
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง     - 

2 
ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิต้ี – 
ถ่ายรูปหุ่นกนัดั้ม -  ออนเซ็น 

   
Fujinobou Kaen Hotel  

 หรือเทียบเท่า 

3 
ศูนยพิ์พิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - นัง่กระเชา้ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา  - พิธีชง
ชาแบบญ่ีปุ่น -ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปล่ียนสี โมมิจิ ไคโร - 
โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูกแุละLaox Shinjuku – นาริตะ     

   
Hedistar Hotel Narita  

หรือเทียบเท่า 

4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัหรือซ้ือบตัรเขา้โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์    
Hedistar Hotel Narita  

หรือเทียบเท่า 

5 
วดันาริตะ - ร้านดองกิโฮเต ้- ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่า
อากาศยานดอนเมือง 

   - 

WONDERFUL JAPAN 
ทวัร์โตเกยีว ฟูจ ิAUTUMN  

5วนั 3คนื 
 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

22,900.- 
การเดนิทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 



 

    

วนัแรก      พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

23.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 

NOKSCOOT มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และติดแทก็กระเป๋า  

วนัที่สอง   ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้– ถ่ายรูปหุ่นกนัดั้ม -  ออนเซ็น      

02.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง กรณีท่านต้องการส่ังซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน) 

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ น าท่านข่ึนรถโคช้ปรับอากาศจากนั้นน าท่านข้ึนรถโคช้
ปรับอากาศน าท่านเดินทางสู่โตเกยีวเมอืงหลวง 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง - บริการเบนโตะบนรถ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางและเวลาท่องเที่ยว 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจากองค ์เจ้าแม่กวนอมิทองค าท่ีเป็น
ทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน ภูมิภาคคนัโต และมีผูค้นนิยมมากราบ
ไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั คามนิาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟ
สีแดงขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของ
ขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ีหรืเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของ
ท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขาย ขนมท่ีคนญ่ีปุ่นมายงั
วดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน กบัการชอ้ปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีปุ่นญ่ีปุ่น Made In Japan 
แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ ไดท่ี้น่ี หาก
มีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลกโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์ค
ใหม่ของมหานครโตเกียว ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้บัวดัอาซากซุะ ส าหรับโตเกียวสกาย
ที เปิด ใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนัทาวน์
เวอร์ท่ีนครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าท่านเดินทางไป โอ

ไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเป็นเกาะ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดท่ีห้างได

เวอร์ซิตี ้ซ่ึงภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดั้มตวัใหม่ RX-0 
Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างข้ึนมาตามอตัราส่วน 1:1 เหมือนตวัเดิม ท าใหมี้ความสูงถึง 19.7 เมตร (ตวั
เดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปิดตวัเป็นทางการในวนัท่ี 24 กนัยายน 2560 ท่ีผ่านมา สมควรแก่เวลา สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัออนเซ็น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า - บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น!!!  
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการ อาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของ



 

    

เลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเม่ือยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดไดอ้ย่างดี พร้อมทั้ งบ ารุง
ผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ 
พกัที่โรงแรม Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเท่า   

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - น่ังกระเช้าชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา - พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิ

โกะ ชมใบไม้เปลีย่นสี โมมจิ ิไคโร - โตเกยีว - ช้อปป้ิงชินจูกแุละLaox Shinjuku – นาริตะ     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซ่ึงไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่น และ
สาธิตวิธีป้องกนัตวั และท่านยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในห้องจ าลองแผ่นดินไหวในระดบัท่ีแตกต่างกนัได ้
พร้อมทั้งเลือกซ้ือสินคา้ราคาพิเศษ เช่นโฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมต่างๆเป็นตน้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปข้ึน น่ังกระเช้าลอยฟ้า Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเชา้คาจิคาจิ) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อ

ชายฝ่ังตะวนัออกของ ทะเลสาบคาวากจิูโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(MountTenjo) สูงประมาณ 
1,075 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ มีการตกแต่ง
ดว้ยตวัการ์ตูนจากนิทานพ้ืนบา้นของญ่ีปุ่นเร่ือง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซ่ึงเก่ียวกบักระต่าย
และทานูกิ ท่านสามารถชมวิวไดแ้บบ 360 องศาทั้งทะเลสาบคาวากจิุโกะและภูเขาไฟฟจิู นอกจากน้ีก็ยงัมีร้าน
ขายอาหารและของท่ีระลึกของฝากอีกดว้ย และในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี สามารถชมความสวยงามระหวา่งทางข้ึน
กระเช้าของต้นไม ้ใบไมท่ี้เปล่ียนสีอย่างสวยงามตัดกับทะลาบคาวากูจิโกะ นับว่าเป็น1ในจุดไฮไลท์ของ

สถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีของญ่ีปุ่น ***หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีอากาศไม่เอ่ืออ านวย และหรือ
กระเช้าปิดปรับปรุง โดยทางบริษัทจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไกแทน เร่ืองสภาพอากาศ
ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์***  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั -  Japanese Set เมนู Tobanyaki 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น ใหท่้านไดเ้รียนพิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น และท่าน
สามารถ เลือกซ้ือชาและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากท่ีน่ีเช่น โฟมลา้งหน้าชาเขียว โฟมข้าวญ่ีปุ่น หรือ
ผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ และยาและวิตามินของญ่ีปุ่นท่ี บ ารุงสุขภาพ น าท่านชมใบไม้เปลีย่นสีสุดโรแมนติกใน

เทศกาล Fujikawaguchiko Autumn leaves Festival 2019 (จดัประมาณวนัท่ี 1-23 พฤศจิกายน// ขอ้มลูอา้งอิง
จากปี 2018) เป็นงานท่ีโรแมนติกมากๆ เพราะตน้ไมร้ายลอ้บทะเลสาบคาวากูจิโกะจะเปล่ียนเป็นสีแดง ส้ม 



 

    

เหลือง มีสีสันสลบักันได้อย่างสวยงามตลอดเส้นทาง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ อุโมงค์ใบไม้แดง Momiji 

Kairo ถ่ายภาพสีสันใบไมเ้ปล่ียนสีต่างๆตามอธัยาศยั เป็นอีก1ในจุดไฮไลทข์องสถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีของ

ญ่ีปุ่น น าท่านเขา้สู่ โตเกียวเมืองหลวง น าท่านไป ช้อปป้ิงย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาด
ใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ เป็นแหล่งอพัเดท
เทรนดแ์ละเป็นย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย 
อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป , MP-3,  คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้,รองเท้า และ
เคร่ืองส าอางเช่นแบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาค่อนขา้งถกูกว่า
เมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือ
เป็นร้านดองก้ี ท่ีขายสินคา้ราคาถูกสารพดัอยา่ง หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโตท่ี้รวมสินคา้ เคร่ืองใชเ้คร่ืองส าอาง 
ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
อาหารมือ้ค ่าอสิระตามอธัยาศัย ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยต่างๆท่ียา่นชินจูก ุเช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน 

และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่ที่พกั ย่านนาริตะ 
พกัที่โรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซ้ือบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2 ,700 บาท) หรือเลือกซ้ือBus 

เสริมพร้อมทัวร์       

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

อสิระให้ท่านท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเตม็วนั ใหท่้านชอ้ปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น อากิฮาบา
ร่า,ฮาราจุก,ุชินจูกหุรือชอ้ปป้ิงแถวนาริตะ เช่นหา้งอิออนมอลล,์ชิซุยเอา้ทเ์ลท ท่องเท่ียวโดยตวัท่านเอง 
*Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบินนาริตะ เปิดใหบ้ริการทุกวนั มีแบรนดช์ั้นน าของญ่ีปุ่นและแบ
รนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านคา้เช่น 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 สามารถชอ้ปไดต้ั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุ
ใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ีแหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 
- การเดินทางโดย Shuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบสั Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 
หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 



 

    

- การเดินทางโดยรถไฟ  JR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แล้วข้ึนรถไปท่ี 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
*เลือกเที่ยวดิสนีย์ Tokyo Disneyland หรือ DisneySea  ซ่ึงสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบสัจากสนามบน

สู่ดิสนียไ์ดโ้ดยง่าย หมายเหตุ: ราคาบตัรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีตอ้งการสั่งซ้ือบตัรกบั
บริษทัฯ กรุณาแจง้ความประสงค์อย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทางพร้อมช าระค่าบตัร) บตัรโตเกียวดิสนียแ์ลนด์
และดิสนียซี์ ราคาเท่ากนัและเลือกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
*โตเกียวดิสนีย์ ท่านจะไดพ้บกบัความมหัศจารรยข์องโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)และโตเกียว

ดสินีย์ซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจแล ะเคร่ืองเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณ
ไดส้ัมผสัถึงความสุขตั้งแต่กา้วแรกท่ีคุณเขา้ไป สวนสนุกทั้งสองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยความบนัเทิง พร้อมกบักล่ิน
อายความเป็นญ่ีปุ่น ท่านจะไดพ้บกบัตวัละครสุดคลาสสิคจากดิสนียม์ากมายท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือด าด่ิง
ลงไปใตม้หาสมุทรกบัโตเกียวดิสนียซี์ท่ีมาพนอ้มกบัตวัละครจากใตท้ะเลมากมาย ดิสนียเ์ป็นโลกแห่งจิ นตนา
การของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึนในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า  600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่

จ ากดัจ านวนการเล่น) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ  

 เล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั  Toy Story  

 ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean  

 เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion  

 สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเดก็นานาชาติในโลกใบเลก็ Small  World  

 ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year  
ใหท่้านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการ จบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบั
ตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่าย
ซ้ือของท่ี  ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชตัเต้ิลบสั 
หรือถา้เดินทางจากโตเกียว ท่านสามารถข้ึนรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยงัโตเกียวดิสนียแ์ลนดโ์ดยใช้
เวลา 15 นาที อีกทั้ง ยงัมีรถโดยสารว่ิงตรงจากโรงแรมหรือสถานท่ีต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ ข้ึนรถไฟ JR นาริตะเอก็ซ์เพรส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที) 
เปล่ียนสายรถท่ีสถานีรถไฟ JR โตเกียว ข้ึนรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที) ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ เดินประมาณ 5 นาทีถึงโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
*เลือกซ้ือบัสเสริม+เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการน้ีเป็นการเสนอขายรถบสั+ทวัร์เสริมวนั
ฟรีเดยเ์ช่น ไปเท่ียวตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชิบูยา่ ฮาราจูก ุเป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเท่ียวหนา้งาน ทางบริษทัและ
ไกด์ไม่สามารถบงัคบัซ้ือใดๆทั้งส้ิน ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจและความตอ้งการเดินทางของลูกคา้แต่ละท่าน
เท่านั้น (หากท่านต้องการแจ้งความประสงค์กบัไกด์หน้างาน) 

อตัราค่าบริการ /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 ท่านข้ึนไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 
รับประทานอาหารกลางวนัและเยน็อสิระตามอธัยาศัย 

พกัท่ี โรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่ห้า  วดันาริตะ - ร้านดองกโิฮเต้ - ห้างออิอนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วดัน้ีเป็นหน่ึงในวดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ถือว่าเป็นวดัท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตั้งของ
ประตูหลกั มีทางเดินบนัไดข้ึนสู่อาคารหลกัเป็นสถานท่ีส าหรับสักการะบูชาภายในวดัท่านสามรถบนัทึกภาพ
เจดียห์้าชั้นหน่ึงคู่ สวนหย่อมท่ีมีสระน ้ าขนาดใหญ่ รวมทั้ งบริเวณส าหรับเล้ียงสัตว์ ภายใ นก่อสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว ้น าท่านกราบนมสัการขอพร
พระเพ่ือสิริมงคล ใหมี้ชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลงัและสินคา้พ้ืนเมือง จากนั้น
น าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ร้านดองกี ้เป็นร้านท่ีรวบรวมสินคา้ต่างๆของญ่ีปุ่นไวม้ากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆ
กนัจะมีหา้งอิออนมอลล ์ท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียม
ตวัเดินทางกลบั 

13.55 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที่  XW101 (ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเคร่ือง สัง่ซ้ือบนเคร่ืองเท่านั้น) 

19.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 
 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอัตรา

แลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บรัษทัฯขอสงวสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ
ผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือ



 

    

ใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน   

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

30 ก.ย.-4 ต.ค.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

1-5 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

2-6 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

3-7 ต.ค. 62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

4-8 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

5-9 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

6-10 ต.ค.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

7-11 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

8-12 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

9-13 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

10-14 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

11-15 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

12-16 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

13-17 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

14-18 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

15-19 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

16-20 ต.ค 62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

17-21 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 



 

    

18-22 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

19-23 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

20-24 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

21-25 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

22-26 ต.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

23-27 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

24-28 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

25-29 ต.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

26-30 ต.ค.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

27-31 ต.ค.62 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

28 ต.ค.-1 พ.ย.62 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

29 ต.ค.-2 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

30 ต.ค.-3 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

31 ต.ค.-4 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

1-5 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

2-6 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

3-7 พ.ย.62 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

4-8 พ.ย.62 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

5-9 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

6-10 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

7-11 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

8-12 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

9-13 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

10-14 พ.ย.62 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 



 

    

11-15 พ.ย.62 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

12-16 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

13-17 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

14-18 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

15-19 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

16-20 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

17-21 พ.ย.62 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

18-22 พ.ย.62 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

19-23 พ.ย.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

20-24 พ.ย.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

21-25 พ.ย.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

22-26 พ.ย.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

23-27 พ.ย.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

24-28 พ.ย.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

25-29 พ.ย.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

26-30 พ.ย.62 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

27 พ.ย.-1 ธ.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

28 พ.ย.-2 ธ.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

29 พ.ย.-3 ธ.ค.62 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 7,000.-  / ท่าน *** 
***ราคานีร้วมรายการทวัร์ และ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 

 
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดินทางไป-กลบั*) 

 
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เขา้เมืองท่าน *** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 



 

    

***น ้าหนักกระเป๋าไป-กลบั 20กก.*** 
* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้ยกเวน้การซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีหอ้งพกัคู่/พกัสามท่านเตม็อาจมี

ปรับเปล่ียนพกัหอ้ง Single 1 ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดบัเดียวกนัได ้
 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สมัภาระถือข้ึน

เคร่ืองไม่เกิน 7 กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็  
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิด
ความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
o **ซ้ือน า้หนักสัมภาระเพิม่สายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งก่อนเดนิทาง10วัน) มค่ีาใช้จ่ายดงันี้ 

(ราคาต่อท่าน ต่อเท่ียว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพ่ิม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไม่จ ากดัจ านวนช้ินในการโหลด แต่กฎหมายการบินทัว่โลกให1้ใบนน.สูงสุดได ้32กก./ช้ิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนั
สุขภาพเพ่ิมได ้
 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
 ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจในบริการ 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 



 

    

เงือ่นไขการให้บริการ  

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

- หรือส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 
วนั 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

3. ช าระค่าบริการช าระเงนิ ค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั  
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั*) 
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการ
ออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ

ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้ งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน  รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การอพัเกรดที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลอืกระบุที่น่ังได้ ยกเว้นการซ้ือที่น่ังเพิม่ 

ซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกียว-นาริตะ สามารถ Upgrade ท่ีนัง่ พร้อมช าระค่าท่ีนัง่ไดด้งัน้ี 
- ท่ีนัง่ชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้ก่อนเดินทาง10วนั 
- ท่ีนัง่แบบ Super หรือ Stretch Seat แจง้ก่อนเดินทาง10วนั มค่ีาใช้จ่ายและเงือ่นไข ดังนี้ 

โซน แถวที่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา่ 35 น้ิว 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูสู้งอายเุกิน 65 ปีและผูพิ้การนัง่ 
-โซนเงียบไม่อนุญาตใหเ้ด็กนัง่ 



 

    

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพจิารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น*ดงัต่อไปนี ้
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
5. เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  



 

    

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี4ของการเดินทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10 -12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงาน

เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ การท่องเท่ียว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯ
ได ้และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ใน
ระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 


