บา่ย  เขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์
เจา้แมก่วนอมิทองคาํ ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภูมภิาคคัน
โต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง 

(ประตฟู้าคาํรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู่ 
เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที ่มี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย

รา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาต่อควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบ
ญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลา ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่กบัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีว

สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณ
ใกลก้บัวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 
เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน
โตของแคนาด จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก ยา่นภเูขาไฟฟจู ิ

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น้ําแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ น
ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน้ําแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืด

ดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้บํารุงผวิพรรณให ้
เปล่งปลั่ง 

ทีพ่กั: Route Inn Kawagujiko // Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



วนัที ่3 
ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิชมววิเขาไฟฟจูพิาโนรามา - โอชโินะฮกัไก – พธิชีง
ชาแบบญีปุ่่ น - ทะเลสาบคาวากูจโิกะ ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีโมมจิไิคโร – โตเกยีว – ชนิจูกุ - นารติะ / 

อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจํ้าลองเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิแผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และ

สาธติวธิป้ีองกนัตัว และทา่นยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวในระดับทีแ่ตกต่างกนัไดด้ว้ย 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปขึน้กระเชา้คาจคิาจ ิภเูขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร 
เชือ่มต่อชายฝ่ังตะวันออกของ ทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัดาดฟ้าชมววิใกลย้อดภูเขาเทนโจ(MountTenjo) สงู

ประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลทีม่ทีศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟจู ิ และ
ในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีสามารถชมความสวยงามระหว่างทางขึน้กระเชา้ของตน้ไม ้ใบไมท้ีเ่ปลีย่นสอีย่างสวยงาม
ตัดกบัทะลาบคาวากจูโิกะ นับว่าเป็น1ในจุดไฮไลทข์องสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสขีองญีปุ่่ น นําทา่นเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยา

มานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ทีน่ี่เอง
ก็ไดรั้บเลอืกในฐานะส ่วนหนึง่ของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนี้มบีอ่น้ําใสๆ รวมกนักว่า 8 บอ่ เป็นน้ําทีเ่กดิจากการ
ละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟจูมิอีายุมามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและ

ซมึซาบไปยังบอ่น้ําแต่ละบอ่น้ํา ดังนัน้น้ําทีอ่ยู่ในบอ่จะเป็นน้ําทีใ่สสะอาด และสดชืน่มาก ทําใหค้นไทยเราเรยีก
ทีน่ี่ว่า หมูบ่า้นนํา้ใส ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นี้ยังไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ําจากธรรมชาตทิีด่ี
ทีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภูเขาไฟฟจูไิดอ้ย่างสวยงามในวันทีอ่ากาศแจ่มใส 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบับรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง หรอืชมิขนมโมจย่ิางขึน้ชือ่ทีเ่ป็นสี

เขยีวๆทําจากหญา้สมุนไพร เรยีกว่า ยากคิุซะโมจ ิหรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทัง้โมโมะ, วานลิลา, องุ่น, 
ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮักไก หรอืชมิเตา้หูใ้สม่โิสะรสอร่อย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนู Japanese Set 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนพธิชีงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น 
และทา่นสามารถ เลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทีน่ี่เชน่ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภูเขาไฟ โฟมชา

เขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากน้ํามันมา้ และยาและวติามนิของญีปุ่่ นที ่บํารุงสขุภาพ นําทา่นชมใบไม้
เปลีย่นสสีุดโรแมนตกิใน เทศกาล Fujikawaguchiko Autumn leaves Festival 2018 (งานเทศกาล
นี้จะจัดระหว่างวันที ่1-23 พฤศจกิายน) เป็นงานทีโ่รแมนตกิมากๆ เพราะตน้ไมร้ายลอ้บทะเลสาบคาวากจูโิกะ จะ

เปลีย่นเป็นสแีดง สม้ เหลอืง มสีสีนัสลับกนัไดอ้ย่างสวยงามตลอดเสน้ทาง อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ อุโมงค์
ใบไมแ้ดง Momiji Kairo ถา่ยภาพสสีนัใบไมเ้ปลีย่นสตี่างๆตามอัธยาศัย นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นไป ช ้

อปป้ิงย่านชนิจูก ุแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหล่า

บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบนั ให ้
ทา่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และอืน่ๆ อกี

มากมายทีร่าคาค่อนขา้งถกูกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะ
ราคา100 เยนเทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกีท้ีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วม
สนิคา้ เครือ่งใชเ้ครือ่งสําอางค ์ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้

เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้น
อร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนั

ที ่4 
อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท)หรอืเลอืกซือ้Option 
Tour / อาหารเชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง 

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า, ฮาราจุก ุหรอื ชนิจูก ุหรอื ชอ้ปป้ิงทีช่ซิยุ      

เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทา่นเอง 

- SHISUI OUTLET อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์ัน้นําของญีปุ่่ นและแบรนดต์่างประเทศให ้
เลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็น 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 สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่ง
รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 
2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 

เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM 

OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

เลอืกเทีย่วดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบสัจากสนามบนิสูด่สินียไ์ด ้
โดยง่าย 

หมายเหต:ุ ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)กรณีตอ้งการส ัง่ซือ้บตัรกบั
บรษิทัฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชําระคา่บตัร) บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์
และดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

- โตเกยีวดสินยี ์ ทา่นจะไดพ้บกบัความมหศัจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินียซ์ ี

(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่ใจและเครือ่งเล่นมากมาย จะทําใหคุ้ณไดส้มัผสัถงึความสขุ
ตัง้แต่กา้วแรกทีคุ่ณเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแหง่นี้เต็มไปดว้ยความบนัเทงิ พรอ้มกบักลิน่อายความเป็นญีปุ่่ น ทา่นจะไดพ้บกบัตัว
ละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอืดําดิง่ลงไปใตม้หาสมุทรกบัโตเกยีวดสินียซ์ทีีม่าพนอ้มกบัตัว

ละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์ูนญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่ง
เล่นนานาชนดิ ( ไม่จํากดัจํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้า่นเล่นเครือ่งเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง 

Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกบับา้น
ผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิ
The Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยัง

จะไดส้มัผสักบัตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจับจ่าย
ซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติล้บสั หรอืถา้เดนิทางจาก
โตเกยีว ทา่นสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมรีถโดยสาร

วิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่่างๆ ดว้ยเชน่กนั 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 

ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 

ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 

เดนิประมาณ 5 นาท ี

โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

เลอืกซือ้Option Tour เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทวัรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายทวัรเ์สรมิวันฟรเีดย์
เบือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละ

ทา่นเทา่นัน้  

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  

Option Tour แบบที1่ 

โตเกยีว – พระราชวงัอมิพเีรยีล - ตลาดปลาซกึจิ-ิชบิูยา่+ฮาราจูกุหรอืโอไดบะ 

Option Tour แบบที2่ 



อบิาราก ิ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ ทุง่ดอกโคเชยี– Ami Premium Outlet – นารติะ 

Option Tour แบบที3่ 

คามาครูะ – พพิธิภณัฑร์าเมง – ชอ้ปป้ิงโยโกฮามา่ – โอไดบะ – นารติะ 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5  วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งเอออน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ 
/ อาหารเชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภูมภิาคคันโต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่ง
ดังทีส่ดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของ
ประตูหลัก มทีางเดนิบนัไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็นสถานทีสํ่าหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยี์

หา้ชัน้หนึง่คู่ สวนหย่อมทีม่สีระน้ําขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณสําหรับเลีย้งสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม
พุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้นําทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล 
ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปช ้

อปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ต่างๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน นาริ
ตะ ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102 (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหาร
บนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย) 

18.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว
ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระ
ขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด ้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 



1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การชําระค่าบรกิารชําระเงนิค่าจองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เม ือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่

ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนี ้☑ รวม 

1. ☑ ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ ัง่ พรอ้มชําระคา่ทีน่ ัง่ไดด้งันี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

 

2. ☑ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู่/พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพัก

หอ้ง Single 1ทา่นต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. ☑ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. ☑เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 



5. ☑ คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอื

ขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเง ือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ
ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคี่าใชจ่้ายดังนี ้

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบนิไม่จํากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แต่กฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี⌧้ไมร่วม 

1. ⌧ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ⌧ค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ⌧ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ⌧ค่าภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ⌧ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ⌧ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรับกรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย
วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีุณสมบตักิาร

เขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังต่อไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน 



 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ข่ายคุณสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้า่ย1,000บาท) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 



18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

  

  

  

 


