
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXW12 Kawaii Summer Tokyo Yokohama Hakone 5D 3N  

 

Kawaii Summer โตเกยีว โยโกฮามา่ ฮาโกเน ่5วนั 3คนื 

✓บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ✓Wifi on Bus ✓อสิระทอ่งเที:ยวฟรเีดย ์1วนั 

พกัโยโกฮามา่1คนื นารติะ2คนื ราคาสดุคุม้!!! เร ิ:มเพยีง 15,900 บาท 

✰โตเกยีวเมอืงหลวง มหานครที:ผสมผสานความหลากหลายของวฒันธรรม ศนูยร์วมแฟช ั:น
ช ัLนนําและเทคโนโลยทีนัสมยั 

✰โอไดบะ เกาะที:รวมศนูยก์ลางความบนัเทงิของเมอืงโตเกยีว มที ัLงความบนัเทงิและ
สวนสาธารณะ สรา้งความผอ่นคลาย 

✰โยโกฮามา่ เมอืงทา่เรอืสําคญัทางการคา้ อยูท่างตอนใตข้องโตเกยีว เป็นเมอืงสวย สะอาด 
และแสนโรแมนตคิ 

✰ฮาโกเน ่เมอืงบอ่นํ Lาพรุอ้น (ออนเซ็น) ที:โดง่ดงัมากของญี:ปุ่ น เต็มไปดว้ยธรรมชาตมิเีสนห่ ์
นา่หลงใหลใตว้วิภเูขาไฟฟจู ิ

✰ขอพรวดัอาซากสุะและวดันารติะ ถา่ยรปูแลนดม์ารค์โตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิL งแหลง่แฟช ั:น
ช ัLนนําที:ชนิจกู ุ

✰อสิระฟรเีดย ์1 วนั หรอืเลอืกซืLอบตัรเที:ยวโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700บาท) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) นํ Lาหนกักระเป๋า20กก. 

วนัที: รายละเอยีดทอ่งเที:ยว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินารติะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีL – โยโกฮามา่ 

3  ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะเอา้ทเ์ลต – Fuji 
Mart –โตเกยีว - ชอ้ปปิL งชนิจกู ุ- นารติะ 

4  อสิระทอ่งเที:ยวตามอธัยาศยัหรอืซืLอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

5  วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี:ยว 

03 - 07 Jun 2018  15,900  15,900 15,900 7,000 8,500 

04 - 08 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

05 - 09 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

10 - 14 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

11 - 15 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

12 - 16 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

17 - 21 Jun 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

18 - 22 Jun 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

19 - 23 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

24 - 28 Jun 2018  15,900  15,900 15,900 7,000 8,500 

25 - 29 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

26 - 30 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

01 - 05 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

02 - 06 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 - 07 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

08 - 12 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

09 - 13 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

15 - 19 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

16 - 20 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

17 - 21 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

22 - 26 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

23 - 27 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

29 Jul - 02 Aug 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

30 Jul - 03 Aug 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

31 Jul - 04 Aug 2018  15,900  15,900 15,900 7,000 8,500 

05 - 09 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

06 - 10 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

07 - 11 Aug 2018  15,900  15,900 15,900 7,000 8,500 

12 - 16 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

13 - 17 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

14 - 18 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

19 - 23 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

20 - 24 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

21 - 25 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

26 - 30 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 - 31 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที: 1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกนัที" ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัLน 3 ประต6ู 
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที"ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะ ดวกดา้น
เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

 

วนัที: 2 สนามบนินารติะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีL – โยโกฮามา่ 

02.20  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญี"ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที"ยวบนิ
ที" XW102  * ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครื"อง (บนเครื"องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและ
เครื"องดื"ม) 

10.25  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ"นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั"วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เพื"อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี:ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนืLอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึ:นรถ
โคช้ปรบัอากาศเดนิทางรบัประทานอาหารกลางวนั 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืLอที: 1) เมนู BBQ YAKINIKU BUFFET 

บา่ย  เขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคํา ที"เป็นทองสมัฤทธิV มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธที"
เกา่แกท่ี"สดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื"อความเป็นสริมิงคลตลอดทั Yงปี 
ถา่ยภาพเป็นที"ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึ"งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที"มคีวามสงูถงึ 
4.5 เมตร โคมไฟที"ใหญท่ี"สดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื"องรางของขลงัอนัศกัดิVสทิธิVของ
วัดแหง่นีYหรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิYงที" มชีื"อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที"ระลกึ
มากมายไมว่า่จะเป็นเครื"องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที"คนญี"ปุ่ น
มายังวัดแหง่นีYตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปปิYงของฝากที"เป็นแบบญี"ปุ่ น ญี"ปุ่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั Yงขา้วของเครื"องใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสืYอผา้ เป็นตน้ ไดท้ี"นี" นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี"เกดิจากการถมทะเล
ขึYนมาเป็นเกาะ ที"รวมศนูยก์ลางความบนัเทงิ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิYงสนิคา้หลากหลายชนดิที"หา้งไดเวอร์
ซติ ีL ซึ"งภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัLมตวัใหม ่RX-0 
Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึYนมาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 
19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตวัเป็นทางการในวันที" 24 กนัยายน 2560 จนถงึเวลานัด
หมาย 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ:า (มืLอที:2) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ ี:พกัยา่นโยโกฮามา่ 

ที:พกั: Yokohama Prince Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื"อโรงแรมที"ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที: 3 ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะเอา้ทเ์ลต – 
Fuji Mart –โตเกยีว - ชอ้ปปิL งชนิจกู ุ- นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืLอที:3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที"ทอ่งเที"ยวที"ไดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่น
หนึ"งของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึที"ผูม้าเยอืนสามารถชื"นชมความงามแหง่ธรรมชาตแิละ
ดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสสีนัที"เบง่บานตลอดทั Yงปี ทวิทัศนท์ี"สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟู
จ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังมชีื"อเสยีงในเรื"องของการเป็นแหลง่นํYาพรุอ้น ที"แปลก
ไปกวา่นัYนคอื มจํีานวนนํYาพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่ นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ที:ทะเลสาบอาช ิ
ทะเลสาบที"กอ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวนัใดอากาศสดใสทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนียภาพอนั
งดงามของทะเลสาบที"มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขา
นรก ชมบอ่นํYาแรกํ่ามะถันที"สามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขดํ่า ที"เชื"อกนั
วา่ เมื"อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาวขึYน 7 ปี อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซืYอสนิคา้พืYนเมอืง
ที"ข ึYนชื"อ มากมาย อาท ิสบูดํ่า, แชมพดํูา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึ"งลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากกํามะถันที"คน
ญี"ปุ่ นเชื"อวา่บํารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทั Yง คติตีYไขดํ่า ซึ"งเป็ นโอท็อป อยา่งหนึ"งของญี"ปุ่ น 
จากนัYนนําทา่นเดนิทางสูโ่กเท็มบะ พรี:เม ี:ยม เอา้ทเ์ลท Gotemba Outet ใหท้า่นไดช้อ้ปปิYงอยา่ง
จใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที"แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี"ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ 
MORGAN,ELLE,CYNTHIAROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซืYอกระเป๋าไฮไซ BALLY, 
PRADA, GU CCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANYฯลฯ เลอืกดเูครื"องประดบัและนาฬกิาหรอูยา่ง 
TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPO NT,TASAKI,LONGINESฯลฯรองเทา้แฟชั"นHUSH 
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซืYอสนิคา้สาํหรับคณุหนู  AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื"นๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัที:
โกเท็มบะเอา้ทเ์ลท 

บา่ย  นําทา่นชอ้ปปิYงสนิคา้ราคาถกูที" Fuji Mart เลอืกซืYอสนิคา้ตามอธัยาศยั เชน่ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ
ภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี"ปุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากนํYามันมา้ และยาและวติามนิของญี"ปุ่ นที"บํารงุ
สขุภาพและผวิพรรณ จากนัYนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลวงโตเกยีว นําทา่น ชอ้ปปิL งยา่นชนิจกูุ 
แหลง่ชอ้ปปิYงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชั"นเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดา
แฟชั"นนสิตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดบัหนึ"งของนครโตเกยีวในปัจจบุนั 
ใหท้า่นเลอืกชมแล ะซืYอสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื"องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬกิา, เสืYอผา้,รองเทา้ และเครื"องสาํอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , 
SK II และอื"น ๆ อกีมากมายที"ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชั Yน8) ซึ"ง
สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกีY ที"ขายสนิคา้ราคาถกู
สารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี"รวมสนิคา้ เครอ่งใชเ้ครื"องสาํอาง ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่ง
หลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปปิYงตามอธัยาศยั อาหารมืLอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้น
อรอ่ยตา่งๆที"ยา่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดั
หมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี:พกัยา่นนารติะ 

ที:พกั: Hidaistar Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื"อโรงแรมที"ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที: 4 อสิระทอ่งเที:ยวตามอธัยาศยัหรอืซืLอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืLอที:5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที:ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง 

ใหท้า่นชอ้ปปิYงหรอืเดนิทางสูส่ถานที"ทอ่งเที"ยวอื"นๆ เชน่ อากฮิาบารา่, ฮาราจกุ ุหรอื ชนิจกู ุหรอื ชอ้ป
ปิYงที"ชซิยุ      
เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเที"ยวโดยตวัทา่นเอง หรอืจะเลอืกซืYอทัวรด์สินียแ์ลนดซ์ ึ"งสามารถเดนิทางโดยรถไฟ
หรอืบสัจากสนามบนิสูด่สินียไ์ดโ้ดยงา่ย ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่นละ 2,700 บาท 
(ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการส ั:งซืLอบตัรกบับรษิทัฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 
10 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชําระคา่บตัร) 

- โตเกยีวดสินีย ์โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญี"ปุ่ นซึ"งเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกที"สรา้งนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึYนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่  600 ลา้น
บาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครื"องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน  ตา่งๆ 
ใหท้า่นเลน่เครื"องเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรื"องดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริ
เบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกบับ ้านผสีงิใน 
Haunted Mantion สมัผัส ความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ 
ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ จับจา่ยเลอืกซืYอสนิคา้
ที"ระลกึน่ารักในด ิสนยีแ์ลนดอ์กีทั Yงยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีYเมา้ส ์มนิ
นี"เมา้ส ์พรอ้มผองเพื"อนการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซืYอของที"ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์

 - SHISUI OUTLET อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์ั Yนนําของญี"ปุ่ นและ
แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้ ไมว่า่จะเป็น 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 Yงแตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิYงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที"แหลง่รวม
สนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี"ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 
1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 
นาท ีหรอืจะเลอืก 

เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที"สถานี JR Shisui Station แลว้ขึYน
รถไปที" SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 

จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถนั"งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถที"สนามบนินารติะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี" ใน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจบุนัวธิทีี"กําลงัเป็นที"นยิมคอืการนั"งรถไฟ ดงันัYน ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึ"งสะดวกในการ
คํานวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟที"มอียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าที"ใหบ้รกิารจาก
สนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่

1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผา่นจบิะเขา้
สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกีY สว่นแรกวิ"งขึYนไป
ทางเหนือผา่น Shinjuku , Omiya สว่นหลงัวิ"งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna คา่รถอยูท่ี" 
2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ"งดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชั"วโมง 
ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีนโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิ"งผา่นสถานีโตเกยีว ซึ"งเป็นสถานีที"
ขบวนรถจะเชื"อมตอ่กนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวนที"มาจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชื"อมตอ่
กบัขบวนที"มาจากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิ"งตอ่ไปจนถงึทา่อากาศ
ยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี Tokyo ราคา
ประมาณ 1,280เยน 

3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํี Lาเงนิ รถดว่นของฝั"ง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผา่นสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางที"อเุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่ โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิ"งดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชั"วโมง Skyliner มรีถออกทกุๆ 20 และ 40 
นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ"ง 3 เที"ยวตอ่ชั"วโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้ง
ลงที"สถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไมก็่สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึ"ง ทั Yง 2 สถานีนีYจะสามารถสามารถตอ่
รถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น 
Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 

4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี"สถานีอเุอโนะ 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั"วโมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 

5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิ"งจากสนามบนิไปสดุ
ปลายทางที"อเุอโนะ ใชเ้วลาตั Yงแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ที:พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื"อโรงแรมที"ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที: 5 วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืLอที:6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัYนนําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีYเป็นหนึ"งในวดัที"เป็นที"รูจั้กมากที"สดุในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่
เป็นวัดที"โดง่ดงัที"สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี"ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว 
บรเิวณวัดเป็นที"ตั Yงของประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึYนสูอ่าคารหลกัเป็นสถานที"สาํหรับสกัการะบชูา
ภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชั Yนหนึ"งคู ่สวนหยอ่มที"มสีระนํYาขนาดใหญ ่รวมทั Yงบรเิวณ
สาํหรับเลีYยงสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะ
แบบญี"ปุ่ นเอาไว ้นําทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพื"อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที"ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชม
และซืYอเครื"องรางของขลงัและสนิคา้พืYนเมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื"อเตรยีม
ตวัเดนิทางกลบั 

13.55  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT เที:ยวบนิที: XW102 (คา่ทัวรไ์ม่
รวมคา่อาหารบนเครื"อง บนเครื"องมจํีาหน่าย) 

18.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี:ปุ่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลี:ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื:อใหท้า่นทอ่งเที:ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสันําเที:ยวญี:ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี:ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั:วโมง มอิาจ
เพิ:มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ|ในการ
ปรบัเปลี:ยนเวลาทอ่งเที:ยวตามสถานที:ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัรา
แลกเปลี:ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี:ยนปรบัสูงขึLน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิ:มขึLน 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยวเทา่น ัLน คา่ทวัรท์ ี:จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที:ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะน ัLนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี:ปุ่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิาร
คนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัLงคา่ต ั�วเครื:องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื:อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัLงนีLจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึLนไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที"มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื"อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ในกรณีที:ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัLง 
มฉิะน ัLนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัLงส ิLน 

3.การชาํระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที"เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัYนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื"องจากเป็นราคาตั�วเครื"องบนิโปรโมชั"น เมื:อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื:อน ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Yงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศที"ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVที"จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั YงสิYน  รวมถงึ เมื"อทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ"ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิV 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั YงสิYน 

 

5.อตัราคา่บรกิารนีL ☑ รวม 

1. ☑ คา่ตั�วโดยสารเครื"องบนิไป-กลบัชั Yนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ที"นั"งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี"นั"งได/้ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มร่วมการประกนักระเป๋า
เดนิทาง 

2. ☑คา่ที"พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที"ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี"ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. ☑คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที"ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. ☑เจา้หนา้ที"บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ☑ คา่นํ Lาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื:องที:สายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึLนเครื:องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื:องบนิตามเงื:อนไขของแตล่ะสายการบนิที:มกีาร
เรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื"อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ั:งซืLอ
ประกนัสุขภาพเพิ:มได ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีL⌧ไมร่วม 

1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื"นๆที"นอกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื"องดื"มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ⌧คา่ภาษีนํYามันที"สายการบนิเรยีกเก็บเพิ"มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื"องบนิ 

5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที"จา่ย 3% 

6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สาํหรับกรุ๊ปที"มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทับใจใน
บรกิาร 

 

รายละเอยีดเกี"ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี"ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารที"จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี"ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี"ประสงคจ์ะพํานักระยะสั Yนในประเทศญี"ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่
วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื"อการทอ่งเที"ยว เยี"ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื"นเอกสารในขั Yนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื"อยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี"ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีY 

1.ตั�วเครื"องบนิขาออกจากประเทศญี"ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิ"งที"ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที"อาจเกดิขึYนในระหวา่งที"พํานักในประเทศญี"ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3.ชื"อ ที"อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที"พํานักในประเทศญี"ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที"พํานักในประเทศญี"ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี"ปุ่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญี"ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่"ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ที"จะกระทําในประเทศญี"ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ"งที"ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Yน 

 3.ในขั Yนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี"ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี"ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี"จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Yงหมดกอ่นทําการจอง เพื"อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื"อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั Yงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับเงื"อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Yงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ี:จะเลื:อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึLนในกรณีที:มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิVการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"ม หากสายการบนิมกีารปรับขึYนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั YงสิYน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั YงสิYน หากเกดิสิ"งของสญูหาย อนัเนื"องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง 

6. เมื"อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Yงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื"อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Yงหมด 

7. รายการนีYเป็นเพยีงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Yงหนึ"ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที"พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที"เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี" / 
ปลอดบหุรี"ได ้โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"พัก ทั YงนีYข ึYนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัYน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั YงสิYนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัYน  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที"ยว อนัเนื"องมาจากการกระทําที"สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"นๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี"ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ"ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี"ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที"ยวและ ชอ้ปปิYงแตล่ะสถานที"นอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ"งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Yงที"ตอ้งเรง่รบี เพื"อใหไ้ดท้่องเที"ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํYาดื"มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริ"มในวันที"2ของการเดนิทางถงึวันที"4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. การบรกิารของรถบสันําเที"ยวญี"ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี"ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั"วโมง อาทเิชน่ 
เริ"มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัYน มอิาจเพิ"มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั YงนีYข ึYนอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัYนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิVในการปรับเปลี"ยนเวลา
ทอ่งเที"ยวตามสถานที"ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที"บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที"ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที"ยว เทา่นัYน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื"อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื"อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซืYอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั"วไป และควรศกึษาเงื"อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั YงสิYนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัYน 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที"ยว อนัเนื"องมาจากการกระทําที"สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"นๆ 

  

  

  

 

 

 

 


