
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXW15 Tokyo Autumn Red โตเกยีว ฟจู ิ5D3N  

 

   Tokyo Autumn Red โตเกยีว ฟจู ิ5วนั 3คนื 
ชมใบไมเ้ปลี-ยนสจีใุจบรเิวณทะเลสาบคาวากจุโิกะ อโุมงคใ์บเมเปิ8 ล Momiji Kairo ถนนสายโรแมนตกิ 

ข ึ8นกระเชา้ Kachi Kachi Ropeway ไปชมความงามบนยอดเขา ชมววิฟจูแิบบพาโนรามา 

✓แชอ่อนเซ็น ✓ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์✓ Wifi on Bus 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิ-มเพยีง 21,888 บาท 
Autumn Japan ชว่งใบไมป้ลี�ยนส ีตลุาคม – พฤศจกิายน 61 ออกเดนิทางทกุวนั 

✰อสิระฟรเีดย ์1วนั 
โตเกยีวเมอืงหลวง มหานครที-ผสมผสานความหลากหลายของวฒันธรรม ศนูยร์วมแฟช ั-นช ั8นนําและ
เทคโนโลยทีนัสมยั 
สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํ 8าแรอ่อนเซ็น (Onsen) นํ 8าแรใ่นสไตลญ์ี-ปุ่ น หมูบ่า้นนํ 8าใสโอชโินะฮกัไก ศนูย ์
พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหวทดสอบความแรงส ั-นสะเทอืนของระดบัความไหวตา่งๆ   
น ั-งกระเชา้ชมใบไมเ้ปลี-ยนส ีชมววิภเูขาไฟฟจูแิบบพาโนรามา คาจคิาจ ิภเูขาเทนโจ (Kachi Kachi 
Ropeway) 
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ถนนสายโรแมนตกิ อโุมงคใ์บเมเปิ8 ล โมมจิ ิไคโร ชมใบไมเ้ปลี-ยนส ีสมัผสั
ประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญี-ปุ่ น 
วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ8 งชนิจกู ุหา้งออิอนมอลล ์รา้นดองกี8 วดันารติะ 
อสิระฟรเีดย ์1 วนั หรอืเลอืกซื8อบตัรเที-ยวโตเกยีวดสินยีแ์ลนด/์ดสินยีซ์ยี ์(ราคาบตัร 2,700บาท) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) แบบที-น ั-ง 
3-4-3 นํ 8าหนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก. บรกิารอาหารบนเครื-อง 1 มื8อ 

วนัที- รายละเอยีดทอ่งเที-ยว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ฟูจอิอนเซ็น / อาหารเที-ยง (เบนโตะบนรถ), 
เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  
ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - น ั-งกระเชา้คาจคิาจ ิชมววิเขาไฟฟูจพิาโนรามา - โอชโินะฮกัไก – 
พธิชีงชาแบบญี-ปุ่ น - ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมใบไมเ้ปลี-ยนส ีโมมจิไิคโร – โตเกยีว – ชนิจกู ุ- 
นารติะ / อาหารเชา้,เที-ยง (Japanese Set)  

4  อสิระทอ่งเที-ยวตามอธัยาศยัหรอืซื8อบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท)หรอื
เลอืกซื8อOption Tour / อาหารเชา้ 

5   วดันารติะ – รา้นดองกี8 – หา้งเอออน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 
/ อาหารเชา้ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

30 Sep - 04 Oct 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

03 - 07 Oct 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

06 - 10 Oct 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

09 - 13 Oct 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

12 - 16 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

15 - 19 Oct 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

18 - 22 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

21 - 25 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

24 - 28 Oct 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

25 - 29 Oct 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

26 - 30 Oct 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

27 - 31 Oct 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Oct - 01 Nov 2018  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

29 Oct - 02 Nov 2018  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

30 Oct - 03 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

31 Oct - 04 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

01 - 05 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

02 - 06 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

03 - 07 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

04 - 08 Nov 2018  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

05 - 09 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

06 - 10 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

07 - 11 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

08 - 12 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

09 - 13 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

10 - 14 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

11 - 15 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

12 - 16 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

13 - 17 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

14 - 18 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

15 - 19 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

16 - 20 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

17 - 21 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

18 - 22 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

19 - 23 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 - 24 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

21 - 25 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

22 - 26 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

23 - 27 Nov 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

24 - 28 Nov 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

25 - 29 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

26 - 30 Nov 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

27 Nov - 01 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

28 Nov - 02 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

29 Nov - 03 Dec 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที- 1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั8น 3 ประต6ู 
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะ ดวกดา้น
เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

 

วนัที- 2 ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ฟูจอิอนเซ็น / อาหารเที-ยง (เบนโตะบน
รถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

02.20  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิ
ที� XW102 (บรกิารอาหารเชา้และนํSาดื�มบนครื�อง กอ่นครื�องลง 2 ชม.) 

10.25  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี-ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนื8อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึ-นรถ
โคช้ปรบัอากาศเดนิทางนําทา่นดนิทางขา้สูโ่ตเกยีว 

บรกิารอาหารเที-ยง (เบนโตะบนรถ)(มื8อที- 1) เพื-อความสะดวกในการเดนิทางและเวลา
ทอ่งเที-ยว 

บา่ย  เขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอ
พรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคํา ที�เป็นทองสมัฤทธิ\ มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธที�
เกา่แกท่ี�สดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั Sงปี 
ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 
4.5 เมตร โคมไฟที�ใหญท่ี�สดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของขลงัอนัศกัดิ\สทิธิ\ของ
วัดแหง่นีSหรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิSงที� มชีื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากมายไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที�คนญี�ปุ่ น
มายังวัดแหง่นีSตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปปิSงของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั Sงขา้วของเครื�องใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสืSอผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลา ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที�สงูที�สดุในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�ทา่นสามารถถา่ยรปู
ไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สาํหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 22 
พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ี�นครกวา่ง
โจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทาง
สูท่ี�พัก ยา่นภเูขาไฟฟูจ ิ

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ-า (มื8อที-2) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ั8น!!! 
หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํ8าแรอ่อนเซ็น (Onsen) นํSาแร่
ในสไตลญ์ี�ปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่ นเชื�อวา่นํSาแรธ่รรมชาตนิีSมสีว่นชว่ยเรื�อง 
ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึSน การบรรเทาอาการปวดเมื�อยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึ
เครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทั Sงบํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั�ง 
ที-พกั: Route Inn Kawagujiko // Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที- 3 
ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - น ั-งกระเชา้คาจคิาจ ิชมววิเขาไฟฟูจพิาโนรามา - โอชโินะฮกั
ไก – พธิชีงชาแบบญี-ปุ่ น - ทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมใบไมเ้ปลี-ยนส ีโมมจิไิคโร – โตเกยีว – 
ชนิจกู ุ- นารติะ / อาหารเชา้,เที-ยง (Japanese Set)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที-พกั (มื8อที-3) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึ�งไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆที�เกดิแผน่ดนิไหวใน
ญี�ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกนัตวั และทา่นยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวในระดบัที�
แตกตา่งกนัไดด้ว้ย จากนัSนนําทา่นเดนิทางไปขึ8นกระเชา้คาจคิาจ ิภเูขาเทนโจ (Kachi Kachi 
Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื�อมตอ่ชายฝั�งตะวันออกของ ทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัดาดฟ้า
ชมววิใกลย้อดภเูขาเทนโจ(MountTenjo) สงูประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบันํSาทะเลที�มทีัศนยีภาพ
อนังดงามของทะเลสาบดา้นลา่งรวมกบัภเูขาไฟฟจู ิ และในชว่งใบไมเ้ปลี�ยนส ีสามารถชมความ
สวยงามระหวา่งทางขึSนกระเชา้ของตน้ไม ้ใบไมท้ี�เปลี�ยนสอียา่งสวยงามตดักบัทะลาบคาวากจูโิกะ 
นับวา่เป็น1ในจดุไฮไลทข์องสถานที�ชมใบไมเ้ปลี�ยนสขีองญี�ปุ่ น นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ 
ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นที�ตั Sงอยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ�งในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของ
โลก ที�นี�เองก็ไดรั้บเลอืกในฐานะส ่วนหนึ�งของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนีSมบีอ่นํSาใสๆ รวมกนักวา่ 8 บอ่ 
เป็นนํSาที�เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ที�ใชเ้วลาอนั
ยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืSนดนิและซมึซาบไปยังบอ่นํSาแตล่ะบอ่นํSา ดงันัSนนํSาที�อยูใ่นบอ่จะเป็นนํSาที�
ใสสะอาด และสดชื�นมาก ทําใหค้นไทยเราเรยีกที�นี�วา่ หมูบ่า้นนํ 8าใส ในปี 1985 สถานที�แหง่นีSยังได ้
ถกูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่นํSาจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ นอกีดว้ย อกีทั Sงบรเิวณ
โดยรอบสามารถชมววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งสวยงามในวันที�อากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ 
กบับรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซืSอสนิคา้พืSนเมอืง หรอืชมิขนมโมจยิา่งขึSนชื�อที�เป็นสเีขยีวๆทําจาก
หญา้สมนุไพร เรยีกวา่ ยากคิซุะโมจ ิหรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทั Sงโมโมะ, วานลิลา, องุน่, ชา
เขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮกัไก หรอืชมิเตา้หูใ้สม่โิสะรสอรอ่ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื8อที- 4) เมนู Japanese Set 

บา่ย  จากนัSนนําทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญี-ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนพธิชีงชาแบบธรรม
เนียมญี�ปุ่ น และทา่นสามารถ เลอืกซืSอชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากที�นี�เชน่ โฟมลา้งหนา้ถา่น
หนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี�ปุ่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากนํSามันมา้ และยาและวติามนิของญี�ปุ่ นที� 
บํารงุสขุภาพ นําทา่นชมใบไมเ้ปลี-ยนสสีุดโรแมนตกิใน เทศกาล Fujikawaguchiko Autumn 
leaves Festival 2018 (งานเทศกาลนีSจะจัดระหวา่งวันที� 1-23 พฤศจกิายน) เป็นงานที�โรแมนตกิ
มากๆ เพราะตน้ไมร้ายลอ้บทะเลสาบคาวากจูโิกะ จะเปลี�ยนเป็นสแีดง สม้ เหลอืง มสีสีนัสลบักนัได ้
อยา่งสวยงามตลอดเสน้ทาง อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ อโุมงคใ์บไมแ้ดง Momiji Kairo ถา่ยภาพสสีนั
ใบไมเ้ปลี�ยนสตีา่งๆตามอธัยาศยั นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นไป ชอ้ปปิSงยา่นชนิจกู ุแหลง่ชอ้ป
ปิSงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั�นนสิตา้ 
เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดบัหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืก
ชมและซืSอสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสืSอผา้,รองเทา้ และเครื�องสาํอางเชน่แบนรด ์ KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และอื�นๆ 
อกีมากมายที�ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชั Sน8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่ง
ภายในรา้นจะราคา100 เยนเทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกีSที�ขายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะ
เป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�รวมสนิคา้ เครื�องใชเ้ครื�องสาํอางค ์ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ให ้
ทา่นชอ้ปปิSงตามอธัยาศยั อาหารมื8อเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆที�
ยา่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่น
เดนิทางสูท่ ี-พกัยา่นนารติะ 

ที-พกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที- 4 อสิระทอ่งเที-ยวตามอธัยาศยัหรอืซื8อบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท)
หรอืเลอืกซื8อOption Tour / อาหารเชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที-พกั (มื8อที-5) 
อสิระใหท้า่นทอ่งเที-ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง 
ใหท้า่นชอ้ปปิSงหรอืเดนิทางสูส่ถานที�ทอ่งเที�ยวอื�นๆ เชน่ อากฮิาบารา่, ฮาราจกุ ุหรอื ชนิจกู ุหรอื ช ้
อปปิSงที�ชซิยุเอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเที�ยวโดยตวัทา่นเอง 
- SHISUI OUTLET อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์ั Sนนําของญี�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 Sงแตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิSงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที�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 แลว้ขึSน
รถไปที� SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
เลอืกเที-ยวดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึ�งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบสั
จากสนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหต:ุ ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)กรณี
ตอ้งการส ั-งซื8อบตัรกบับรษิทัฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้ม
ชําระคา่บตัร) บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนดแ์ละดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใด
อยา่งหนึ-ง 
- โตเกยีวดสินยี ์ ทา่นจะไดพ้บกบัความมหศัจารรยข์องโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)
และโตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน ตื�นตาตื�นใจและเครื�องเลน่
มากมาย จะทําใหค้ณุไดส้มัผัสถงึความสขุตั Sงแตก่า้วแรกที�คณุเขา้ไป สวนสนุกทั Sงสองแหง่นีSเต็มไป
ดว้ยความบนัเทงิ พรอ้มกบักลิ�นอายความเป็นญี�ปุ่ น ทา่นจะไดพ้บกบัตวัละครสดุคลาสสคิจากดสินีย์
มากมายที�โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืดําดิ�งลงไปใตม้หาสมทุรกบัโตเกยีวดสินียซ์ทีี�มาพนอ้มกบัตวั
ละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนด์
แหง่แรกที�สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึSนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุ
สรา้งกวา่  600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญ
ภัยในดนิแดน  ตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครื�องเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรื�องดงั Toy Story ชมฉาก
รบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญ
กบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก 
Small World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้ม
กบัการ จับจา่ยเลอืกซืSอสนิคา้ที�ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทั Sงยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจาก
วอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีSเมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซืSอของ
ที�ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติSลบสั 
หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ทา่นสามารถขึSนรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินยี์
แลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทั Sง ยังมรีถโดยสารวิ�งตรงจากโรงแรมหรอืสถานที�ตา่งๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึSนรถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลี�ยนสายรถที�สถานีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขึSนรถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถที�สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
เลอืกซื8อOption Tour เที-ยวโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินีSเป็นการ
เสนอขายทัวรเ์สรมิวนัฟรเีดยเ์บืSองตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซืSอใดๆทั SงสิSน ขึSนอยูก่บั
ความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัSน  
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 ทา่นขึ8นไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น  
Option Tour แบบที-1 
โตเกยีว – พระราชวงัอมิพเีรยีล - ตลาดปลาซกึจิ-ิชบิยูา่+ฮาราจกูหุรอืโอไดบะ 
Option Tour แบบที-2 
อบิาราก ิ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ ทุง่ดอกโคเชยี– Ami Premium Outlet – นาริ
ตะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Option Tour แบบที-3 
คามาครูะ – พพิธิภณัฑร์าเมง – ชอ้ปปิ8 งโยโกฮามา่ – โอไดบะ – นารติะ 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
ที-พกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที- 5  วดันารติะ – รา้นดองกี8 – หา้งเอออน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
กรงุเทพฯ / อาหารเชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที-พกั (มื8อที-6) 
จากนัSนนําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีSเป็นหนึ�งในวดัที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่
เป็นวัดที�โดง่ดงัที�สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว 
บรเิวณวัดเป็นที�ตั Sงของประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึSนสูอ่าคารหลกัเป็นสถานที�สาํหรับสกัการะบชูา
ภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชั Sนหนึ�งคู ่สวนหยอ่มที�มสีระนํSาขนาดใหญ ่รวมทั Sงบรเิวณ
สาํหรับเลีSยงสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะ
แบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชม
และซืSอเครื�องรางของขลงัและสนิคา้พืSนเมอืง จากนัSนนําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิSง รา้นดองกี8 เป็นรา้น
ที�รวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญี�ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถ
เดนิไปชอ้ปปิSงได ้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-ยนปรบัสูงขึ8น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร
เพิ-มขึ8น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื-อการทอ่งเที-ยวเทา่น ั8น คา่ทวัรท์ ี-จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที-ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง 
ฉะน ั8นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้
หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี-ปุ่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิ
สดสว่นใดๆ รวมท ั8งคา่ต ั�วเครื-องบนิใหแ้กท่า่น 
เง ื-อนไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ั8งนี8จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ8นไป กรณีไมถ่งึ 
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 
วนั 
2. ในกรณีที-ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที-ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั8ง 
มฉิะน ั8นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั8งส ิ8น 
3.การชาํระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัSนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอื 
เอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที� 
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษัิทไมรั่บ 
ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระ
แลว้ทั Sงหมด ทั SงนีS ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3. ในกรณีที�ลกูคา้ยื�นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 
ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึSนจรงิ 
4.กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึSนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�ว
เครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     
5.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิ\ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Sงหมด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.อตัราคา่บรกิารนี8 ☑ รวม 
1. ☑ คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบัชั Sนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้ยกเวน้การซืSอที�นั�งเพิ�ม 
ซื8อที-น ั-งเพิ-ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที-น ั-ง พรอ้มชําระคา่ที-
น ั-งไดด้งันี8 
- ที-น ั-งช ั8น ScootBiz ราคาเที-ยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10
วนั 
- ที-น ั-งแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงื-อนไข ดงัน 

2. ☑คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี�ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. ☑คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. ☑เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. ☑ คา่นํ 8าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื-องที-สายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ8นเครื-องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื-องบนิตามเงื-อนไขของแตล่ะสายการบนิที-มกีาร
เรยีกเก็บ 
(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั 
กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 
ซืSอนํSาหนักสมัภาระเพิ�มสายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดงันีS 
+5 กก. -- 400 บาท 
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิSนในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั�วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิSน 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ั-งซื8อ
ประกนัสุขภาพเพิ-มได ้

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. อตัราคา่บรกิารนี8⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. ⌧คา่ภาษีนํSามันที�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 Sนในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่
วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั Sนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีS 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึSนในระหวา่งที�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 Sน 
 3.ในขั Sนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Sงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั Sงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Sงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี-จะเลื-อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ8นในกรณีที-มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิ\การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึSนกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั SงสิSน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั SงสิSน หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Sงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Sงหมด 
7. รายการนีSเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Sงหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั SงนีSข ึSนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้า่ย1,000บาท) กรณุาแจง้บรษิทัฯ 
อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัSน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั SงสิSนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัSน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ชอ้ปปิSงแตล่ะสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Sงที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํSาดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ 
เริ�มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัSน มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั SงนีSข ึSนอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัSนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ\ในการปรับเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นัSน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซืSอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั SงสิSนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัSน 

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

  

  

  

 

 

 

 


