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TOKYO RED HOT  โตเกยีว ฟจู ิ5วนั3คนื

ราคาเดยีวสดุคุม้!!! 15,888 บาท  
�ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ�์พกัฟจูอิอนเซ็น1คนื�นารติะ2คนื�อสิระฟรเีดย1์วนั

� 
“ขึ�นฟจูชิั �น5 มมุยอดฮติชมววิภเูขาไฟฟจู ิ(ชมทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดกูาล) ที'โออชิปิารค์” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครืEองลําใหญ ่ AIR BUS A330-300  จาํนวน 377 ทีEน ัEง แบบทีEน ัEง 3-3-3 

 นํ Qาหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  
ค8ึ 

วนัทีE รายละเอยีดทอ่งเทีEยว 

1 พรอ้มกนัทีEทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีEยวบนิทีE  BKK-NRT  XJ600  23.55 - 08.00  

2 สนามบนินารติะ – วดันารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – โรงแรมออนเซ็น 
� เทีEยง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต ์), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ข ึQนฟจูชิ ัQน5 – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดกูาล) 
– โตเกยีว - ชอ้ปปิQ งชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ     � เชา้, เทีEยง (Japanese Set) 

4  อสิระทอ่งเทีEยวตามอธัยาศยัหรอืซืQอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืก
ซืQอOption Tour   � เชา้   



 

  

 

5  นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ  
เทีEยวบนิ NRT-DMK   XJ601 09.15 -14.00                          
� เชา้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีEยวเพิEม / 
เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีEน ัEง หมายเหต ุ

15-19 มถินุายน 62 15,888  
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 30  
18-22 มถินุายน 62 15,888 8,500 30  
20-24 มถินุายน 62 15,888 8,500 30  
22-26 มถินุายน 62 15,888 8,500 30  
25-29 มถินุายน 62 15,888 8,500 30  
29มถินุายน-3กรกฎาคม 15,888 8,500 30  
2-6กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
3-7 กรกฎาคม 92 15,888 8,500 30  
4-8 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
6-10 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
9-13 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
10-14 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
11-15 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
12-16 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
13-17 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
16-20 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
17-21 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
18-22 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
20-24 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
23-27 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
24-28 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
25-29 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
26-30 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
27-31 กรกฎาคม 62 15,888 8,500 30  
30กรกฎาคม-3สงิหาคม 15,888 8,500 30  
31กรกฎาคม-4สงิหาคม 15,888 8,500 30  
1-5 สงิหาคม 62 15,888 8,500 30  
3-7 สงิหาคม 62 15,888 8,500 30  
6-10 สงิหาคม 62 15,888 8,500 30  
7-11 สงิหาคม 62 15,888 8,500 30  



 

  

 

8-12 สงิหาคม 62 15,888 8,500 30  
27-31 สงิหาคม 62 15,888 8,500 30  
28สงิหาคม-1กนัยายน 15,888 8,500 30  
29สงิหาคม-2กนัยายน 15,888 8,500 30  
31สงิหาคม-4กนัยายน 15,888 8,500 30  
3-7 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
4-8 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
5-9 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
7-11 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
10-14 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
11-15 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
12-16 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
14-18 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
17-21 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
18-22 กนัยายน62 15,888 8,500 30  
19-23 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
21-25 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
24-28 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
25-29 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
26-30 กนัยายน 62 15,888 8,500 30  
28กนัยายน-2ตลุาคม62 15,888 8,500 30  

 
 

ไฟลท์บนิ 
Departure    DMK – NRT   XJ600 23.55 -08.10+1 
Return          NRT – DMK   XJ601 09.15 -14.00 

 
วนัทีEแรก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
                    

20.30น. � พรอ้มกันที' ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัQน 3 เคานเ์ตอร์
สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที'ของบรษัิทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

23.55น. �นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีEปุ่ นโดยสายการบนิ AIR  
ASIA X  เที'ยวบินที' XJ600  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื'อง บน
เครื'องมจํีาหน่าย/สั'งซื�อบนเครื'อง ) 

 

วนัทีEสอง  สนามบนินารติะ – วดันารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – โรงแรมออนเซ็น 
                   �อาหารกลางวนั (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์, เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 

 



 

  

 

08.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ'นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั'วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเพื'อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! 
ประเทศญีEปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืQอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ 
นําท่านเดินทางสู่ วดันารติะ วัดนี�เป็นหนึ'งในวัดที'เป็นที'รู จั้กมากที'สุดใน
ภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวัดที'โดง่ดังที'สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี'ยมชมก็
เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที'ตั �งของประตูหลัก มี
ทางเดนิบันไดขึ�นสูอ่าคารหลักเป็นสถานที'สําหรับสักการะบูชาภายในวัดท่าน
สามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชั �นหนึ'งคู่ สวนหย่อมที'มสีระนํ�าขนาดใหญ่ รวมทั�ง
บรเิวณสําหรับเลี�ยงสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบ
ญี'ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื'อสริมิงคล ใหม้ีชีวติที'ดีและยืนยาว พรอ้มเลือกชมและซื�อ
เครื'องรางของขลังและสนิคา้พื�นเมอืง  

เทีEยง � อาหารกลางวนั (มืQอทีE1) เมน ูBBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต ์
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก

องค์ เจ้าแม่กวนอมิทองคําที'เป็น
ทองสัมฤทธิL มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนตเิมตร วัดพุทธที'เก่าแก่ที'สุดใน 

ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบ
ไหวข้อพรเพื'อความเป็นสิริมงคล
ตลอดทั�งปี ถ่ายภาพเป็นที'ระลึกกับ 
คามนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ'งมี
โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที'มีความสูง
ถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีEใหญ่ทีEสุดในโลก แขวน
อยู่  เลือกชมและเช่า เครื'องรางของขลั งอัน
ศักดิLส ิทธิLของวัดแห่งนี�หรืเพลิดเพลินกับ ถนน
นาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ� งที'มีชื'อเสยีงของวัด มีรา้น
ขายของที'ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครื'องรางของ
ขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนม
ที'คนญี'ปุ่ นมายังวัดแห่งนี�ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะ
ไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ�งของฝากที'เป็นแบบ
ญี'ปุ่ นญี'ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั�งขา้ว
ของเครื'องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก , รองเทา้, กระเป๋า, เสื�อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี'นี' หากมเีวลาทา่น
สามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยที'สงูที'สดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่
ของมหานครโตเกยีว ที'ทา่นสามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ สําห  รับโตเกยีวสกายท ี
เปิด ใหบ้รกิารเมื'อวันที' 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์
เวอรท์ี'นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ 
ยา่นเมอืงใหมท่ี'เกดิจากการถมทะเลขึ�นมาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งสนิคา้หลากหลายชนดิที'หา้งไดเวอรซ์ติ ีQ 
ซึ'งภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมายและใหท้า่นถา่ยรูปกบักนัด ัQมตวัใหม ่RX-0 Unicorn 
ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึ�นมาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 
18 เมตร) และเพิ'งเปิดตัวเป็นทางการในวันที' 24 กันยายน 2560 ที'ผ่านมา สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีEพกั
แรมออนเซ็น  

 
คํEา � รบัประทานอาหารคํEา (มืQอทีE2) บฟุเฟ่ตข์า

ปยูกัษไ์มอ่ ัQน!!! 
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การ
อาบนํQาแรธ่รรมชาต ิเพืEอสุขภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) นํ Qาแร่ในสไตล์ญีEปุ่ นให้ท่านได้
พกัผ่อนอย่างเต็มอิEม ซึEงชาวญีEปุ่ นเชืEอว่า
นํ Qาแรธ่รรมชาตนิีQมสีว่นชว่ย  เร ืEอง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัEง  

�ทีEพกั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื'อโรงแรมที'ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

  

 

 
วนัทีEสาม  ข ึQนฟจูชิ ัQน5 – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดกูาล) – 

โตเกยีว - ชอ้ปปิQ งชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ     � อาหารเชา้,เทีEยง 

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีEพกั (มืQอทีE3) 
 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ศู น ย์พิพิ ธ ภ ัณ ฑ์

แผน่ดนิไหว ซึ'งไดจํ้าลองเหตุการณ์ต่างๆที'
เกดิแผ่นดนิไหวในญี'ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกัน
ตัว และทา่นยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จําลองแผ่นดนิไหวในระดับที'แตกต่างกันได ้
ด ว้ย นําท่านไปขึQนภู เขาไฟฟูจ ิ สัมผัส
บรรยากาศและกลิ'นอายอย่างใกลช้ ิดที'  
สถานทีีE 5 อยู่สูงจากระดับนํ� าทะเลขึ�นมา 
2,305 เมตร ฟจูยิามา่,ฟจูซิงั หรอืภเูขาไฟฟจู ิ
(Mr.Fuji) นั�นเป็นภูเขาไฟที'สงูที'สดุในป ระเทศญี'ปุ่ น มคีวามสงู 3,776 เมตร (12,388 
ฟุต) ตั �งอยู่ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ (Shizuoka-ken)และ จ. ยามานาช ิ(Yamanashi-ken) 
ในปี พ.ศ. 2556 ที'ผ่านมา องค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟุจิไดรั้บการขึ�น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อกีดว้ย เมื'อขึ�นมาถงึชั �น5จะสามารถมองเห็นววิ
ทวิทัศน์ที'สวยงามของ ทะเลสาบทั�ง 5 ที'ลอ้มภูเขาไฟฟูจ,ิ เซาธแ์อลป์ (South Alps), 
เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) และภูเขาชชิบิุ (Chichibu) ที'ชั �น5นี�ยังเป็นที'ตั �งของ
ศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที'สัการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อกีทั �งยังเป็นที'สําหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชื'อวา่ที'บรเิวณโดยรอบ
ของฟจูซิังชั �น 5 นี� ถูกเรยีกว่า “ Tengu no niwa “ “สวนของท่านเทนก”ุ(ปีศาจที'มจีมูกแดงยื'นออกมา) โดยมี
ความเชื'อวา่ที'นี'มทีา่นเทนกปุกครองอยูนั่'นเอง และยังวา่กนัวา่ ศาลเจา้แหง่นี�มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่
มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ที'มนํี�าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยู่ที'พื�นในสวน ซึ'งในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิม
มาทดลองยกขวานนี�กนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นที'มาวา่ทําไมภเูขาไฟฟจูจิงึเป็นสถานที'ศักดิLสทิธิLที'คนเคารพบชูา
และนิยมมาซื�อเครื'องลางกลับไปเป็นของที'ระลกึ อสิระใหท้่านสัมผัสกับทัศนียภาพที'
สวยงามของฟูจซิังในระยะใกล ้และเลอืกชมเลอืกซื�อของที'ระลกึตามอัธยาศัย หมาย
เหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีที'อากาศไม่เอื'ออํานวย และหรือทางขึ�น โดยทางบรษัิทจะ
เปลี'ยนที'เที'ยวทดแทนเป็นหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกแทน เรื'องสภาพอากาศทางบรษัิทไม่
สามารถคาดการณ์  นํา  

เทีEยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืQอทีE 4) Japanese Set 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภเูขาไฟฟจูทิี'สวยที'สดุอกีแหง่หนึ'ง ตั �งอยู่ทางเหนือรมิฝั'ง

ทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันที'อากาศดสีามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน โดยตลอดปีสวนแหง่นี�จะ
มีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนกันไป อาท ิ
ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงตน้เดือน
พฤษภาคมจะเป็นดอกพิงค์มอส ช่วง
กลางเดือนมิถุนายนจนถึง เดือน
กรกฎาคม จะเป็นช่วงทีEมกีารจดังาน 
Kawaguchiko Herb Festival ซึE ง
เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ในปีนีQจดั
ขึQนระหวา่งวนัทีE14ม.ิย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิ'นหอมไปทั'วทั �งสวน สว่นในชว่งเดอืนตุลาคมถงึ
พฤศจกิายน จะปลกูพุ่มโคเคยี ที'จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมร้่วงอกีดว้ย  จากนั�นนําท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว 
นําทา่นไป ชอ้ปปิQ งยา่นชนิจูก ุและLaox Shinjuku แหลง่ชอ้ปปิ�งขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็น
ศูนยร์วมแฟชั'นเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั'นนสิตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับ
หนึ'งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซื�อสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื'องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื�อผา้,รองเทา้ และเครื'องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอื'น ๆ อกีมากมายที'ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชั �น8) ซึ'ง
สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี� ที'ขายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอื
จะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี'รวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื'องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิ�ง



 

  

 

ตามอัธยาศัย อาหารมืQอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆที'ย่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย 
จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีEพกัยา่นนารติะ 

�ทีEพกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื'อโรงแรมที'ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีEส ีE  อสิระทอ่งเทีEยวตามอธัยาศยัหรอืซืQอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอื 

                  เลอืกซืQอOption Tour      � อาหารเชา้ 

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีEพกั (มืQอทีE 5) 

� อสิระใหท้า่นทอ่งเทีEยวตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้า่นชอ้ปปิ�งหรอืเดนิทางสูส่ถานที'ทอ่งเที'ยวอื'น ๆ เชน่ อากฮิาบารา่,ฮาราจกุ,ุชนิจกูหุรอืชอ้ปปิ�งแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเที'ยวโดยตัวทา่นเอง 
 � Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิด
ใหบ้รกิารทุกวัน 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 สามารถชอ้ป
ไดต้ั �งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิ�งอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นม
ที'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 ี
 
� เลอืกเทีEยวดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึ'งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหตุ: ราคาบตัรทา่นละ 
2 , 7 0 0  บ า ท  ( ไ ม่ ร ว ม ค่า
เดนิทาง) กรณีตอ้งการสั'งซื�อ
บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความ
ประสงค์อย่างนอ้ย 7 วันก่อน
เดินทางพรอ้มชําระค่าบัตร) 
บั ต ร โ ต เ กี ย ว ดิ ส นี ย์ แ ล น ด์
และดิสนีย์ซี ราคาเท่ากันและ
เลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ'ง 
 � โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์อง
โตเกียวดสินีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)และ
โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศ
แห่งความสนุกสนาน ตื'นตาตื'นใจและเครื'องเล่น
มากมาย จะทําใหค้ณุไดส้ัมผัสถงึความสขุตั �งแต่
กา้วแรกที'คุณเขา้ไป สวนสนุกทั�งสองแห่งนี�เต็ม
ไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิ'นอายความเป็น
ญี'ปุ่ น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุดคลาสสิค
จากดสินยีม์ากมายที'โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืดํา
ดิ'งลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีี'มาพ
นอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็น
โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี'ปุ่ นซึ'ง
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที'สรา้งนอกประเทศ



 

  

 

สหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ�นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกบัเครื'องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน  ตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครื'องเลน่ตัว
ใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรื'องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์
The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านได ้
สนุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซื�อสนิคา้ที'ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทั �งยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอก
จากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี�เมา้ส ์มนินี'เมา้ส ์พรอ้มผองเพื'อนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื�อของที'ระลกึ
น่ารักในดสินียแ์ลนด ์ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติ�ลบัส หรอืถา้เดนิทางจาก
โตเกยีว ทา่นสามารถขึ�นรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทั �ง 
ยังมรีถโดยสารวิ'งตรงจากโรงแรมหรอืสถานที'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 ์
 

� เลอืกซืQอ Option Tour บรกิารบสัเสรมิเทีEยวโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมิ
นี�เป็นการเสนอขายบสัวันฟรเีดยเ์บื�องตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น ขึ�นอยูก่บัความสมัครใจ
และความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นั�น (โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบสั เชน่ 
เที'ยวโตเกยีว พระราชวังอมิพีเรยีล ชบิูย่า ฮาราจูกหุรอืโอไดบะ หรอืเที'ยวโยโกฮามา เที'ยวคามาคุระ หรือเที'ยว
เมอืงเกา่คาวาโกเอะ เป็นตน้ 
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 ทา่นขึQนไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
(ไกดจ์ะเสนอขายและสรปุเสน้ทางพรอ้มราคาหนา้งาน หากทา่นสนใจแจง้ความประสงคก์บัไกด)์ 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

�ทีEพกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื'อโรงแรมที'ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีEหา้ วดันารติะ - รา้นดองกีQ – หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                          
                 � อาหารเชา้ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีEพกั (มืQอทีE6) 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื'อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
09.15น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีEยวบนิทีE 

XJ601 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื'อง บนเครื'องมจํีาหน่าย/สั'งซื�อบนเครื'อง ) 
 14.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทวัร ์สามารถเปลีEยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนืEองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีEปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีEยนโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืEอใหท้า่นทอ่งเทีEยวไดค้รบถว้น



 

  

 

ตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีEยวญีEปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีEปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 
ช ัEวโมง มอิาจเพิEมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรบัเปลีEยนเวลาท่องเทีEยวตามสถานทีEในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัรา
แลกเปลีEยน 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีEยนปรบัสูงขึQน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิEมขึQน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืEอการทอ่งเทีEยวเทา่น ัQน คา่ทวัรท์ ีEจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีEตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัQนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีEปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัQงคา่
ต ั�วเครืEองบนิใหแ้กท่า่น  
เง ืEอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัQงนีQจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึQนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิLในการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที'มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื'อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีEลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีEของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัQง มฉิะน ัQนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัQงส ิQน  
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 ขอสงวนสทิธิLที'จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื'อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ'ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิL ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีQ � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื'องบนิไป-กลับชั �นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที'นั'งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี'นั'งได ้
 
การอพัเกรดที'นั'ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรับที'นั'งBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัที'นั'งได ้ 
 
ทีEน ัEง Hot Seat เป็นที'นั'งที'มพีื�นที'วา่งที'มากกวา่ที'นั'งมาตรฐาน ดว้ยพื�นที'วางขาที'กวา้งเป็นพเิศษ มพีื�นที'พอที'จะสามารถยดื
ขาไดอ้ยา่งเต็มที' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Airbus A330 
โซน แถวทีE ราคา ตอ่เทีEยว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 
Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 

โซน แถวทีE ราคา ตอ่เทีEยว ตอ่ทา่น 
โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. �คา่ที'พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที'ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที'ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที'บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ Qาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืEองที'สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึQนเครืEองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื'องบนิตามเงื'อนไขของแตล่ะสายการบนิที'มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ'ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั�นพรอ้มชาํระคา่นํ�าหนัก** 

- ซื�อนําหนักเพิ'ม 5 กก. ชาํระเพิ'ม 600  บาท /เพิ'ม10กก. ชาํระเพิ'ม 1,000 บาท 
- เพิ'ม20กก. ชาํระเพิ'ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื'อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัEงซืQอประกนั
สขุภาพเพิEมได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีQ⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื'นๆที'นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื'องดื'มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ�ามันที'สายการบนิเรยีกเก็บเพิ'มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื'องบนิ 
5. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
6. ⌧คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1500 บาทตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีEมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี'ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี'ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที'จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีEปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีEประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัQนในประเทศญีEปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืEอการทอ่งเทีEยว เยีEยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืEนเอกสารในข ัQนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืEอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีEปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีQ 
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)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีEปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีEปุ่ 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 ัQงหมดกอ่นทําการจอง เพืEอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืEอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัQงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ืEอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัQงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีEจะเลืEอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึQนในกรณีทีEมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิLการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ'ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLในการเปลี'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'อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 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 ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด 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 19.00 น.ในวันนั�น มอิาจเพิ'มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิLในการปรับเปลี'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  
 
 

 
 



 

  

 

 
 


