
CODE: JXW222 Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D 3N 

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คนื 
พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คนื ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1วัน
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

แบบที่นั่ง 3-4-3 น ้าหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก. 
โตเกียวเมืองหลวง มหานครท่ีผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นน าและเทคโนโลยี
ทันสมัย
 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆและพิธีชาชาแบบญี่ปุ่น
 นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ)
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล สถานที่สุดฮิตชมใบไม้เปลี่ยนสี

NIDN193637   



 

 

 วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ 
 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เท่ียว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเท่ียวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)  

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) 
 

2  เที่ยวบินที่  DMK – NRT XW102 02.45-10.25 
ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี  – ถ่ายรูปหุ่นกันดั ม -  
ออนเซ็น      อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เยน็ (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) 

3  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นั่งกระเช้า Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ) ชมวิว
เขาไฟฟูจิพาโนรามา - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิ ไคโร - 
โตเกียว - ช้อปปิง้ชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ 
  อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)       

4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื อ
Bus เสริมพร้อมทัวร์ (เช่นตลาดปลา ชิบูย่า ฮาราจูกุ)      
 เช้า   

5  วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์ - ทา่อากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เที่ยวบินที่ NRT - DMK XW101 13.55-19.10  
 เช้า 

 
 
 
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน) 

 พักเดี่ยวเพิ่ม / 
เดินทางท่าน

เดียว 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

30กันยายน-4ตลุาคม 62 23,888  
 

8,500 34  
1-5 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  



 

 

2-6 ตุลาคม 62 25,888  
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,500 34  
3-7 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
4-8 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
5-9 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
6-10 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  
7-11 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
8-12 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
9-13 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
10-14 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
11-15 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
12-16 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
13-17 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
14-18 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
15-19 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
16-20 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
17-21 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
18-22 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
19-23 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
20-24 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
21-25 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
22-26 ตาคม 62 25,888 8,500 34  
23-27 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
24-28 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
25-29 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
26-30 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  
27-31 ตุลาคม 62 22,888 8,500 34  
28ตุลาคม-1พฤศจิกายน 22,888 8,500 34  
29ตุลาคม-2พฤศจิกายน 23,888 8,500 34  



 

 

30ตุลาคม-3พฤศจิกายน 23,888  
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

8,500 34  
31ตุลาคม-4พฤศจิกายน 23,888 8,500 34  
1-5 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
2-6 พฤจิกายน 62 23,888 8,500 34  
3-7 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
4-8 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
5-9 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
6-10 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
7-11 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
8-12 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
9-13 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
10-14พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
11-15 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
12-16 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
13-17 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
14-18 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
15-19 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
16-20 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
17-21 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
18-22 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
19-23 พฤศจิกายน 62 24,888 8,500 34  
20-24 พฤศจิกายน 62 24,888 8,500 34  
21-25 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
22-26 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
23-27 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
24-28 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
25-29 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
26-30 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  



 

 

27พฤศจิกายน-1ธันวาคม 24,888 8,500 34  
28พฤศจิกายน-2ธันวาคม 24,888 8,500 34  
29พฤศจิกายน-3ธันวาคม 24,888 8,500 34  
 
ไฟล์ทบิน NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สั่งซื้อบนเคร่ืองเท่านั้น) อัพท่ีนั่ง/น้ าหนักสัมภาระเพ่ิม รายละเอียดท้ายรายการทัวร์ 
 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 

 
23.00น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั น 3 เคาน์เตอร์

สายการบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็ก

กระเป๋า l 
 

วันที่สอง     ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี  – ถ่ายรูปหุ่นกนัดั ม - ออน

เซ็น 

                   อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) 

 

02.20น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ 

XW102 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง กรณีท่านต้องการส่ังซื้อบนเคร่ืองเท่านั้น) 
10.25น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 
เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าท่านขึ่นรถโค้ชปรับอากาศ
จากนั้นน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศน าท่านเดินทางสูโ่ตเกียวเมืองหลวง  



 

 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื อที่ 1) บริการเบนโตะบนรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเวลา
ท่องเท่ียว 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค้าท่ีเป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบ
ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามิ
นาริมง (ประตูฟ้าค้ารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 

เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื่องรางของ
ขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อป
ปิ้งท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมท่ีคนญี่ปุ่นมายังวัด
แห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากท่ีเป็น
แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมท้ังข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม , หมวก, 
รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ท่ีนี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปได้
งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ท่ีนครกว่างโจวของจีน และหอซี
เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถม
ทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี  ซึ่งภายในมีร้านค้า 
ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของ
จริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) 
และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันท่ี 24 กันยายน 2560 ท่ีผ่านมา สมควรแก่เวลา สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ที่พักออนเซ็น 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า (มื อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั น!!! หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 
สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น 

(Onsen) น้ าแร่ในสไตล์ญี่ ปุ่ น ให้ ท่ านได้

พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า
น้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการ



 

 

หมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี 
พร้อมท้ังบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ
แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม   ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นั่งกระเช้า Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ) ชมวิว
เขาไฟฟูจิพาโนรามา - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิ ไคโร - 
โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ  อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)       

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่3) 
 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จ าลองเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิด

แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบใน
ห้องจ าลองแผ่นดินไหวในระดับท่ีแตกต่างกันได้ พร้อมท้ังเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ 
เช่นโฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมต่างๆเป็นต้น จากนั้นน าท่านเดินทาง
ไป ขึ้ น  นั่ งก ระ เช้ าลอยฟ้ า 
Mt.Fuji Panoramic 
Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ) 
ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อ
ช า ย ฝั่ ง ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง 
ทะเลสาบคาวากู จิ โกะ  กั บ
ดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(MountTenjo) สูงประมาณ 1,075 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลท่ีมี
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ  มีการตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนจากนิทาน
พื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่อง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึ่งเกี่ยวกับกระต่ายและทานูกิ ท่าน
สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศาทั งทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านขาย
อาหารและของท่ีระลึกของฝากอีกด้วย และในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี สามารถชมความสวยงามระหว่างทาง
ขึ นกระเช้าของต้นไม้ ใบไม้ที่เปลี่ยนสีอย่างสวยงามตัดกับทะลาบคาวากูจิโกะ นับว่าเป็น1ในจุดไฮไลท์
ของสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีอากาศไม่เอื่ออ านวย และหรือ
กระเช้าปิดปรับปรุง โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไกแทน เรื่องสภาพ
อากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ ์ 



 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที่  4) 

Japanese Set เมนูTobanyaki 
บ่าย น้าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชา

แบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนพิธีชงชาแบบธรรม

เนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถ 
เลือกซื้อชาและสินค้าของฝาก
ราคาถูกได้จากท่ีนี่ เช่น โฟ
มล้างหน้าชาเขียว โฟมข้าว
ญี่ ปุ่ น  หรือผลิตภัณ ฑ์ จาก
น้ ามันม้า และยาและวิตามิน
ของญี่ปุ่นท่ี บ ารุงสุขภาพ น้า
ท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติกในเทศกาล Fujikawaguchiko Autumn leaves Festival 2019 
(จัดประมาณวันท่ี 1-23 พฤศจิกายน// ข้อมูลอ้างอิงจากปี 2018) เป็นงานท่ีโรแมนติกมากๆ เพราะต้นไม้
รายล้อบทะเลสาบคาวากูจิโกะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม เหลือง มีสีสันสลับกันได้อย่างสวยงามตลอด
เส้นทาง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ อุโมงค์ใบไม้แดง Momiji Kairo ถ่ายภาพสีสันใบไม้เปลี่ยนสีต่างๆตาม
อัธยาศัย เป็นอีก1ในจุดไฮไลท์ของสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น น าท่านเข้าสู่ โตเกียวเมืองหลวง 
น าท่านไป ช้อปปิ้งย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 
เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความ
เจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องส าอางเช่นแบนรด์  
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายท่ีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100
เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ท่ี
ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ท่ีรวมสินค้า เคร่องใช้เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์
ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาหารมื อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือก
ชิมร้านอร่อยต่างๆท่ีย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย  จนถึงเวลา
นัดหมายน้าท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ 
ที่พัก: Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 



 

 

 

วันที่สี ่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื อ
Bus เสริมพร้อมทัวร์      อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่5) 

❖ อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน  
ให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือช้อปปิ้งแถวนาริ
ตะ เช่นห้างอิออนมอลล์,ชิซุยเอ้าท์เลท ท่องเท่ียวโดยตัวท่านเอง 
 ➢ Shisui Premium Outlets อยู่ ใกล้กับสนามบินนาริตะ 
เปิดให้บริการทุกวัน มีแบรนด์ชั้นน าของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศ
ให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น 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 
สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมท่ีแหล่งรวมสินค้าน าเข้า
และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 
1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แล้วขึ้นรถไป
ท่ี SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
 
❖ เลือกเที่ยวดิสนีย์Tokyo Disneyland หรือ DisneySea  
ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบนสู่ดิสนีย์ได้
โดยง่าย 
หมายเหตุ: ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
กรณีต้องการสั่งซื้อบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งความประสงค์
อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางพร้อมช าระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซี ราคาเท่ากันและ
เลือกเข้าได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 



 

 

 ➢ โตเกียวดิสนีย์ ท่านจะได้พบกับความมหัศจารรย์ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)
และโตเกียวดิสนีย์ซี 
(Tokyo Disneysea) 
บรรยากาศแห่งความ
สนุกสนาน ตื่นตาตื่น
ใจแล  ะเครื่อ งเล่ น
มากมาย จะท าให้คุณได้สัมผัสถึงความสุข
ตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้าไป สวนสนุกท้ังสอง
แห่งนี้เต็มไปด้วยความบันเทิง พร้อมกับ
กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ท่านจะได้พบกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดิสนีย์มากมายท่ีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ
ด าดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรกับโตเกียวดิสนีย์ซีท่ีมาพน้อมกับตัวละครจากใต้ทะเลมากมาย ดิสนีย์เป็นโลกแห่ งจิ  
นตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานา
ชนิด ( ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดน  ต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ
ตูนเร่ืองดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติใน
โลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนาน
พร้อมกับการ จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกท้ังยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจาก
วอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของท่ี   
ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะได้โดยรถไฟหรือรถชัตเติ้ลบัส หรือถ้า
เดินทางจากโตเกียว ท่านสามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนีย์แลนด์โดยใช้เวลา 
15 นาที อีกท้ัง ยังมีรถโดยสารว่ิงตรงจากโรงแรมหรือสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 
สนามบินนาริตะ 
ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซ์เพรส 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว 
ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 



 

 

ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาที 
โตเกียวดิสนีย์แลนด ์
❖ เลือกซื อบัสเสริม+เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสริมวันฟรีเดย์เช่น ไปเที่ยวตลาดปลา ช้อปปิ้งชิบูย่า ฮาราจูกุ เป็นต้น ไกด์จะเสนอรายการเท่ียวหน้างาน 
ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้า
แต่ละท่านเท่านั้น (หากท่านต้องการแจ้งความประสงค์กับไกด์หน้างาน) 
อัตราค่าบริการ /ท่าน 
เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 
เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 31 ท่านขึ นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ห้า วัดนาริตะ – ร้านดองกี  – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
                  อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่6) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดท่ีเป็นท่ีรู้จักมาก
ท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดท่ีโด่งดังท่ีสุดในแถบชิบะ และ
จ านวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็น
ท่ีตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานท่ีส าหรับ
สักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมท่ีมี
สระน้ าขนาดใหญ่  รวมท้ังบริเวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายใ นก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ 
น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของ
ขลังและสินค้าพื้นเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี  เป็นร้านท่ีรวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


 

 

ไว้มากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆกันจะมีห้างอิออนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้  สมควรแก่เวลา
เดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที่ XW101 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น) 
19.10น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการ
บิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการ
ของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค้านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 
บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพ่ิมขึ น 
ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่าย
ช้าระขาด และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั นหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่า
ตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
3.การช้าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20วัน  



 

 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ
ออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ได้ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 5.อัตราค่าบริการนี   รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนั่งได้ ยกเว้นการซื้อท่ีนั่งเพ่ิม 
◼ ซื อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีนั่ง พร้อมช าระค่าท่ีนั่ง
ได้ดังนี ้
- ที่นั่งชั น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี  

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,500 บาท 
โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 
โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผู้สูงอายุเกิน 65 ปีและผู้พิการนั่ง 
-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได ้
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 



 

 

5.  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่ีสายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
สัมภาระถือขึ นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิด
ความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
◼ ซื อน ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว) 
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 
บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไม่จ ากัดจ านวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินท่ัวโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 
 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื อ
ประกันสุขภาพเพ่ิมได้ 
7. อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจใน
บริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้า
เมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  
1.ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 



 

 

3.ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะ
สั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไ ม่ 
    เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  



 

 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น 
เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่าน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้
ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 
 



 

 

 


