
 

โตเกยีว ฟจู ิพงิคม์อส 5วนั 3คนื 
โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสับรรยากาศอยา่งใกลช้ดิของภูเขาไฟฟูจทิีช่ ัน้5 

ชมความงดงาม อลงัการของทุง่ดอกพงิคม์อส 

เทีย่วโตเกยีวเมอืงหลวง ขอพรวดัอาซากุสะ ชอ้ปป้ิงชจิูกุ 

พกัฟูจอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื 

อสิระฟรเีดย1์วนั/เลอืกเทีย่วTokyo Disney 

พเิศษ !! ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ 



 

ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

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

Return        NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง ส่ังซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสัมภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร์ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิ DMK – NRT XW102 02.20-10.25 – ทา่อากาศยานนารติะ – ขึน้ฟูจชิ ัน้5 – 
ชซิุโอกะ - ออนเซ็น     อาหารเทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ),เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูไมอ่ ัน้) 

3  ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่พงิคม์อส – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ

และLaox Shinjuku – นารติะ   เชา้,เทีย่ง (Japanese Set)  
4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 

บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์(โปรแกรมไกดเ์สนอขายหนา้งาน)      

อาหารเชา้  
5  วดันารติะ - รา้นละลายเงนิเยน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง

เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.10   เชา้  

หมายเหตุ: เทศกาลทุง่พงิคม์อสจดัวนัที ่18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมย้งัไมบ่าน

หรอืโรยแลว้หรอืจบเทศกาลแลว้จะน าทา่นไปหมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

17-21 เมษายน 63 21,888  

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

7,500 

22-26 เมษายน 63 23,888 7,500 

28เมษายน-2พฤษภาคม 25,888 7,500 

30เมษายน-4พฤษภาคม 23,888 7,500 

2-6 พฤษภาคม 63 23,888 7,500 

8-12 พฤษภาคม 63 21,888 7,500 

13-17 พฤษภาคม 63 21,888 7,500 

20-24 พฤษภาคม 63 21,888 7,500 

30พฤษภาคม-3มถิุนายน 21,888 7,500 

 

 
 



 

วนัทีแ่รก กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3 

เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT มีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า  

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนารติะ – ขึน้ฟูจชิ ัน้5 – ชซิุโอกะ – ออนเซ็น 

02.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน NOKSCOOT 

เที่ยวบินที่ XW106 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง กรณีท่านตอ้งการสั่งซือ้บนเครื่อง

เท่านัน้) 

10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  

น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 

เทีย่ง บรกิารเบนโตะบนรถ  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย จัดไดว่้าเป็นภูเขาไฟที่

ลักษณะงดงามทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ดว้ย ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอย่างใกลช้ดิที่ 

สถานทีี ่5 อยูสู่งจากระดบัน า้ทะเลขึน้มา 2,305 เมตร ฟจูยิาม่า หรอื ฟจูซัิง หรอืภูเขาไฟ

ฟูจ ิ(Mr.Fuji) เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) 

ตัง้อยู่ระหว่างจ.ชซิโึอกะ และ จ. ยามานาช ิในปี พ.ศ. 2556 องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให ้

ภูเขาไฟฟุจไิดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมดว้ย ฟูจซัิงชัน้5 เสน้ทางอยู่สงู

จากระดับน ้าทะเลขึน้มา 2,305 เมตร เมื่อขึน้มาถึงตรงนี้จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่

สวยงามของ ทะ เลสาบทัง้ 5 ที่ลอ้มภูเขาไฟฟูจิ, เซาธแ์อลป์ (South Alps), เมืองยาซกึะทา

เคะ (Yatsugatake) และภูเขาชชิบุิ (Chichibu) ที่ชัน้5นี้ยังเป็นที่ตัง้ของศาลเจา้โคมติาเคะ 

ของลัทธชินิโต เป็นที่สัการะบูชาและอธฐิานขอพร อีกทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุ

โดยมีความเชือ่ว่าที่บรเิวณโดยรอบของฟูจซัิงชัน้ 5 นี้ ถูกเรียกว่า Tengu no niwa สวนของ

ท่านเทนก ุ(ปีศาจทีม่จีมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่ว่าทีน่ี่มที่านเทนกปุกครองอยู่น่ันเอง 

และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มีสมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวาน

ขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน จงึเป็นทีม่าว่าท าไมภูเขาไฟฟูจจิงึ

เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีค่นเคารพบูชาและนยิมมาซือ้เครือ่งรางกลับไปเป็นของทีร่ะลกึ อสิระให ้

ท่านไดบั้นทกึภาพความงามของภูเขาไฟฟูจพิรอ้มทัง้เลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้และขนมอร่อย

มากมายตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 



 

(หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข ึน้ในกรณีอากาศไม่เอือ้อ านวยหรือทางขึน้ปิดโดย

เปลีย่นไปเทีย่วที่หมู่บา้นน า้ใสหรอืโอชโินะฮกัไกแทน สภาพอากาศทางบรษิทัไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ 

น าท่านเดนิทางสู ่สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูช่ซิโุอกะเขา้ทีพั่กออนเซ็น  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ไม่อ ัน้!!! หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 

สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่นใหท้่านไดพั้กผ่อน

อย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มีสว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวียนของเลือด

ดขี ึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้

บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลั่ง 

ทีพ่กั  Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่พงิคม์อส – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ

และLaox Shinjuku – นารติะ   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว  ซึ่งไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆที่เก ิด

แผ่นดนิไหวในญีปุ่่น และสาธติวธิีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลอง

แผ่นดนิไหวในระดับทีแ่ตกต่างกันได ้ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่าน

หนิภูเขาไฟ วติามนิ ครีมต่างๆเป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ทุ่งพงิคม์อส ชมเทศกาลชม

ดอกชบิะซากรุะ ภูเขาไฟฟจู ิใหท้่านไดช้มความงดงามของทุ่งดอกพงิคม์อสหรอืเรยีกอกีชือ่ว่า

ดอกชิบะซากุระที่เบ่งบานเต็มทุ่งกวา้งกว่า8แสนดอก ชิบะซากุระ (Shibazakura/ Phlox 

Subulata) เป็นพืชที่มีวงจรชีวิตมากกว่าสองปี อยู่ในพืชตระกูล Polemoniaceae, จ าพวก 



 

Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตัง้แต่ช่วงเมษายนจนถงึพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง สี

ชมพู สขีาว และสมี่วง ชบิะซากุระเป็นพืชที่มีถิน่ก าเนดิจากอเมรกิาเหนือ มีอีกชือ่ว่ามอสพิง้ค ์

(Moss Pink) ทีถู่กเรยีกว่า ชบิะซากรุะเพราะมีรูปร่างดอกคลา้ยดอกซากุระแต่บานอยู่บนพื้นดนิ

คลา้ยตน้หญา้ ด ้วยลักษณะพเิศษดังกล่าวจงึนยิมปลูกเป็นสวนดอกไมห้รือพืชคลุมดนิ อสิระ

ใหท้่านเก็บภาพความประทับพรอ้มเลือกซือ้ของฝากของที่  ระลกึที่มีจ าหน่ายเฉพาะในงาน

เช่นคุกกี้ฟูจิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจิชิบะซากุระมันจู,ฟูจิชิบะซากุระคินทสึบะ เป็นตน้ 

นอกจากนี้ยังมีการจัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มีการออกรา้นของอร่อยในแถบ

ภูเขาไฟฟจูมิากมาย บรเิวณในงานทีจ่ะขายเครือ่งดืม่ของกนิดว้ย 

หมายเหตุ: เทศกาลจัดวันที ่18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมย้ังไม่บานหรอืโรย 

แลว้หรอืจบเทศกาลแลว้จะน าท่านไปหมู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Japanese Set 

บ่าย น าท่านเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ

นมัสการขอพรจากองค์ เจา้แม่กวนอิมทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 

เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภูมภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟ

สแีดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและ

เช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ป

ป้ิงที่มีชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น

โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะได ้



 

เพลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้ว

ของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ 

หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี 

(Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์คใหม่ของมหานครโตเกยีว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงาม

จากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 

2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจวของ

จนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

หลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟช่ันเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนสิตา้เป็นแหล่งอัพเดทเท

รนดแ์ละเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชมและซื้อ

สนิคา้มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, 

นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II 

และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่

สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ที่ขายสนิคา้ราคา

ถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้เครือ่งใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใช ้

ไวอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูก ุ เชน่รา้นรา

เมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย  

จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 

บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์(โปรแกรมไกดเ์สนอขายหนา้งาน)      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ  เช่น อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกุหรือช ้

อปป้ิงแถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ท่องเทีย่วโดยตัวท่านเอง 



 

➢ Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มแีบรนด์

ชัน้น าของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือกสรรมากมายกว่า 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 สามารถชอ้ปไดต้ั ้งแต่เวลา 

10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และ

สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่นโกอนิเตอรม์ากมาย 

- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก 

(Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใช ้

เวลาประมาณ 15 นาท ี

- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station 

แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลอืกเทีย่วดสินยีT์okyo Disneyland หรอื Disney Sea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟ

หรอืบัสจากสนามบนสู่ดสินียไ์ดโ้ดยง่าย หมายเหตุ: ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) กรณีตอ้งการส่ังซือ้บัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วันก่อน

เดนิทางพรอ้มช าระค่าบัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากันและเลอืกเขา้ได ้

อย่างใดอย่างหนึง่ 

โตเกียวดิสนีย ์ ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจรรย์ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo 

Disneyland)และโตเกยีวดสินียซ์ ี(Tokyo Disney sea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื่น

ตาตื่นใจและเครื่องเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณไดสั้มผัสถงึความสุขตัง้แต่กา้วแรกที่คุณเขา้ไป 

สวนสนุกทัง้สองแห่งนี้เต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่อายความเป็นญีปุ่่น ท่านจะไดพ้บ

กับตัวละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมุทร



 

กับโตเกยีวดสินียซ์ทีีม่าพรอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห่งจนิตนาการ

ของราชาการต์ูนญีปุ่่นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้ง

ขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับ

เครือ่งเล่นนานาชนดิ ( ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่ง

เล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนใน

ดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted 

Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ 

ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซือ้

สนิคา้ที่ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดสั้มผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง 

มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของที่  ระลกึ

น่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชัตเติล้บัส 

หรือถา้เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีว

ดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาที อีกทัง้ ยังมีรถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรือสถานทีต่่าง ๆ  

ดว้ยเชน่กัน 

 - 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 ์

เลือกซือ้บัสเสรมิ+เที่ยวโตเกยีว (มีบัสและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถ

บัส+ทัวร์เสรมิวันฟรีเดยเ์ช่น ไปเที่ยวตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบูิย่า ฮาราจูกุ เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอ

รายการเทีย่วหนา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กับความสมัคร

ใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละท่านเท่านัน้ (หากท่านตอ้งการแจง้ความประสงค์

กับไกดห์นา้งาน) 

 อัตราค่าบรกิาร /ท่าน 

 เดนิทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

 เดนิทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 

 เดนิทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 

 เดนิทาง 31 ท่านขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

 อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



 

วนัทีห่า้ วดันารติะ - รา้นละลายเงนิเยน - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รูจ้ักมากที่สุดในภูมภิาคคันโต ถือว่า

เป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิ ใน

กรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตูหลัก มีทางเดนิบันไดขึน้สู่อาคารหลักเป็นสถานที่

ส าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดียห์า้ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน ้า

ขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลี้ยงสัตว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดีย 

โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสริมิงคล 

ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นละลายเงนิเยน เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ต่างๆของญี่ปุ่น

ไวม้ากมาย สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55 น.  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง ส่ังซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

19.10 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะ

ปรับเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อใหท้่านท่องเที่ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ

บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

เวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 

เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับสงูขึน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราค่าบรกิารเพิม่ขึน้ 



 

ประกาศส าคญั  

รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 

และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั้นหากท่าน

ไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมือง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ 

รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

• ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

• หรอืสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

• หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการ

เดนิทาง 10 วัน 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 

การช าระคา่บรกิาร 

ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับ*) กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่าน

ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอด

คงเหลอื** 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ที่น่ัง

เป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลือกระบุที่น่ังได ้ยกเวน้การซือ้ที่น่ังเพิม่

การซื้อที่น่ังอัพเกรดเพิ่มเป็นการซื้อบริการเสริม กรณีที่น่ังที่ตอ้งการอัพเกรดเต็ม หรือโควตา้การ

อัพเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวรเ์ต็มท่านไม่สามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้

• ซือ้ที่น่ังเพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที่น่ัง 

พรอ้มช าระค่าทีน่ั่งไดด้ังนี้ 

• ทีน่ั่งชัน้ Scoot Biz ไม่สามารถอัพได ้

• ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วัน มคี่าใชจ้่ายและเงือ่นไข ดังนี้ 



 

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่น

ตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง (ยกเวน้ทีน่ั่ง No.31 DEFG น่ังได)้ 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า16ปีน่ัง  

✓ ค่าทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่าน

เต็มอาจมปีรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

✓ ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม 

สัมภาระถอืขึน้เครือ่งไม่เกนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิที่

มีการเรียกเก็บ (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง 

และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้  

• ซื้อน ้าหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจง้อย่างชา้ก่อนเดินทาง10วัน) มี

ค่าใชจ้่ายดังนี้ 

(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 

เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 

บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แต่กฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสุดได ้

32กก./ชิน้ 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกัน

สขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

× ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

× ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

× ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

× ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

× ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทรปิ ช าระค่าทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป 

ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 



 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 

15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีุณสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ   

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะ

ถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีที่มผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 20

ท่าน  

❖ ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุ

ในโปรแกรม  



 

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วัน

กอ่นการเดนิทาง (ไม่นับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ 

ขอสงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่

ค่าใชจ้่ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 

อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์

และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้

ไดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่2ของการเดนิทางถงึวันที่4ของการเดนิทางรวม

จ านวน 2ขวด 

❖ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ10-12

ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์

และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ การประกันภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได ้ และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จาก

บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ 


