
 
 
 
 
 
 

KAWAII TOKYO 5D3N 
โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 62 - มนีาคม 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมงานประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั 

เยอืนเกาะมงักร ถิน่แมวเหมยีว ขอพรความรกั Enoshima Island 
สนุกกบัลานสก ีFujiten Snow Resort หรอืเทีย่วหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก 

ชอ้ปป้ิง โกเท็มบะพรเีมีย่มเอาทเ์ลต ชนิจุกุ แหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางโตเกยีว 
ไหวพ้ระชมววิพระใหญไ่ดบุทส ึ ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

วดัอาซากุสะ  ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมติะ   

อสิระฟรเีดย ์1 วนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

พเิศษ!! พกัอนเซ็น 1 คนื / บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku + ขาปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 
 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ต. ค. – 01 พ.ย. 62 19,888 8,500 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 19,888 8,500 

04-08 พฤศจกิายน 62 20,888 8,500 

06-10 พฤศจกิายน 62 21,888 8,500 

11-15 พฤศจกิายน 62 21,888 8,500 

13-17 พฤศจกิายน 62 21,888 8,500 

18-22 พฤศจกิายน 62 21,888 8,500 

02-06 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 

04-08 ธนัวาคม 62 25,888 8,500 

09-13 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 

11-15 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 

16-20 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 

18-22 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 

23-27 ธนัวาคม 62 26,888 8,500 

25-29 ธนัวาคม 62 26,888 8,500 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 33,888 8,500 

01-05 มกราคม 63 31,888 8,500 

08-12 มกราคม 63 21,888 8,500 

13-17 มกราคม 63 21,888 8,500 

15-19 มกราคม 63 21,888 8,500 

20-24 มกราคม 63 21,888 8,500 

22-26 มกราคม 63 21,888 8,500 

27-31 มกราคม 63 21,888 8,500 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 21,888 8,500 

03-07 กุมภาพนัธ ์63 21,888 8,500 

05-09 กุมภาพนัธ ์63 21,888 8,500 

10-14 กุมภาพนัธ ์63 21,888 8,500 

12-16 กุมภาพนัธ ์63 21,888 8,500 

17-21 กุมภาพนัธ ์63 21,888 8,500 

19-23 กุมภาพนัธ ์63 21,888 8,500 

24-28 กุมภาพนัธ ์63 21,888 8,500 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 21,888 8,500 

02-06 มนีาคม 63 23,888 8,500 

04-08 มนีาคม 63 23,888 8,500 

09-13 มนีาคม 63 24,888 8,500 

11-15 มนีาคม 63 24,888 8,500 

16-20 มนีาคม 63 24,888 8,500 

18-22 มนีาคม 63 24,888 8,500 

23-27 มนีาคม 63 26,888 8,500 

25-29 มนีาคม 63 26,888 8,500 



 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท (อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
ไมร่วมคา่ทปิไกด+์คนขบัรถ 1,500 บาท / ทา่น /ทรปิ 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนารติะ – ทีพ่กันารติะ 
08.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

11.50 น. น าท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW106  (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการส ัง่ซือ้บน

เครือ่งเทา่น ัน้) 
19.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูท่ีพั่ก

นารติะ  
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 
วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญไ่ดบุทส ึ– เกาะเอ

โนะชมิะ - โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่กวนอมิทองค าทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 

เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความ
เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง
ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก แขวนอยูเ่ลอืกชมและเชา่

เครือ่งรางของขลงัอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมายไม่วา่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่น
ญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบ

ญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
หากมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo 

Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณ
ใกลก้ับวัดอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มี

ความสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และ
หอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคามาคุระ อยู่ในจังหวัดคานางาวะ เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียง
ใตข้องโตเกยีว มรีะยะทางจากโตเกยีวประมาณ 60 กโิลเมตร เป็นเมอืงตดิทะเล อากาศดมีี
บรรยากาศน่าเทีย่ว เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมเกา่แกแ่ละธรรมชาตอิันสวยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต ์
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่พระใหญไ่ดบุตซ ึ(Kamakura Daibutsu หรอื The Great Buddha) 

เป็นพระพุทธรูปทีส่ าคัญทีส่ดุในเมอืงคามาครุะ บรเิวณทีต่ัง้ของพระใหญ่ไดบตุซนัึน้ เดมิทเีป็น
ทีต่ัง้ของวัดวัดโคโทคอุนิ สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1252 แตไ่ดเ้กดิความเสยีหายหลายครัง้จากพายุ
ไตฝุ้่ น ท าใหต้ัวอาคารวัดนัน้พังทลายหายไป เหลอืเพยีงแตอ่งคพ์ระ อยู่ท่ามกลางซาก

ปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้ับชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความศักดิส์ทิธิข์องท่าน ทีไ่ด ้
ปกปักรกัษาเมอืงคามาครุะมาตลอดมา องคพ์ระใหญ่ไดบตุซ ึท าจากทองส ารดิ มคีวามสงู 

13.35 เมตร หนักถงึ 93 ตัน ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของญีปุ่่ นรองจากองคโ์ตทีว่ัดโทไดจ ิ เมอืงนารา 
สามารถเขา้ไปดา้นในองคพ์ระได ้(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมในองคพ์ระ)  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพ หรอืเลอืกซือ้ โอมาโมร ิหรอืเครือ่งรางญีปุ่่ นตามอัธยาศัย จากนัน้น า
ท่านขา้มสะพานเอโนชมิะเบ็นเท็น (Enoshima Benten Bridge) จากแผ่นดนิใหญ่มายงัเกาะเอ

โนะชมิะ จะไดเ้ห็นหาดทรายของญีปุ่่ นทีเ่ป็นสเีทาด าและในวันทีอ่ากาศดกี็จะสามารถมองเห็น
ภเูขาไฟฟจูไิดด้ว้ย เกาะเอโนะชมิะ (Enoshima Island) เป็นเกาะท่องเทีย่วเล็กๆนอก

ชายฝ่ังของเมอืงคามาครุะ มพีืน้ทีเ่พยีง 0.38 ตารางกโิลเมตร ตดิชายฝ่ังโชนัน (Shonan 
Coast) อยู่ภายใตก้ารดแูลของเมอืงฟจุซิาวะ จังหวัดคานางาวะ เกาะแหง่นี้จัดอยู่ใน 100 ภมูิ

ทัศน์ทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น บนเกาะมจุีดทีน่่าสนใจ น่าถ่ายรูป มขีนมขึน้ชือ่น่าลิม้ลองคอืขนมเซมเบ ้
ทีส่อดไสป้ลาหมกึยักษ์ทัง้ตัว มขีองทีร่ะลกึ อาหารทะเลสดใหม่ และสิง่ทีน่่ารักๆของเกาะแหง่นี้
คอื นอ้งแมวเหมยีวตัวอว้นกลมทีค่อยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วอยู่ทุกหนทกุแหง่ เกาะแหง่นี้เป็น

ทีต่ัง้ของศาลเจา้เกา่แกท่ีเ่ป็นต านานของมงักรทีถู่กเลา่ขานตอ่กนัมา คอืศาลเจา้เอโนชมิะ 
(Enoshima Shrine) ใหนั้กท่องเทีย่วมาสักการะเทพเจา้พรอ้มชมววิมุมสงูของเกาะทีส่วยงาม 

อสิระใหท้่านถ่ายภาพเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บรกิารเสรมิ/คา่ขึน้
จุดชมววิตา่งๆ)  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

จากนัน้น าท่านสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท (Gotemba Premium  Outlets) ตัง้อยู่ที่
เขตฮาโกเน่(Hakone) เป็นเอาทเ์ล็ทกลางหบุเขาทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มทีัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า 

สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ มรีา้นคา้แบรนดด์ังมากกวา่ 200 แบรนด ์เป็นแหลง่รวมสนิคา้
แบรนดเ์นมจากทั่วโลก ทัง้ทีเ่ป็นแบรนดต์า่งชาตแิละเป็นแบรนดข์องญีปุ่่ นเอง และยังสามารถ

มองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ยจัดไดว้า่เป็นเอา้ทเ์ลททีว่วิดทีีส่ดุอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา่ตาม
อัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้ !! 

 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผสัวัฒนธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่
ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง 

ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผ่อนคลายความ
ตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ทีพ่กั Fujinobou Kaen Hotel/ Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
วนัทีส่าม ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิง

ชนิจูกุและLaox Shinjuku - จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German 

Village หมูบ่า้นเยอรมนั – นารติะ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสูศู่นยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผน่ดนิไหว
ในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวใน



 
 
 
 
 
 

ระดับทีแ่ตกตา่งกนัได ้พรอ้มทัง้เลอืกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ 
วติามนิ ครมีตา่งๆเป็นตน้  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่
ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซัิง

ไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้มบีอ่น ้าใสๆ รวมกันกวา่ 8 บอ่ เป็นน ้า
ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายุมามากกวา่ 1,200 ปี อสิระถายภาพ หรอื
เลอืกซือ้ของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจยิ่าง ซอฟครมีตามอัธยาศัย 

 **หมายเหตุ: ชว่งฤดูหนาว หากลานสกเีปิดแลว้น าทา่นเดนิทางสูล่านสกแีทนโอชโินะ
ฮกัได 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพั่กทีต่ัง้อยู่บรเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่าน
จะไดสั้มผัสกับหมิะขาวโพลนอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการ
ลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการน่ังเลือ่นหมิะทีท่่านจะ

สามารถน่ังดืม่ด ่ากับทัศนยีภ์าพทีถู่กปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืท่านจะ
สามารถเลอืกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืกทาน

อาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราเชา่อุปกรณ์
สกแีละชุดส าหรบัเลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยัง

ไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไม่เอือ้อ านวย หรอืลานสกี
ปิด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นโออชิปิารค์ 

แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั Japanese Set 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าท่านชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกแุละ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ป
ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่

นสิตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน 
ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  

คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทยและรา้น
100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็น

รา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครือ่งใช ้

เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศั สมควรแกเ่วลา

น าท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัชบิะ น าท่านไปหมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German 
Village) คอืธมีพารค์ทีจั่ดงานประดับไฟ 1 ใน 3 งานทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในคันโต จัดตดิตอ่กันมาปี

นี้เป็นครัง้ที ่14 แลว้ โดยจะประดับหลอดไฟทัง้สิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่างพราวไปดว้ยแสงสวา่งทั่ว
ทัง้บรเิวณทัง้อโุมงคส์ายรุง้ (Rainbow Tunnel) สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยบัไปดว้ยแสงไฟ 7 สี



 
 
 
 
 
 

สวยงาม ไฟประดบัสามมติขินาดมหมึา และเวทหีลักของงานอย่าง “มารค์พลัทซ ์(Marktplatz) 
” ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันทีป่ระดับประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อกีทัง้โชว ์ทีน่ี่มกีาร
แสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ทีเ่นน้ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้ง

บรรยากาศใหง้คกึคกั นอกจากนี้จากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอัน
สวา่งไสวระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกบัปไูวด้ว้ยพรมแหง่แสงไฟ ซึง่ดสูวยงามจนลมือากาศอัน

หนาวเหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลยทเีดยีว จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสูท่ีพั่กย่านนารติะ  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 
บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน

นารติะ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 (สมัภาระเช็คเอา้ทก์อ่นเวลา 10.00น. และฝากไวท้ ีล็่อบบีโ้รงแรม) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  
ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุก,ุชนิจูกหุรอืชอ้ป

ป้ิงแถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ท่องเทีย่วโดยตัวท่านเอง 
 - Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มแีบรนดช์ัน้น า

ของญีปุ่่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 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 สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ
กับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก 
(Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใช ้

เวลาประมาณ 15 นาท ี



 
 
 
 
 
 

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui 
Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
- เลอืกเทีย่วดสินยีT์okyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟ

หรอืบัสจากสนามบนสูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 
หมายเหตุ: ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการส่ังซือ้บัตรกับ

บรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางพรอ้มช าระคา่บัตร) บัตรโตเกยีว
ดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากนัและเลอืกเขา้ไดอ้ย่างใดอย่างหนึง่ 
- โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกบัความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo 

Disneyland)และโตเกยีวดสินียซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน ตืน่ตา
ตืน่ใจแล ะเครือ่งเลน่มากมาย จะท าใหค้ณุไดสั้มผัสถงึความสขุตัง้แตก่า้วแรกทีค่ณุเขา้ไป สวน

สนุกทัง้สองแหง่นี้เต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่อายความเป็นญีปุ่่ น ท่านจะไดพ้บกับตัว
ละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมุทรกับ

โตเกยีวดสินียซ์ทีีม่าพนอ้มกบัตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห ่งจ ิ นตนาการ
ของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้ง
ขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับ

เครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไม่จ ากัดจ านวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน  ตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครือ่ง
เลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดน

โจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion 
สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิ

The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นกุสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ
น่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดสั้มผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่
เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของที ่ ระลกึน่ารักในดสินีย์

แลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติล้บัส หรอืถา้เดนิทาง
จากโตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใช ้

เวลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมรีถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กัน 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอก็ซเ์พรส 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 

ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 

เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 
- เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์  

หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวรเ์สรมิวันฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ป
ป้ิงชบิยู่า ฮาราจูก ุเป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถ
บังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่ับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะท่าน

เท่านัน้ (หากท่านตอ้งการแจง้ความประสงคก์ับไกดห์นา้งาน) 
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 

18.00 น. พรอ้มกันทีล่็อบบีข้องโรงแรมเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลบั 
20.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่ 

XW105  (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้) 
 
วนัทีห่า้ สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

02.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศ

ญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณี
อตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนั
กอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอื

ไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  
ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 



 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น

การเดนิทาง 10 วนั 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 
มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-
กลับ*)  

 
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่

พรอ้มยอดคงเหลอื**  
 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป - กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2.       คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู/่พักสามท่าน 

          เต็มอาจมปีรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20  

กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 
สายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็  
(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิ

สว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2.  คา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซักรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3.  คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4.  คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5.  คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6.  คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในบรกิาร 



 
 
 
 
 
 

 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง

บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่น
การเดนิทาง(ไม่นับรวมวนัหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 
 
 
 
 
 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 

อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม

โปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 
2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง 
อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่าน
สามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่

ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และ
ควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเท่านัน้  

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 
 
 


