
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXW14 Sugoi Tokyo โตเกยีว ฟจู ิ5D 3N  

 

   Sugoi Tokyo โตเกยีว ฟจู ิ 5วนั 3คนื 

✓แชอ่อนเซ็น ✓ บฟุเฟ่ต ์BBQ และ ขาปยูกัษ ์✓ Wifi on Bus 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิ<มเพยีง 17,988 บาท 

 ✰พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื ✰นารติะ 2คนื✰อสิระฟรเีดย ์1วนั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

☪โตเกยีวเมอืงหลวงมหานครที<ผสมผสานความหลากหลายของวฒันธรรม ศนูยร์วมแฟช ั<น
ช ัJนนําและเทคโนโลยทีนัสมยั 

☪สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํ Jาแรอ่อนเซ็น (Onsen) นํ Jาแรใ่นสไตลญ์ี<ปุ่ น ชมหมูบ่า้นนํ Jาใส โอ
ชโินะฮกัไก ข ึJนฟจูชิ ัJน5 สมัผสัประสบการณพ์ธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญี<ปุ่ น 

☪วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิJ งชนิจกู ุวดันารติะ 

☪อสิระฟรเีดย1์วนัหรอืเลอืกซืJอบตัรเที<ยวโตเกยีวดสินยีแ์ลนด(์ราคาบตัร 2,700บาท)  

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) นํ Jาหนกั
กระเป๋า20กก. 

วนัที< รายละเอยีดทอ่งเที<ยว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ฟูจอิอนเซ็น 

3  โอชโินะฮกัไก – ขึJนภเูขาไฟฟูจชิ ัJน5 - พธิชีงชาแบบญี<ปุ่ น – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - โตเกยีว – 
ชอ้ปปิJ งชนิจกู ุ- นารติะ 

4  อสิระทอ่งเที<ยวตามอธัยาศยัหรอืซืJอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

5   วดันารติะ – รา้นดองกีJ – หา้งเอออน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

16 - 20 Aug 2018  17,988  17,988 17,988 7,000 8,500 

19 - 23 Aug 2018  17,988  17,988 17,988 7,000 8,500 

22 - 26 Aug 2018  17,988  17,988 17,988 7,000 8,500 

25 - 29 Aug 2018  17,988  17,988 17,988 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 2018  18,988  18,988 18,988 7,000 8,500 

31 Aug - 04 Sep 2018  19,988  19,988 19,988 7,000 8,500 

03 - 07 Sep 2018  19,988  19,988 19,988 7,000 8,500 

06 - 10 Sep 2018  19,988  19,988 19,988 7,000 8,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 - 13 Sep 2018  19,988  19,988 19,988 7,000 8,500 

12 - 16 Sep 2018  19,988  19,988 19,988 7,000 8,500 

15 - 19 Sep 2018  19,988  19,988 19,988 7,000 8,500 

18 - 22 Sep 2018  21,988  21,988 21,988 7,000 8,500 

21 - 25 Sep 2018  21,988  21,988 21,988 7,000 8,500 

24 - 28 Sep 2018  21,988  21,988 21,988 7,000 8,500 

27 Sep - 01 Oct 2018  22,988  22,988 22,988 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที< 1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

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

วนัที< 2 ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ฟูจอิอนเซ็น 

02.20  นําท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญี"ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที"ยวบนิ
ที" XW102  * ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื"อง (บนเครื"องมีบริการจําหน่ายอาหารและ
เครื"องดื"ม) 

10.25  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ"นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั"วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพื"อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี<ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนืJอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึ<นรถ
โคช้ปรบัอากาศเดนิทางรบัประทานอาหารกลางวนั 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืJอที< 1) เมนู BBQ YAKINIKU BUFFET 

บา่ย  เขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จากองค ์เจา้แม่กวนอมิทองคํา ที"เป็นทองสัมฤทธิU มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที"
เก่าแก่ที"สุดใน ภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื"อความเป็นสริมิงคลตลอดทั Xงปี 
ถา่ยภาพเป็นที"ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ"งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที"มคีวามสงูถงึ 
4.5 เมตร โคมไฟที"ใหญ่ที"สดุในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเชา่เครื"องรางของขลังอันศักดิUสทิธิUของ
วัดแห่งนีXหรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิXงที" มชีื"อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที"ระลกึ
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื"องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที"คนญี"ปุ่ น
มายังวัดแหง่นีXตอ้งมาตอ่ควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิXงของฝากที"เป็นแบบญี"ปุ่ น ญี"ปุ่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั Xงขา้วของเครื"องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสืXอผา้ เป็นตน้ ไดท้ี"นี" หากมเีวลา ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยที"สงูที"สดุในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที"ท่านสามารถถา่ยรูป
ไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปิด ใหบ้ริการเมื"อวันที" 22 
พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ี"นครกวา่งโจว



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ี"
พัก ยา่นภเูขาไฟฟูจ ิ

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ<า (มืJอที<2) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัJน!!! 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํJาแรอ่อนเซ็น (Onsen) นํXาแร่
ในสไตลญ์ี"ปุ่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิ"ม ซึ"งชาวญี"ปุ่ นเชื"อว่านํXาแร่ธรรมชาตนิีXมีส่วนชว่ยเรื"อง 
ระบบการหมุนเวียนของเลอืดดขีึXน การบรรเทาอาการปวดเมื"อยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึ
เครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทั Xงบํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั"ง 

ที<พกั: Wakamiro/Route Inn Kawagujiko หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื<อโรงแรมที<ทา่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที< 3 โอชโินะฮกัไก – ขึJนภเูขาไฟฟูจชิ ัJน5 - พธิชีงชาแบบญี<ปุ่ น – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - 
โตเกยีว – ชอ้ปปิJ งชนิจกูุ - นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที<พกั (มืJอที<3) 

จากนัXนนําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิสัญลักษณ์ของแดนอาทติย์อุทัย จัดไดว้่าเป็นภูเขาไฟที"
ลกัษณะงดงามที"สดุในโลกแหง่หนึ"งดว้ย ที"มคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร นําทา่นสมัผัสบรรยากาศ
และกลิ"นอายอยา่งใกลช้ดิที"สถานทีี< 5บนระดบัความสูงที< 2,500 เมตร อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพ
ความงามของภเูขาไฟแหง่นีX พรอ้มทั XงเลอืกชมและซืXอสนิคา้พืXนและขนมอรอ่ยมากมายตามอัธยาศัย 
(หมายเหต:ุขอสงวนสทิธิUไมข่ ึXนในกรณีอากาศไมเ่อืXออํานวยหรอืทางขึXนปิดโดยเปลี"ยนไปเที"ยวที"สวน
โออชิปิาร์คแทน) นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็น
หมู่บา้นที"ตั Xงอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจ ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ"งในปี 
2013 ฟูจซิังไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที"นี"เองก็ไดรั้บเลอืกในฐานะส ่วนหนึ"ง
ของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนีXมบีอ่นํXาใสๆ รวมกนักว่า 8 บอ่ เป็นนํXาที"เกดิจากการละลายของหมิะจากบน
ภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกว่า 1,200 ปี ที"ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืXนดนิและซมึซาบไป
ยังบอ่นํXาแตล่ะบอ่นํXา ดังนัXนนํXาที"อยู่ในบอ่จะเป็นนํXาที"ใสสะอาด และสดชื"นมาก ทําใหค้นไทยเราเรยีก
ที"นี"ว่า หมูบ่า้นนํ Jาใส ในปี 1985 สถานที"แหง่นีXยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหลง่นํXาจาก
ธรรมชาตทิี"ดทีี"สุดของญี"ปุ่ นอกีดว้ย อกีทั Xงบรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่าง
สวยงามในวันที"อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับบรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซืXอสนิคา้
พืXนเมอืง หรอืชมิขนมโมจยิ่างขึXนชื"อที"เป็นสเีขยีวๆทําจากหญา้สมุนไพร เรยีกว่า ยากคิุซะโมจ ิหรอื
เลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทั Xงโมโมะ, วานลิลา, องุ่น, ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮักไก หรอืชมิ
เตา้หูใ้สม่โิสะรสอร่อย อสิระตามอัธยาศัย จากนัXนนําท่านสมัผัสประสบการณ์ พเิศษ พธิชีงชาแบบ
ญี<ปุ่ น จากนัXนนําท่านสมัผัสประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญี"ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รยีนชงชาแบบธรรม
เนียมญี"ปุ่ น และท่านสามารถเลอืกซืXอชาและสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากที"นี"เชน่ โฟมลา้งหนา้ถ่าน
หนิภูเขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี"ปุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากนํXามันมา้ และยาและวติามนิของญี"ปุ่ นที"
บํารงุสขุภาพและผวิพรรณ จากนัXนนําทา่นทานอาหารกลางวันที"คาวากจูโิกะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มืJอที< 4) 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่โตเกยีว นําท่านไป ชอ้ปปิJ งย่านชนิจูกุ แหล่งชอ้ปปิXงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั"นเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั"นนิสตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเทรนด์
และเป็นย่านความเจรญิอนัดบัหนึ"งของนครโตเกยีวในปัจจบุัน ใหท้า่นเลอืกชมและซืXอสนิคา้มากมาย 
อาทเิชน่ เครื"องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสืXอผา้,รองเทา้ 
และเครื"องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื"น ๆ อกีมากมายที"ราคา
คอ่นขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชั Xน8) ซึ"งสนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 
100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกีX ที"ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโต ้
ที"รวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื"องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิJ งตาม
อธัยาศยั อาหารมืXอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆที"ยา่นชนิจกู ุเชน่รา้นรา
เมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี<พกัยา่น
นารติะ 

ที<พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื"อโรงแรมที"ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที< 4 อสิระทอ่งเที<ยวตามอธัยาศยัหรอืซืJอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที<พกั (มืJอที<5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที<ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง 

ใหท้่านชอ้ปปิXงหรอืเดนิทางสูส่ถานที"ท่องเที"ยวอื"นๆ เชน่ อากฮิาบาร่า, ฮาราจุกุ หรอื ชนิจูก ุหรอื ช ้
อปปิX งที"ชซิุย เอา้ท์เล็ท ท่องเที"ยวโดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซืXอทัวร์ดสินีย์แลนดซ์ ึ"งสามารถ
เดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจากสนามบนิสูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่น
ละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดนิทาง) กรณีตอ้งการส ั<งซืJอบตัรกบับรษิทัฯ กรุณาแจง้ความ
ประสงคอ์ยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชําระคา่บตัร) 

- โตเกยีวดสินีย ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี"ปุ่ นซึ"งเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที"สรา้งนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึXนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้น
บาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครื"องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน  ตา่งๆ 
ใหท้่านเล่นเครื"องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื"องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ ้านผีส ิงใน 
Haunted Mantion สมัผัส ความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ 
ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ จับจา่ยเลอืกซืXอสนิคา้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที"ระลกึน่ารักในด ิสนียแ์ลนดอ์กีทั Xงยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีXเมา้ส ์มนิ
นี"เมา้ส ์พรอ้มผองเพื"อนการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซืXอของที"ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์

 - SHISUI OUTLET อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์ั Xนนําของญี"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 Xงแตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิXงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที"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 แลว้ขึXนรถไปที" SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 

จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถนั"งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที"สนามบนินารติะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอย่างเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี" 
ในปัจจุบันวธิทีี"กําลังเป็นที"นยิมคอืการนั"งรถไฟ ดังนัXน ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึ"งสะดวกใน
การคํานวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟที"มอียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าที"ใหบ้รกิาร
จากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่

1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผา่นจบิะเขา้
สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกีX สว่นแรกวิ"งขึXนไป
ทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิ"งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ที" 
2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ"งดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชั"วโมง 
ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิ"งผา่นสถานีโตเกยีว ซึ"งเป็นสถานีที"
ขบวนรถจะเชื"อมตอ่กันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนที"มาจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชื"อมตอ่
กับขบวนที"มาจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิ"งตอ่ไปจนถงึท่าอากาศ
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 Jาเงนิ รถดว่นของฝั"ง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผ่านสถานีนิปโปร ิสดุปลายทางที"อุเอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิ"งดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชั"วโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 
นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ"ง 3 เที"ยวตอ่ชั"วโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้ง
ลงที"สถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไม่ก็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึ"ง ทั Xง 2 สถานีนีXจะสามารถสามารถต่อ
รถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น 
Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 

4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที"สถานีอุเอโนะ 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั"วโมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 

5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ"งจากสนามบนิไปสุด
ปลายทางที"อเุอโนะ ใชเ้วลาตั Xงแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ที<พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื"อโรงแรมที"ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที< 5  วดันารติะ – รา้นดองกีJ – หา้งเอออน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที<พกั (มืJอที<6) 

จากนัXนนําท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีXเป็นหนึ"งในวัดที"เป็นที"รูจั้กมากที"สดุในภูมภิาคคันโต ถอืว่า
เป็นวัดที"โดง่ดังที"สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี"ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว 
บรเิวณวัดเป็นที"ตั Xงของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึXนสูอ่าคารหลักเป็นสถานที"สําหรับสักการะบูชา
ภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชั Xนหนึ"งคู่ สวนหย่อมที"มสีระนํXาขนาดใหญ่ รวมทั Xงบรเิวณ
สาํหรับเลีXยงสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะ
แบบญี"ปุ่ นเอาไว ้นําทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพื"อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที"ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชม
และซืXอเครื"องรางของขลังและสนิคา้พืXนเมอืง จากนัXนนําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิXง รา้นดองกีJ เป็นรา้น
ที"รวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญี"ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถ
เดนิไปชอ้ปปิXงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื"อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

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

18.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลี<ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื<องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี<ปุ่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี<ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื<อใหท้า่นทอ่งเที<ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเที<ยวญี<ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี<ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั<วโมง มอิาจเพิ<ม
เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี<ยน

เวลาทอ่งเที<ยวตามสถานที<ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี<ยน 
100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี<ยนปรบัสูงขึJน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร

เพิ<มขึJน 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื<อการทอ่งเที<ยวเทา่น ัJน คา่ทวัรท์ ี<จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที<ตา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง 
ฉะน ัJนหากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้
หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี<ปุ่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิ
สดสว่นใดๆ รวมท ัJงคา่ต ั�วเครื<องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื<อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัJงนีJจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึJนไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที"มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื"อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที<ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที<ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัJง มฉิะน ัJน
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัJงส ิJน 

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

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัXนทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

1. กรณีที"นักท่องเที"ยวหรอืเอเจนซี"ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื"อนการเดนิทาง นักท่องเที"ยวหรอืเอเจนซี"(ผูม้ี
ชื"อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที"บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ"งเพื"อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที"ชาํระแลว้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที"ชาํระแลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที"ชาํระ
แลว้ทั Xงหมด ทั XงนีX ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที"ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที"ชําระแลว้เนื"องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที"ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที"ยว เชน่ การสาํรองที"นั"งตั�วเครื"องบนิ การจองที"พักฯลฯ 

3. ในกรณีที"ลกูคา้ยื"นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี"ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที"วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที"เกดิขึXนจรงิ 

4.กรณียื"นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที"เกดิขึXนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื"นวซีา่ / ค่ามัดจําตั�วเครื"องบนิ หรอืคา่ตั�ว
เครื"องบนิ (กรณีออกตั�วเครื"องบนิแลว้)     

5.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื"องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที" ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิUในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั Xงหมด 

อตัราคา่บรกิารนีJ ☑ รวม 

1. ☑ คา่ตั�วโดยสารเครื"องบนิไป-กลบัชั Xนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ที"นั"งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบทุี"นั"งได/้ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์ม่รวมการประกนักระเป๋า
เดนิทาง 

2. ☑คา่ที"พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที"ระบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู/่พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลี"ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. ☑คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที"ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. ☑เจา้หนา้ที"บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ☑ คา่นํ Jาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื<องที<สายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึJนเครื<องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื<องบนิตามเงื<อนไขของแตล่ะสายการบนิที<มกีาร
เรยีกเก็บ (คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิ
สว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื"อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั<งซืJอ
ประกนัสุขภาพเพิ<มได ้

อตัราคา่บรกิารนีJ⌧ไมร่วม 

1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

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

3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ สําหรับกรุ๊ปที"มีหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจใน
บรกิาร 

 

รายละเอยีดเกี"ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี"ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารที"จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี"ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี"ประสงคจ์ะพํานักระยะสั Xนในประเทศญี"ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่
วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื"อการทอ่งเที"ยว เยี"ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื"นเอกสารในขั Xนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื"อยนืยัน
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี"ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีX 

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

2.สิ"งที"ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที"อาจเกดิขึXนในระหว่างที"พํานักในประเทศญี"ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
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 Xน 

 3.ในขั Xนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี"ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี"ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี"จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Xงหมดกอ่นทําการจอง เพื"อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื"อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั Xงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่น
ไดย้อมรับเงื"อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Xงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี<จะเลื<อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึJนในกรณีที<มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิUการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"ม หากสายการบนิมกีารปรับขึXนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั XงสิXน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั XงสิXน หากเกดิสิ"งของสญูหาย อันเนื"องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง 

6. เมื"อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั Xงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื"อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Xงหมด 

7. รายการนีXเป็นเพียงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั Xงหนึ"ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที"พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที"เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี" / 
ปลอดบุหรี"ได ้โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"พัก ทั XงนีXข ึXนอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัXน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั XงสิXนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัXน  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"นๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี"ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที"ยวและ ชอ้ปปิXงแต่ละสถานที"นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึ"งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Xงที"ตอ้งเรง่รบี เพื"อใหไ้ดท้อ่งเที"ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํXาดื"มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ"มในวันที"2ของการเดนิทางถงึวันที"4ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที"ยวญี"ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี"ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั"วโมง อาทเิชน่ 
เริ"มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัXน มอิาจเพิ"มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั XงนีXข ึXนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัXนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิUในการปรับเปลี"ยนเวลา
ทอ่งเที"ยวตามสถานที"ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ที"บรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ท่องเที"ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที"ยว เท่านัXน ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู
เงื"อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื"อท่านชาํระเงนิคา่ทัวร ์
(ท่านสามารถซืXอประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั"วไป และควรศกึษาเงื"อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั XงสิXนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัXน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"นๆ 

 

 

 

 


