
 

   

 

 

  

  

 

 

 
CODE: JXW223 Winter Snow โตเกยีว ฟจู ิสก ี5D 3N 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ทวัรโ์ตเกยีว ฟจู ิสก ี5วนั 3คนื  
�พกัออนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื �ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์�อสิระฟรเีดย ์1วนั  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบที>น ั>ง 3-4-3 นํ Bาหนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

�โตเกยีวเมอืงหลวง มหานครที�ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศนูยร์วมแฟชั�นชั !นนําและเทคโนโลยทัีนสมัย 
� สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ!าแร่ออนเซ็น (Onsen) นํ!าแร่ในสไตล์ญี�ปุ่ น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์
แผน่ดนิไหวทดสอบความแรงสั�นสะเทอืนของระดับความไหวตา่งๆ  

� สนุกสนานลานสก ีFujiten Snow Resort ชอ้ปปิ!งมติซยุเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส ึ

� ชมงานประดับไฟฤดหูนาวที�ยิ�งใหญ ่1ใน3ของภมูภิาคคันโต ที�จ.ชบิะ ณ หมูบ่า้นเยอรมัน  

� วัดอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ!งชนิจกู ุหา้งออิอนมอลล ์รา้นดองกี! วัดนารติะ มติซยุเอา้ทเ์ลท 
� อสิระฟรเีดย ์1 วัน เที�ยว ชอ้ปปิ!งหรอืเลอืกซื!อบตัรเที�ยวโตเกยีวดสินยีแ์ลนด/์ดสินยีซ์ยี ์(ราคาบตัร 2,700บาท)  



 

   

 

 

  

  

 

 

 

วนัที> รายละเอยีดทอ่งเที>ยว 

1 พรอ้มกนัที>ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เที>ยวบนิที>  DMK – NRT XW102 02.45-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิB งชนิจกูแุละLaox Shinjuku – ออน
เซ็น 
� อาหารเที>ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten - โอชโินะฮคัไก – มติซุยเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส-ึ 
จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นารติะ 
 � อาหารเชา้,เที>ยง (Japanese Set)       

4  อสิระทอ่งเที>ยวตามอธัยาศยัหรอืซืBอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืก
ซืBอBus เสรมิพรอ้มทวัร ์(เชน่ตลาดปลา ชบิยูา่ ฮาราจกู)ุ      
� เชา้   

5  วดันารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้- หา้งออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เที>ยวบนิที> NRT - DMK XW101 13.55-19.10  
� เชา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดี>ยวเพิ>ม / 
เดนิทางทา่นเดยีว 

ที>น ั>ง หมายเหต ุ

30พฤศจกิายน-4ธนัวาคม 24,888  
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500 34  
1-5ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  
2-6ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  
3-7ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  
4-8ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  
5-9ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  
6-10ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  
7-11ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  
8-12ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  
9-13ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  
10-14ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
11-15ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
12-16ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
13-17ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
14-18ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
15-19ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  
16-20ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  
17-21ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  



 

   

 

 

  

  

 

 

18-22ธนัวาคม 62 24,888  

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

19-23ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

20-24ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

21-25ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

22-26ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

23-27ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

24-28ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

25-29ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

26-30ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

27-31ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

28ธนัวาคม-1มกราคม 35,888 8,500 34  

29ธนัวาคม-2มกราคม 35,888 8,500 34  

30ธนัวาคม-3มกราคม 35,888 8,500 34  

31ธนัวาคม-4มกราคม 29,888 8,500 34  

1-5มกราคม 63 27,888 8,500 34  

2-6มกราคม 63 27,888 8,500 34  

3-7มกราคม 63 25,888 8,500 34  

4-8มกราคม 63 24,888 8,500 34  

5-9มกราคม 63 23,888 8,500 34  

6-10มกราคม 63 22,888 8,500 34  

7-11มกราคม 63 22,888 8,500 34  

8-12มกราคม 63 23,888 8,500 34  

9-13มกราคม 63 23,888 8,500 34  

10-14 มกราคม 63 23,888 8,500 34  

11-15มกราคม 63 23,888 8,500 34  

12-16มกราคม 63 22,888 8,500 34  

13-17มกราคม 63 23,888 8,500 34  

14-18มกราคม 63 23,888 8,500 34  

15-19มกราคม 63 23,888 8,500 34  

16-20 มกราคม 63 23,888 8,500 34  

17-21มกราคม 63 23,888 8,500 34  

18-22มกราคม 63 23,888 8,500 34  

19-23มกราคม 63 22,888 8,500 34  

20-24 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

21-25มกราคม 63 23,888 8,500 34  

22-26มกราคม 63 23,888 8,500 34  

23-27มกราคม 63 23,888 8,500 34  

24-28มกราคม 63 23,888 8,500 34  

25-29มกราคม 63 23,888 8,500 34  

26-30มกราคม 63 22,888 8,500 34  

27-31มกราคม 63 22,888 8,500 34  

28มกราคม-1กมุภาพนัธ ์ 23,888 8,500 34  

29มกราคม-2กมุภาพนัธ ์ 23,888 8,500 34  



 

   

 

 

  

  

 

 

30มกราคม-3กมุภาพนัธ ์ 23,888  
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

31มกราคม-4กมุภาพนัธ ์ 23,888 8,500 34  

1-5กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

2-6กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

3-7กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

4-8กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

5-9กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

6-10กมุภาพนัธ ์63 25,888 8,500 34  

7-11กมุภาพนัธ ์63 25,888 8,500 34  

8-12กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

9-13กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

10-14กมุภาพนั ์63 23,888 8,500 34  

11-15กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

12-16กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

13-17 กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

14-18กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

15-19กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

16-20กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

17-21กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

18-22กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

19-23กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

20-24กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

21-25กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

22-26กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

23-27กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

24-28กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

25-29กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

26กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 23,888 8,500 34  

27กมุภาพนัธ-์2มนีาคม 23,888 8,500 34  

28กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 23,888 8,500 34  

29กมุภาพนัธ-์4มนีาคม 24,888 8,500 34  

1-5มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

2-6มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

3-7มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

4-8มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

5-9มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

6-10มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

7-11มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

8-12มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

9-13มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

10-14มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

11-15มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

12-16มนีาคม 63 24,888 8,500 34  



 

   

 

 

  

  

 

 

13-17มนีาคม 63 24,888 8,500 34  
14-18มนีาคม 63 24,888 8,500 34  
15-19มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

 
 

ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สั�งซื!อบนเครื�องเทา่นั!น) อพัที�นั�ง/นํ!าหนักสมัภาระเพิ�ม รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร ์
 
วนัที>แรก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 
 

23.00น. �พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัBน 3 เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

 
วนัที>สอง     ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปปิB งชนิจกูแุละLaox Shinjuku - ออนเซ็น 
                  � อาหารเที>ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
02.20น. �นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญี>ปุ่ นโดยสายการบนิ 

NOKSCOOT เที>ยวบนิที> XW102 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง กรณี
ทา่นตอ้งการสั�งซื!อบนเครื�องเทา่นั!น) 

10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณา
ปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศ
ญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื!อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศจากนั!นนําทา่นขึ!น
รถโคช้ปรับอากาศนําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง  

เที>ยง � บรกิารอาหารเที>ยง (มืBอที> 1) บรกิารเบนโตะบนรถ เพื�อความสะดวกใน
การเดนิทางและเวลาทอ่งเที�ยว 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก
องค ์เจา้แมก่วนอมิทองคาํที�เป็นทองสมัฤทธิa มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร 
วัดพุทธที�เก่าแก่ที�สุดในภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื�อ
ความเป็นสริมิงคลตลอดทั!งปี ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้า
คํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที>ใหญ่
ที>สุดในโลก แขวนอยู่เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของขลังอันศักดิaสทิธิaของวัด
แหง่นี!หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ!งที�มชีื�อเสยีงของวัด มรีา้น
ขายของที�ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และ
ตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที�คนญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี!ตอ้งมาตอ่ควิกัน ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ!งของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ นญี�ปุ่ น Made In Japan 
แท ้ๆ  รวมทั!งขา้วของเครื�องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสื!อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บั
หอคอยที�สูงที�สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์ค
ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�ทา่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัด
อาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 
มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี�นครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาว
เวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําทา่นชอ้ปปิB งยา่นชนิจกูแุละ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปปิ!งขนาดใหญ่
ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั�นนสิตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเทรนด์



 

   

 

 

  

  

 

 

และเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซื!อสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื!อผา้,รองเทา้ และเครื�องสําอาง
เชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมายที�ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและ
รา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชั !น8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี! ที�
ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะ
เป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�รวมสนิคา้ เคร่องใช ้
เครื�องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่าง
หลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิ! งตามอัธ
ยาศัสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูท่ ี>
พกัออนเซ็น 

คํ>า � รบัประทานอาหารคํ>า (มืBอที>2) 
บุฟ เ ฟ่ ต ์ขา ปูย ักษ์ไ ม่อ ัBน !!! ห ล ัง
อาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํBาแร่ออนเซ็น 
(Onsen) นํ!าแร่ในสไตล์ญี�ปุ่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่ นเชื�อว่า
นํ!าแร่ธรรมชาตนิี!มีส่วนช่วยเรื�อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ!น การบรรเทา
อาการปวดเมื�อยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทั !งบํารุง
ผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั�ง 

�ที>พกั: Fujinobou Kaen Hotel/ Alexander Yamanakako Hotel หรอื
ร ะ ด ั บ ใ ก ล้ เ ค ี ย ง ก ั น 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที>สาม   ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten - โอชโินะฮคัไก - มติซุยเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส ึ–  
                จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นารติะ 
                � อาหารเชา้,เที>ยง (Japanese Set)       
 
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มืBอที>3) 
 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ศู น ย์

พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ซึ�ง
ไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆที�เกดิ
แผ่นดนิไหวในญี�ปุ่ น และสาธติ
วิธี ป้ อ งกั นตั ว  และท่ าน ยั ง
สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จําลองแผ่นดนิไหวในระดับที�
แตกต่างกันได ้พรอ้มทั !งเลอืก
ซื!อสนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ วติามนิ ครมีตา่งๆเป็นตน้ นําทา่นไปลานสก ีฟจูเิท็นสกรี ี
สอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละที�พักที�ตั !งอยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะขาวโพลน
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกสัมผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตื�นเตน้กับการลื�นไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอื
เลอืกเพลดิเพลนิกบัการน ั>งเลื>อนหมิะที�ทา่นจะสามารถนั�งดื�มดํ�ากบัทัศนียภ์าพที�ถกูปก
คลมุดว้ยหมิะที�ดแูลว้สะอาดตายิ�งนัก หรอืทา่นจะสามารถเลอืกถา่ยรปูบรเิวณรอบ หรอื
ซื!อของที�ระลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครื�องดื�มที�บรเิวณชั !น2
ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราเชา่อปุกรณ์สกแีละชุดสําหรบั
เล่นสกรีาคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื>อน Snow Sled 1,200 
เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะ
ยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที�อาจจะเปลี�ยนแปลงหรอือากาศไม่
เอื!ออํานวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิท
จะเปลี�ยนที�เที�ยวทดแทนเป็นโออิชิปาร ์ค แทนและสภาพอากาศ 
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์   

เที>ยง � ร ับประทานอาหารกลางว ัน  (มืBอที> 4)  Japanese Set เมนู
Tobanyaki 



 

   

 

 

  

  

 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่  หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นที�ตั !งอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ 
บรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ�งในปี 2013 ฟูจซิังไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี!มบีอ่นํ!าใสๆ รวมกันกวา่ 8 บอ่ เป็นนํ!าที�เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขา
ไฟฟจูมิอีายุมามากกว่า 1,200 ปี อสิระถายภาพ หรอืเลอืกซื!อของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจยิ่าง ซอฟครมีตาม
อัธยาศัย จากน ัBนนําท่านเดนิทางลอดทางด่วนพเิศษซึ>งเป็น
อุโมงคใ์ตท้ะเล หรอื ที>ญี>ปุ่ นเรยีกวา่ “โตเกยีว อควาไลน์” ซึ�งเป็น
ทางด่วนที�เชื�อมระหว่างเมืองคาวาซาก ิจังหวัด คานากาว่าและ
เมืองคิซาระสุ จังหวัดชบิะ นําท่านเดินทางสู่ มติซุย เอาทเ์ล็ท 
พารค์ คซิาราส ึ(MITSUI OUTLET PARK KISARAZU) เอาทเ์ล็ท 
มอลลท์ี�เป็นที�นยิมในหมู่คนญี�ปุ่ นมรีา้นคา้แบนดต์่างๆรวม 308 รา้น 
นับเป็นศูนยก์ารคา้ที�ใหญ่ในประเทศญี�ปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปปิ!งสนิคา้
แ บ ร น ด์ ดั ง ยี� ห ้อ ดั ง ๆ  เ ช่ น  CATH KIDTON, ASICS, BEAMS, 
BURBERRY, COACH, CROCS, GAP, LACOSTE, KATE SPADE, 
LEGO, MARK JACOBS, ONITSUKA TIGER, PAUL SMITH, 
SEIKO และแบรนดอ์ื�นๆอกีมากมาย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่
จงัหวดัชบิะ นําทา่นไปหมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) คอืธมีพารค์ที�จัดงานประดับ
ไฟ 1 ใน 3 งานที�ยิ�งใหญ่ที�สดุในคันโต จัดตดิต่อกันมาปีนี!เป็นครั !งที� 14 แลว้ โดยจะประดับหลอดไฟทั!งสิ!น 3 
ลา้นดวงจนพร่างพราวไปดว้ยแสงสว่างทั�วทั !งบรเิวณทั!งอุโมงค์สายรุง้ (Rainbow Tunnel) สูง 70 เมตรที�
ระยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสามมติขินาดมหมึา และเวทหีลักของงานอยา่ง “มารค์พลัทซ ์
(Marktplatz) ” ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันที�ประดับประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อกีทั !งโชว ์ที�นี�มกีาร
แสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ที�เนน้ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้งบรรยากาศใหย้ิ�งคกึคัก 
นอกจากนี!จากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอนัสวา่งไสวระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกบั
ปไูวด้ว้ยพรมแหง่แสงไฟ ซึ�งดสูวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลยทเีดยีว จนถงึเวลานดั
หมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี>พกัยา่นนารติะ อาหารมืBอเย็นอสิระตามอธัยาศยับรเิวณโรงแรม  

�ที>พกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที>ส ี> อสิระทอ่งเที>ยวตามอธัยาศยัหรอืซืBอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืก
ซืBอBus เสรมิพรอ้มทวัร ์     �อาหารเชา้ 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มืBอที>5) 

� อสิระใหท้า่นทอ่งเที>ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้า่นชอ้ปปิ!งหรอืเดนิทางสูส่ถานที�ทอ่งเที�ยวอื�น ๆ เชน่ อากฮิาบารา่,ฮาราจกุ,ุชนิจกูหุรอืชอ้ปปิ!งแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเที�ยวโดยตัวทา่นเอง 
 � Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบินนาริตะ เปิด
ใหบ้ริการทุกวัน มีแบรนด์ชั !นนําของญี�ปุ่ นและแบรนด์ต่างประเทศให ้
เลือกสรรมากมายกว่า 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 สามารถชอ้ปได ้
ตั !งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิ! งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที�
แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 



 

   

 

 

  

  

 

 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที�สถานี JR Shisui Station แลว้ขึ!นรถไปที� 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 
� เ ลื อ ก เ ที> ย ว ดิ ส นี ย ์ Tokyo Disneyland ห รื อ 
DisneySea  ซึ�งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจากสนามบน
สูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
กรณีตอ้งการสั�งซื!อบัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่าง
นอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางพรอ้มชําระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดสินีย์
แลนดแ์ละดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
 � โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และ
โ ต เ กี ย ว ดิ ส นี ย์ ซี  
( Tokyo Disneysea) 
บรรยากาศแห่งความ
สนุกสนาน ตื�นตาตื�น
ใ จ แ ล  ะ เ ค รื� อ ง เ ล่ น
มากมาย จะทําใหคุ้ณ
ไดส้ัมผัสถึงความสุข
ตั !งแต่ก า้วแรกที�คุณ
เขา้ไป สวนสนุกทั!ง
สองแห่งนี!เต็มไปดว้ย
ความบันเทิง พรอ้มกับกลิ�นอายความเป็น
ญี�ปุ่ น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุดคลาสสคิ
จากดิสนีย์มากมายที�โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
หรือดําดิ�งลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกียว
ดสินีย์ซีที�มาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเล
มากมาย ดสินยีเ์ป็นโลกแห ่งจ ิ นตนาการของ
ราชาการต์นูญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรก
ที�สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้ง
ขึ!นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช ้
ทุนสร า้ งกว่ า   600  ล า้นบาท  ให ท้่ าน
สนุกสนานกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดั
จํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ 
ใหท้่านเล่นเครื�องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์
การตูนเรื�องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of 
Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบ
เล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ 

จับจา่ยเลอืกซื!อสนิคา้ที�ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทั !งยังจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกี!
เมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื!อของที�  ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ทา่น
สามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติ!ลบัส หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ทา่นสามารถขึ!น
รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทั !ง ยังมรีถโดยสารวิ�งตรง
จากโรงแรมหรอืสถานที�ตา่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึ!นรถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลี�ยนสายรถที�สถานรีถไฟ JR โตเกยีว 
ขึ!นรถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี



 

   

 

 

  

  

 

 

ลงรถที�สถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

� เลอืกซืBอบสัเสรมิ+เที>ยวโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนี!เป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสรมิวันฟรเีดยเ์ชน่ ไปเที>ยวตลาดปลา ชอ้ปปิB งชบิยูา่ ฮาราจกู ุเป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเที�ยวหนา้งาน ทาง
บรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซื!อใดๆทั !งสิ!น ขึ!นอยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละ
ทา่นเทา่นั!น (หากทา่นตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 
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 ทา่นขึBนไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

�ที>พกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที>หา้ วดันารติะ – รา้นดองกีB – หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                  �อาหารเชา้ 

 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มืBอที>6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี!เป็นหนึ�งในวัดที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวัดที�โดง่ดังที�สดุใน
แถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที�ตั !งของประตูหลัก มี
ทางเดินบันไดขึ!นสู่อาคารหลักเป็นสถานที�สําหรับ
สักการะบชูาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้
ชั !นหนึ�งคู่ สวนหย่อมที�มีสระนํ! าขนาดใหญ่ รวมทั!ง
บริเ วณสําห รับ เลี!ย งสัตว์  ภายใ  นก่อสร า้ งด ว้ย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์
ของศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื�อสริิ
มงคล ใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื!อเครื�องรางของ
ขลังและสนิคา้พื!นเมอืง จากนั!นนําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิ!ง รา้นดองกีB 
เป็นรา้นที�รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญี�ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพิเศษ ใกล ้ๆ กันจะมีห้างอิออ
นมอลล ์ท่านสามารถเดนิไปชอ้ปปิ! งได ้สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพื�อ
เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เที>ยวบนิที> XW101 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สั�งซื!อบนเครื�องเทา่นั!น) 

19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี>ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื>องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี>ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี>ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื>อใหท้า่นทอ่งเที>ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเที>ยวญี>ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี>ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั>วโมง มอิาจเพิ>มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี>ยนเวลาทอ่งเที>ยวตาม
สถานที>ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี>ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลี>ยนปรบัสงูขึBน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ>มขึBน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยวเทา่น ัBน คา่ทวัรท์ ี>จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที>ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัBนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง



 

   

 

 

  

  

 

 

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี>ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัBงคา่
ต ั�วเครื>องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ื>อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัBงนีBจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึBนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที>ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัBง มฉิะน ัBนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัBงส ิBน  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั!นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั !งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั !งสิ!น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิa ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั !งสิ!น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีB � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั !นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้ยกเวน้การซื!อที�นั�งเพิ�ม 
� ซืBอที>น ั>งเพิ>ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที�นั�ง พรอ้มชาํระคา่ที�นั�งได ้
ดังนี! 
- ที>น ั>งช ัBน ScootBiz ราคาเที>ยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ที>น ั>งแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงื>อนไข ดงันีB 

โซน แถวที> ประเภทที>น ั>ง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เที>ยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ!ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ!ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ!ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ!ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ!ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารนั�ง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กนั�ง  
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี�ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � ค่านํ Bาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื>องที�สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึBนเครื>องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซืBอนํ Bาหนกัสมัภาระเพิ>มสายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี! 
(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เที>ยว) 
เพิ�ม 5 กก. 400 บาท / เพิ�ม10กก. 700 บาท /เพิ�ม 15กก.1,000 บาท/เพิ�ม 20กก.1,300 บาท/เพิ�ม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ!นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั�วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิ!น 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั>งซืBอประกนั
สขุภาพเพิ>มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีB⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ!ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปที>มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี>ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี>ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัBนในประเทศญี>ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยว เยี>ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื>นเอกสารในข ัBนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื>อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีB 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ!นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี>ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั !น 
 3.ในขั !นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัBงหมดก่อนทําการจอง เพื>อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื>อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัBงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื>อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัBงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี>จะเลื>อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึBนในกรณีที>มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิaการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ!นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั !งสิ!น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั !งสิ!น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั !งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั !งหมด  
7. รายการนี!เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั !งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั !งนี!ข ึ!นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั!น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั !งสิ!นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั!น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก



 

   

 

 

  

  

 

 

ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ!งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั !งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ!าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั!น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั !งนี!ข ึ!นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั!นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บริษัทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เท่านั!น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซื!อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั !งสิ!นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั!น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 
 


