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Japan Best Summer 

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

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

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอร ์
ซติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ - ออนเซ็น 

3  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ฟจูชิ ัน้5 - โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ช้
อปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ 

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์

5  วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 



กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก(เสรมิ

เตยีง) 
เด็ก(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 
ทารก 

พกั
เดีย่ว 

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

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

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

11 - 15 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิสายการบนิ NOKSCOOT มี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะ ดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็ก
กระเป๋า 

 วนัที ่2 ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ได
เวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ - ออนเซ็น 

02.20  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสาย
การบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102  

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง กรณทีา่นตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่ง
เทา่นัน้) 

10.25  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง 
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและ
ปรบั นําทา่นขึน่รถโคช้ปรับอากาศนําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ นําทา่น
เดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง(มือ้ที ่1) บรกิารเบนโตะบนรถ เพือ่ความสะดวก
ในการเดนิทางและเวลาทอ่งเทีย่ว 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูว่ดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอ
พรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคําทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 
5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิม
มากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นที่



ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์
ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยูเ่ลอืกชม
และเชา่เครือ่งรางของขลงัอนัศกัดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั 
ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ย
ดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะได ้
เพลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In 
Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่หากมเีวลาทา่นสามารถ
เดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo 
Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปู
ไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด 
ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะ
แชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซี
เอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําทา่นเดนิทางไป โอ
ไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้ ้
อปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติี ้ซ ึง่ภายในมรีา้นคา้ 
รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมายและใหท้า่นถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวั
ใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 
1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) 
และเพิง่เปิดตวัเป็นทางการในวนัที ่24 กนัยายน 2560 ทีผ่า่นมา สมควร
แกเ่วลา สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที2่) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ ์สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แร่
ออนเซ็น (Onsen) น้ําแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ 
ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น้ําแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมนุเวยีน
ของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลาย
ความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วัน
กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ฟจูชิ ัน้5 - โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว 
- ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 



นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจํ้าลองเหตกุารณ์
ตา่งๆทีเ่กดิแผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกนัตวั และทา่นยัง
สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั
ไดด้ว้ย นําทา่นไปขึน้ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสบรรยากาศและกลิน่อายอยา่ง
ใกลช้ดิที ่สถานทีี ่5 อยูส่งูจากระดบัน้ําทะเลขึน้มา 2,305 เมตร ฟจูิ
ยามา่,ฟจูซิงั หรอืภเูขาไฟฟจู ิ(Mr.Fuji) นัน้เป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุใน
ประเทศญีปุ่่ น มคีวามสงู 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) ตัง้อยูร่ะหวา่ง จ.ชซิ ึ
โอกะ (Shizuoka-ken)และ จ.ยามานาช ิ(Yamanashi-ken) ในปี พ.ศ. 
2556 ทีผ่า่นมา องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟจุไิดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม อกีดว้ย เมือ่ขึน้มาถงึชัน้5จะ
สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของ ทะเลสาบทัง้ 5 ทีล่อ้มภเูขา
ไฟฟจู,ิ เซาธแ์อลป์ (South Alps), เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) 
และภเูขาชชิบิ ุ(Chichibu) ทีช่ัน้5นีย้งัเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้โคมติาเคะ 
(Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัาระบชูาและอธฐิาน
ขอพร อกีทัง้ยังเป็นทีสํ่าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ที่
บรเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชัน้ 5 นี ้ถกูเรยีกวา่ “ Tengu no niwa “ “สวน
ของทา่นเทนก”ุ(ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ีม่ ี
ทา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แหง่นีม้สีมบตัขิอง
ทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ีม่น้ํีาหนัก
กวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมยักอ่นมผีูค้นนยิมมา
ทดลองยกขวานนีก้นัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าวา่ทําไมภเูขาไฟฟจูจิงึ
เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่นเคารพบชูาและนยิมมาซือ้เครือ่งลางกลบัไป
เป็นของทีร่ะลกึ อสิระใหท้า่นสมัผัสกบัทัศนยีภาพทีส่วยงามของฟจูซิงั
ในระยะใกลแ้ละเลอืกชมเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั หมายเหต :ุ 
ขอสงวนสทิธใินกรณ ีท ีอ่ากาศไมเ่อ ือ่อาํนวย และหรอืทางข ึ�น โดย
ทางบรษิทัจะเปล ีย่นทีเ่ท ีย่วทดแทนเป็นโออชิ ปิารค์แทนเร ือ่งสภาพ
อากาศทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ  ์ นําทา่นสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ
ฮกัไก เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคา
โกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนีม้บีอ่น้ําใสๆ รวมกนักวา่ 8 บอ่ 
เป็นน้ําทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 
1,200 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูJapanese Set เมนู
Tobanyaki 

บา่ย  นําทา่นเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่นําทา่นไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจู
กแุละ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวง
โตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็น
แหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดบัหนึง่ของนครโตเกยีว
ในปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกู
กวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่ง
ภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่าย



สนิคา้ราคาถกูสารพดัอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมตัสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครอ่ง
ใชเ้ครือ่งสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ
รา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้น
อรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ักยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วัน
กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบารา่
,ฮาราจกุ,ุชนิจกูหุรอืชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ท์
เลท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง 

       Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิด
ใหบ้รกิารทกุวนั มแีบรนดช์ัน้นําของญีปุ่่ นและแบรนดต์า่งประเทศให ้
เลอืกสรรมากมายกวา่ 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 สามารถชอ้ป
ไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นม
ทีแ่หลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

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

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที่
สถาน ีJR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET 
ประมาณ 15 นาท ี



 เลอืกเทีย่วดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึง่
สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบสัจากสนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยง่าย 

หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
กรณีตอ้งการส ัง่ซือ้บตัรกบับรษิทัฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่ง
นอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชําระคา่บตัร) บตัรโตเกยีวดสินยี ์
แลนดแ์ละดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

        โตเกยีวดสินยี ์ทา่นจะไดพ้บกบัความมหศัจารรยข์องโตเกยีว
ดสินยีแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo 
Disneysea) บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่ใจและเครือ่งเลน่
มากมาย จะทําใหค้ณุไดส้มัผัสถงึความสขุตัง้แตก่า้วแรกทีค่ณุเขา้ไป 
สวนสนุกทัง้สองแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยความบนัเทงิ พรอ้มกบักลิน่อายความ
เป็นญีปุ่่ น ทา่นจะไดพ้บกบัตวัละครสดุคลาสสคิจากดสินยีม์ากมายที่
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืดําดิง่ลงไปใตม้หาสมทุรกบัโตเกยีวดสินยีซ์ ี
ทีม่าพนอ้มกบัตวัละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินยีเ์ป็นโลกแหง่
จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้ง
นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเล
และใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานา
ชนดิ (ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่) ผจญภัยในดนิแดน ตา่งๆ ใหท้า่นเลน่
เครือ่งเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of 
Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความ
น่ารักของตุก๊ตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ 
ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้ม
กบัการ จับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะได ้
สมัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้ม
ผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารัก
ในดสินยีแ์ลนด ์ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟ
หรอืรถชตัเติล้บสั หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ทา่นสามารถขึน้รถไฟจาก
สถานรีถไฟ JR โตเกยีวไปยงัโตเกยีวดสินยีแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ี
อกีทัง้ ยงัมรีถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่งๆ ดว้ยเชน่กนั 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 

ขึน้รถไฟ JR นารติะเอก็ซเ์พรส ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานรีถไฟ JR โตเกยีว 

ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 

เดนิประมาณ 5 นาท ี



โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมาย
เหต:ุ รายการนีเ้ป็นการเสนอขายรถบสั+ทัวรเ์สรมิวันฟรเีดยเ์ชน่ ไป
เทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ ฮาราจกู ุโอไดบะ ถา่ยรปูหุน่กนัดัม้ หา้ง
ไดเวอรซ์ติีเ้ป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทางบรษัิทและ
ไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความ
ตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ (หากทา่นตอ้งการแจง้
ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 

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 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วัน
กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ 
- ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีเ้ป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมาก
ทีส่ดุในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจํานวน
ผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็น
ทีต่ัง้ของประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึน้สูอ่าคารหลกัเป็นสถานทีสํ่าหรับ
สกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่
สวนหยอ่มทีม่สีระน้ําขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณสําหรับเลีย้งสตัว ์ภายใ 
นกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณ์ของ
ศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้นําทา่นกราบนมสัการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ี
ชวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้



พืน้เมอืง นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้
ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน
มอลล ์ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่
สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW101 

18.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจาก
สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของ
ญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตาม
โปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัรา
คา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ี่
จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บั
การปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบ
กอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 



- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอื
ชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่น
หมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณพีาสปอรต์
หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้ม
หลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ 
ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
ทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนี ้☑ รวม 

1. ☑ คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตาม
รายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถ
Upgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 
10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วัน 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและ
เงือ่นไข ดงันี ้



 

2. ☑คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณี
หอ้งพกัคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพกัหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรม
ระดบัเดยีวกนัได ้

3. ☑คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร์
ขา้งตน้ 

4. ☑เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ☑ คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot 
กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่
ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋า
เดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถ
รบัผดิชอบได)้ 

ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ย
ดงันี ้

+5 กก. -- 400 บาท 



+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให ้
1ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 
1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตาม
เงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี⌧้ไมร่วม 

1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี 
คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ⌧คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋
เครือ่งบนิ 

5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรับกรุ๊ปทีม่หีวัหนา้
ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ
หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตัิ
การเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักใน
ประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิท
จัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการ
ยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และ
เขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการ
ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดั
จาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ใน
กรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร
ปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนั
เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การ
ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนา
สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจาก
ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของ
นักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจาก
ไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีง
กนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้
พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้าม
ความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้า่ย
1,000บาท) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ
ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมา
จา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-
ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง 
Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพัก
คู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสาร์
อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่
นอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่
ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนั
นัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการ
ประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ด้
ครอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่น
ชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก



บรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมา
จา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-
ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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