
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

  
พกัออนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์อสิระฟรเีดย ์1 วนั  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบทนีงั 3-4-3 นําหนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

 

วนัท ี รายละเอยีดทอ่งเทยีว 

1 พรอ้มกนัททีา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทยีวบนิท ี DMK – NRT XW102 02.20-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี– ถา่ยรูปหุน่กนัดมั -  
ออนเซ็น      อาหารเทยีง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ฟจูชินั5 - ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku 
– นารติะ      อาหารเชา้,เทยีง (Japanese Set)       

4  อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัหรอืซอืบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซอื
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์(เชน่ตลาดปลา ชบิยูา่ ฮาราจูก)ุ      
 เชา้   

5  วดันารติะ – รา้นดองกโิฮเต–้ หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทยีวบนิท ีNRT - DMK XW101 13.55-18.25  
 เชา้ 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
 พกัเดยีวเพมิ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทนีงั หมายเหต ุ

5-9 มถินุายน 62 21,888  
 
 
 
 

8,500 34  
6-10มถินุายน 62 19,888 8,500 34  
8-12มถินุายน 62 17,888 8,500 34  
11-15มถินุายน 62 18,888 8,500 34  



12-16มถินุายน 62 21,888  
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  
13-17มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
15-19มถินุายน 62 19,888 8,500 34  
18-22มถินุายน 62 19,888 8,500 34  
19-23มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
20-24มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
22-26มถินุายน 62 18,888 8,500 34  
25-29มถินุายน 62 18,888 8,500 34  
26-30มถินุายน 62 21,888 8,500 34  
27มถินุายน-1กรกฎาคม 21,888 8,500 34  
29มถินุายน-3กรกฎาคม 19,888 8,500 34  
2-6กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
3-7กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
4-8กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
6-10กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
9-13กรกฎาคม 62 22,888 8,500 34  
10-14กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
11-15กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
12-16กรกฎาคม 62 23,888 8,500 34  
13-17กรกฎาคม 62 25,888 8,500 34  
16-20กรกฎาคม 62 25,888 8,500 34  
18-22กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
20-24กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
23-27กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  
24-28กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  
25-29กรกฎาคม 62 24,888 8,500 34  
26-30กรกฎาคม 62 24,888 8,500 34  
30กรกฎาคม-3สงิหาคม  21,888 8,500 34  
27-31สงิหาคม 62 19,888 8,500 34  
28สงิหาคม –1กนัยายน 21,888 8,500 34  
29สงิหาคม -2กนัยายน 21,888 8,500 34  
31สงิหาคม-4กนัยายน 19,888 8,500 34  
3-7กนัยายน 62 19,888 8,500 34  
4-8กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
5-9กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
7-11กนัยายน 62 19,888 8,500 34  
10-14กนัยายน 62 22,888 8,500 34  
11-15กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
12-16กนัยายน 62 21,888 8,500 34  
14-18กนัยายน 62 19,888 Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

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



 
 
 

ไฟลท์บนิ NOK  SCOOT

Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25  
Return       NRT - DMK XW101 13.55-18.25 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง กรณีทา่นตอ้งการ สงัซอืบนเครอืงเทา่นัน) 
 
วนัทแีรก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 
 

23.00น. พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 3 เคานเ์ตอรส์าย 
การบนิ NOKSCOOT  และตดิแท็กกระเป๋า l มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร

 
วนัทสีอง     ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี– ถา่ยรปูหุน่กนัดมั - ออนเซ็น 
                   อาหารเทยีง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
02.20น. นําท่านออกเดินทางสู่ โดยสายการบิน NOKท่าอากาศยานนารติะประเทศญปีุ่ น  เทียวบนิท ีSCOOT

XW102 (ค่าทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง กรณีทา่นตอ้งการสงัซอืบนเครอืงเทา่นัน) 
10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถนิเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ นําท่านขนึรถโคช้ปรับอากาศจากนันนําท่านขนึรถโคช้ปรับอากาศนํา
ทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง  

เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง (มอืท ี1) บรกิารเบนโตะบนรถ เพอืความสะดวกในการเดนิทาง
และเวลาทอ่งเทยีว 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่
กวนอมิทองคําทเีป็นทองสมัฤทธ ิมขีนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทเีกา่แก่ทสีุดใน  ภูมภิาคคัน
โต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริิ
มงคลตลอดทังปี ถ่ายภาพเป็นทีระลกึกับ คามินา
รมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์
ทีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟทใีหญ่ทสีุดใน
โลก แขวนอยู่เลอืกชมและเชา่เครอืงรางของขลังอัน

ศักดสิทิธขิองวัดแห่งนีหรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมีี
ชอืเสยีงของวัด มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครืองรางของขลัง 
ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทคีนญปีุ่ นมายังวัดแห่งนีตอ้ง
มาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิงของฝากทเีป็นแบบญปีุ่ น
ญปีุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทังขา้วของเครอืงใชคุ้ณภาพด ีมากมาย 
อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสอืผา้ เป็นตน้ ไดท้นีี หากมเีวลาทา่น
สามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยทีสูงทสีุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทที่านสามารถ
ถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลกั้บวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด 
ใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์
เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์นีครกว่างโจวของจีน และหอซเีอ็น ทาว
เวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําท่านเดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมอืง
ใหม่ทีเกิดจากการถมทะเลขึนมาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปปิงสินคา้
หลากหลายชนดิทหีา้งไดเวอรซ์ติ ีซงึภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่ง
บันเทงิมากมายและใหท้า่นถ่ายรูปกับกนัดมัตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาด
เท่าของจรงิโดยสรา้งขนึมาตามอัตราส่วน 
1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 
เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเพงิเปิดตัว
เป็นทางการในวันที 24 กันยายน 2560 ที
ผ่านมา สมควรแก่เวลา สมควรแก่เวลานํา
ทา่นเดนิทางสูท่พีกัออนเซ็น 

คาํ  รบัประทานอาหารคํา (มอืท2ี) บุฟ
เฟ่ตข์าปูยกัษ์ไม่อนั!!! หลงัอาหารไม่



ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนําแรอ่อนเซ็น (Onsen) นําแร่ในสไตลญ์ปีุ่ นใหท้่านได ้ 
พักผอ่นอยา่งเต็มอมิ ซงึชาวญปีุ่ นเชอืว่านําแร่ธรรมชาตนิีมสีว่นชว่ยเรือง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีนึ การ
บรรเทาอาการปวดเมอืยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทังบํารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง 

ทพีกั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชอืโรงแรมทที่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้ม
ใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทสีาม   ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ฟจูชินั5 - โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku   
                 - นารติะ      อาหารเชา้,เทยีง (Japanese Set)       
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (มอืท3ี) 
 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ศู น ย์พิพิ ธ ภ ัณ ฑ์

แผ่นดนิไหว ซงึไดจํ้าลองเหตุการณ์ต่างๆที
เกดิแผน่ดนิไหวในญปีุ่ น และสาธติวธิป้ีองกัน
ตัว และทา่นยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จําลองแผ่นดนิไหวในระดับทแีตกต่างกันได ้
ดว้ย  นําท่านไปขึนภูเขาไฟฟูจิ สัมผัส
บรรยากาศและกลินอายอย่างใกลช้ ิดท ี
สถานีที 5 อยู่สูงจากระดับนําทะเลขึนมา 

2,305 เมตร ฟจูยิามา่,ฟจูซิงั หรอืภเูขาไฟฟจู ิ(Mr.Fuji) นันเป็นภเูขาไฟทสีงูทสีดุในป ระ
เทศญปีุ่ น มคีวามสงู 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) ตังอยู่ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ (Shizuoka-
ken)และ จ. ยามานาช ิ(Yamanashi-ken) ในปี พ.ศ. 2556 ทผีา่นมา องคก์ารยูเนสโก ้
ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟจุไิดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อกีดว้ย เมอื
ขนึมาถงึชนั5จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทสีวยงามของ ทะเลสาบทัง 5 ทลีอ้มภเูขาไฟ
ฟจู,ิ เซาธแ์อลป์ (South Alps), เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) และภเูขาชชิบิ ุ
(Chichibu) ทชีนั5นียังเป็นทตัีงของศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนา
ลัทธชินิโต เป็นทสีกัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทังยังเป็นทสํีาหรับบวงสรวงท่านเทนก ุ
โดยมคีวามเชอืว่าทบีรเิวณโดยรอบของฟจูซิังชนั 5 นี ถูกเรยีกว่า “ Tengu no 
niwa “ “สวนของท่านเทนก”ุ(ปีศาจทมีจีมูกแดงยนืออกมา) โดยมคีวามเชอืว่า
ทีนีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นันเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนีมีสมบัตขิอง
ทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทมีนํีาหนักกว่า 375 
กโิลกรัมตกอยู่ทพีนืในสวน ซงึในสมัยกอ่นมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนีกัน
มากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทมีาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจจิงึเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิคีน
เคารพบชูาและนยิมมาซอืเครอืงลางกลับไปเป็นของทรีะลกึ อสิระใหท้่านสมัผัส
กับทัศนียภาพทสีวยงามของฟจูซิังในระยะใกลแ้ละเลอืกชมเลอืกซอืของทรีะลกึ
ตามอธัยาศยั หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย และหรอืทางขนึ โดยทางบรษัิทจะเปลยีน
ทเีทยีวทดแทนเป็นโออชิปิารค์แทนเรอืงสภาพอากาศทางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์  นําท่านสู ่หมูบ่า้นโอชิ
โนะฮกัไก เป็นหมูบ่า้นทตัีงอยูใ่กลภ้เูขาไฟฟูจ ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซงึในปี 
2013 ฟจูซัิงไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนีมบี่อนําใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นนําทเีกดิ
จากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกว่า 1,200 ปี  

 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มอืท ี 4) เมนู Japanese Set เมนู

Tobanyaki 
บา่ย นําทา่นเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่นําท่านไป ชอ้ปปิงยา่นชนิจกูุและ 

Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็น
ศูนยร์วมแฟชนัเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชันนิสตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเท
รนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดับหนงึของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืก
ชมและซอืสนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสอืผา้,รองเทา้ และเครอืงสําอางเช่น
แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอนื ๆ อกีมากมายทรีาคา
คอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชนั8) ซงึสนิคา้ทุกอย่าง
ภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองก ีทขีายสนิคา้ราคา
ถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีรวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครืองสําอาง 
ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิงตามอธัยาศัย อาหารมอื
เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทยี่านชนิจูกุ เช่น
รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมาย
นําทา่นเดนิทางสูท่พีกัยา่นนารติะ 

ทพีกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 



 
 

วนัทสี ี อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัหรอืซอืบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซอื
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์     อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (มอืท5ี) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้า่นชอ้ปปิงหรอืเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนื ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุก,ุชนิจูกุหรอืชอ้ปปิงแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทยีวโดยตัวทา่นเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู่ ใกลก้ับสนามบินนาริตะ  เ ปิด
ใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์นันําของญปีุ่ นและแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรร
มากมายกว่า 120 รา้นคา้เช่น 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 สามารถชอ้ปไดตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 
น. ชอ้ปปิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทแีหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้
แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทสีถานี JR Shisui Station แลว้ขนึรถไปท ี
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 
 เลอืกเทยีวดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea  ซงึสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
กรณีตอ้งการสังซอืบัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่าง
นอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางพรอ้มชําระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดิสนีย์
แลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากันและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนงึ 
  โตเกยีวดสินีย ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรย์ของ
โตเกยีวดสินีย์แลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินีย์ซ ี
(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตนืตาตนืใจ
แล ะเครืองเล่นมากมาย จะทําใหคุ้ณไดส้ัมผัสถงึความสขุตังแต่
กา้วแรกทีคุณเขา้ไป 
สวนสนุกทังสองแห่งนี
เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย ค ว า ม
บันเทงิ พรอ้มกับกลิน
อายความ เ ป็นญีปุ่ น 
ท่ านจะไดพ้บกับ ตัว
ล ะ ค ร สุ ด ค ล า ส สิ ค
จากดิสนีย์มากมายที
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอืดําดงิลงไปใตม้หาสมุทรกบัโตเกยีวดสินียซ์ทีมีาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย 
ดสินียเ์ป็นโลกแห ่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญปีุ่ นซงึเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทสีรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
โดยสรา้งขนึในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครืองเล่น
นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเลน่เครอืงเลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตู
นเรอืงดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบ
เล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ 
จับจ่ายเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทังยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี
เมา้ส ์มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซอืของท ี  ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่าน
สามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชัตเตลิบัส หรือถา้เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขนึ
รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินีย์
แลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง ยังมรีถโดยสารวงิตรง
จากโรงแรมหรอืสถานทตีา่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขนึรถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลยีนสายรถทสีถานีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขนึรถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี



ลงรถทสีถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
 

 เลอืกซอืบสัเสรมิ+เทยีวโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนีเป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสรมิวันฟรเีดยเ์ช่น ไปเทยีวตลาดปลา ชอ้ปปิงชบิูยา่ ฮาราจกูุ เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทยีวหนา้งาน ทาง
บรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคับซอืใดๆทังสนิ ขนึอยูกั่บความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละท่าน
เทา่นัน (หากท่านตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 
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 ทา่นขนึไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทพีกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทหีา้ วดันารติะ – รา้นดองก ี– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (มอืท6ี) 

นําท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัดนีเป็นหนึงในวัดทเีป็นทีรูจั้ก
มากทสีุดในภูมภิาคคันโต ถือว่าเป็นวัดทีโด่งดังทีสุดในแถบ
ชบิะ และจํานวนผูม้าเยียมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจ  ิใน
กรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทตัีงของประตหูลัก มทีางเดนิบันได
ขนึสูอ่าคารหลักเป็นสถานทสํีาหรับสกัการะบูชาภายในวัดท่าน
สามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชันหนงึคู่ สวนหยอ่มทมีสีระนําขนาดใหญ่ รวมทัง
บรเิวณสําหรับเลยีงสัตว ์ภายใ นกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดีย 
โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพร
พระเพือสริมิงคล ใหม้ีชวีติทีดแีละยนืยาว พรอ้มเลือกชมและซอืเครืองราง
ของขลังและสนิคา้พืนเมือง จากนันนําท่านเดนิทางไปชอ้ปปิง รา้นดองก ี
เป็นรา้นทรีวบรวมสนิคา้ต่างๆของญปีุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิอนมอลล ์ท่านสามารถเดนิ
ไปชอ้ปปิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลบั 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทยีวบนิท ี101  
(ค่าทัวรไ์มร่วมค่าอาหารบนเครอืง กรณีทา่นตอ้งการสงัซอืบนเครอืงเทา่นัน) 

18.25น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญปีุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลยีน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพอืใหท้า่นท่องเทยีวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีน
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลยีน 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลยีนปรบัสงูขนึ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพมิขนึ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั คา่ทวัรท์จีา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนนัหาก
ท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญปีุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทงัค่า
ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางครงันจีะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขนึไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททมีโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลอืน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนนัทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทเีหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  



กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
 5.อตัราคา่บรกิารน ี รวม 
1.  คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับชนัประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทนัีงเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุนัีงได ้ยกเวน้การซอืทนัีงเพมิ 
 ซอืทนีงัเพมิ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทนัีง พรอ้มชําระคา่ทนัีงไดดั้งนี 
- ทนีงัชนั ScootBiz ราคาเทยีวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทนีงัแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงอืนไข ดงัน ี

โซน แถวท ี ประเภททนีงั Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทยีว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นวิ 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นวิ 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นวิ 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นวิ 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นวิ 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารนัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กนัง  
 
2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู่/พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลยีนพักหอ้ง Single 1ทา่นต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. คา่อาหารค่าเขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นําหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครอืงทสีายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขนึเครอืงไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซอืนําหนักสมัภาระเพมิสายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว (แจง้กอ่นเดนิทาง10วัน)มคีา่ใชจ่้ายดังนี  
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จํากัดจํานวนชนิในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัวโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชนิ 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสงัซอืประกนัสขุภาพ
เพมิได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอนืๆทนีอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครอืงดมืคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํามนัทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหกั้บคนไทย 
(เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
1.ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพํานักระยะสัน 
 3.ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ไีม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทาง
ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดยีว โดยไมค่่าใชจ้่ายเพมิ  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวดต่อคนตอ่วันเรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท4ีของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัวโมง อาทเิชน่ เรมิงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทยีว เทา่นัน  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงอืนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซอืประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทาง
ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 


