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CODE: JXW20 Tokyo Hokone โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่พงิคม์อส 5D3N 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่พงิคม์อส 
พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์อสิระฟรเีดย ์1วนั 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก. บรกิารอาหารบนเครือ่ง 1 เทีย่ว 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW102 02.20-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ – ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ– โอวาคดุาน ิ- ออนเซ็น 

 อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ทุง่พงิคม์อส - ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชนิจกูแุละ Laox Shinjuku -  
นารติะ         อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืก
ซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์(เชน่ ตลำดปลำ ชบิยูำ่ ฮำรำจกู ุโอไดบะ)      
 เชา้   

5  วดันารติะ – รา้นดองกโิฮเต–้ หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.05  
 เชา้ 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30เมษายน-4พฤษภาคม 24,888  
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 
 

 

8,500 34  

1-5 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

2-6 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

3-7 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

4-8 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

5-9 พฤษภาคม 62 23,888 8,500 34  

6-10 พฤษภาคม 62 23,888 8,500 34  

7-11 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

8-12 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

9-13 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

10-14 พฤษภาคม 62 23,888 8,500 34  

11-15 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

12-16 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

13-17 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

14-18 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

15-19 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

16-20 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

17-21 พฤษภาคม 62 24,888 8,500 34  

18-22 พฤษภาคม 62 22,888 8,500 34  

19-23 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

20-24 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

21-25 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

22-26 พฤษภาคม 62 22,888 8,500 34  

23-27 พฤษภาคม 62 22,888 8,500 34  

24-28 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

25-29 พฤษภาคม 62 19,888 8,500 34  

26-30 พฤษภาคม 62 19,888 8,500 34  

27-31 พฤษภาคม 62 21,888 8,500 34  

28พฤษภาคม-1มถินุายน 19,888 8,500 34  

29พฤษภาคม-2มถินุายน 21,888 8,500 34  

30พฤษภาคม-3มถินุายน 21,888 8,500 34  

 

 

 

ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25  
Return       NRT - DMK XW101 13.55-18.25 

**มบีรกิารอาหารบนเครอืง 1 เทีย่ว** 
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วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

23.00น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ NOKSCOOT มเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร และตดิแท็กกระเป๋ำ l 

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ – ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ– โอวาคดุาน ิ- ออนเซ็น 

                   อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
 

02.20น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่ นโดยสำยกำรบิน 

NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102  

 
10.25น. เดนิทำงถงึ สนามบนินารติะ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำ

ของท่ำนเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส ำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก 
เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ น ำท่ำนขึน่รถโคช้ปรับอำกำศจำกนัน้น ำท่ำน
ขึน้รถโคช้ปรับอำกำศเดินทำงสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บควำมนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยำน
แห่งชำต ิฟูจ-ิฮำโกเน่-อสิทึี่ผูม้ำเยอืนสำมำรถชืน่ชมควำมงำมแห่ง
ธรรมชำติและดอกไมน้ำนำพันธุ์หลำกสีสันที่เบ่งบำนตลอดทัง้ปี 
ทวิทัศน์ทีส่วยงำมหลำกหลำย รวมไปถงึภูเขำไฟฟจู ิทะเลสำบอะช ิ
และ โอวำคุดำน ิฮำโกเน่ยงัมชีือ่เสยีงในเรือ่งของกำรเป็นแหล่งน ้ำพุ
รอ้น ทีแ่ปลกไปกวำ่นัน้คอื มจี ำนวนน ้ำพรุอ้นมำกถงึ 17  แหง่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง(เบนโตะบนรถ)(มือ้ที ่1) เพือ่ควำมสะดวก
ในกำรเดนิทำงและเวลำทอ่งเทีย่ว 

บา่ย น ำท่ำน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสำบทีก่อ่ตัวจำกลำวำของภเูขำ
ไฟฟูจิ หำกวันใดอำกำศสดใส  ท่ำนจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภำพอันงดงำมของ
ทะเลสำบทีม่ภีเูขำไฟฟจูเิป็นฉำกหลัง จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ หุบเขาโอวาคดุา
น ิหรอื หุบเขานรก  ชมบ่อน ้ำแร่ก ำมะถันทีส่ำมำรถตม้ไข่ใหสุ้กดว้ยอุณหภูม ิ97 
องศำเซลเซยีส ใหท้่ำนไดล้องชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กนัวำ่เมือ่กนิไขด่ ำ 1 ฟอง จะท ำให ้
มีอำยุยืนยำวขึน้ 7 ปี อิสระใหท้่ำนไดเ้ลือกชมและซื้อสินคำ้พื้นเมืองที่ข ึ้นชื่อ  
มำกมำย อำทิ สบู่ด ำ, แชมพูด ำ,โฟมลำ้งหนำ้ด ำ ซึง่ลว้นเป็นผลิตภัณฑ์จำก
ก ำมะถันทีค่นญีปุ่่ นเชือ่ว่ำบ ำรุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทัง้ คติตีไ้ขด่ า ซึง่เป็นโอท็อปอย่ำงหนึง่ของญีปุ่่ น 
สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นภเูขาไฟฟูจ ิ

 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที2่) 

บุฟเ ฟ่ต ์ขาปูย ักษ์ไม่อ ั้น !!! หล ัง
อาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 

สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อน

เซ็น (Onsen) น ้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่ นให ้

ท่ำนไดพั้กผ่อนอย่ำงเต็มอิม่ ซึง่ชำว
ญีปุ่่ นเชือ่ว่ำน ้ำแร่ธรรมชำตนิี้มสีว่นชว่ย
เรือ่ง ระบบกำรหมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ กำรบรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำ่งๆ และชว่ยผ่อนคลำยควำมตงึเครยีดได ้
อยำ่งด ีพรอ้มทัง้บ ำรงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั: Fuji Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัด

หมำย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
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วนัทีส่าม   ทุง่พงิคม์อส - ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชนิจกูแุละ Laox Shinjuku – 
                 นารติะ         อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ทุ่งพงิคม์อส ชมเทศกาลชมดอกชบิะซากุระ 
ภเูขาไฟฟูจ ิใหท้่ำนไดช้มควำมงดงำมของทุ่งดอกพงิคม์อสหรอืเรยีก
อกีชือ่ว่ำดอกชบิะซำกุระที่เบ่งบำนเต็มทุ่งกวำ้งกว่ำ8แสนดอก ชบิะ
ซำกรุะ (Shibazakura/ Phlox Subulata) เป็นพชืทีม่วีงจรชวีติมำกกว่ำ
สองปี อยู่ในพชืตระกลู Polemoniaceae, จ ำพวก Phlox ใหด้อกขนำด
เล็ก 1.5 ซม. ตัง้แต่ชว่งเมษำยนจนถงึพฤษภำคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง 
สชีมพู สขีำว และสมี่วง ชบิะซำกุระเป็นพืชที่มถี ิน่ก ำเนิดจำกอเมรกิำ
เหนอื มอีกีชือ่วำ่มอส พิง้ค ์(MossPink) ทีถ่กูเรยีกว่ำ 
ชบิะซำกุระเพรำะมีรูปร่ำงดอกคลำ้ยดอกซำกุระแต่
บำนอยู่บนพื้นดนิคลำ้ยตน้หญำ้ ดว้ยลักษณะพเิศษ
ดังกล่ำวจงึนยิมปลูกเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลุมดิ น 
อสิระใหท้ำ่นเก็บภำพควำมประทับพรอ้มเลอืกซือ้ของ
ฝำกของที ่ ระลกึทีม่จี ำหน่ำยเฉพำะในงำนเชน่คกุกีฟู้
จยิำมะ,โมจใิบซำกุระ,ฟูจิชบิะซำกุระมันจู,ฟูจิชบิะ
ซำกุระคนิทสบึะ เป็นตน้ นอกจำกนี้ยังมกีำรจัด “Mt. 
Fuji Delicious Foods Festival” มีกำรออกรำ้นของ
อร่อยในแถบภูเขำไฟฟจูมิำกมำย บรเิวณในงำนทีจ่ะ
ขำยเครื่องดื่มของกนิดว้ย (เทศกำลจัดขึน้ระหว่ำง
วันที ่23เมษำยน ถงึ26 พฤษภำคม กรณีดอกไมโ้รย
แลว้หรอืจบเทศกำลแลว้จะน าทา่นขึน้ฟูจชิ ัน้5แทน) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ ไดจ้ ำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่
เกดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสำธติวธิป้ีองกนัตัว และท่ำนยงัสำมำรถเขำ้ไปทดสอบในหอ้งจ ำลองแผน่ดนิไหวใน
ระดับทีแ่ตกตำ่งกนัไดด้ว้ย  น ำ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูJapanese Set  
บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทำงสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กรำบนมัสกำรขอพรจำก

องค ์เจา้แมก่วนอมิทองค าทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนำดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุใน  ภมูภิำค
คันโต และมผีูค้นนยิมมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง 
(ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนำดยักษ์ทีม่คีวำมสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่
เลอืกชมและเชำ่เครือ่งรำงของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึมำกมำยไมว่่ำจะเป็นเครือ่งรำงของขลัง 
ของเล่นโบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมำยังวัดแห่งนี้ตอ้ง
มำต่อควิกัน ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ กับกำรชอ้ปป้ิงของฝำกทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น
ญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขำ้วของเครื่องใชคุ้ณภำพด ีมำกมำย 
อำท ิร่ม, หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสือ้ผำ้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หำกมเีวลำทา่น
สามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่บัหอคอยทีสู่งที่สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree) แลนด์มำร์คใหม่ของมหำนครโตเกียว ที่ท่ำนสำมำรถ
ถำ่ยรปูไดง้ดงำมจำกบรเิวณใกลก้บัวัดอำซำกซุะ ส ำหรับโตเกยีวสกำยท ีเปิด 
ใหบ้รกิำรเมือ่วันที ่22 พฤษภำคม 2555 มคีวำมสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์
เก่ำคอืหอคอยแคนตันทำวน์เวอรท์ี่นครกว่ำงโจวของจนี และหอซเีอ็น ทำว
เวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนำดำ จำกนัน้น ำท่ำนไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ
และ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ใจกลำงเมอืงหลวงโตเกยีว 
เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลำ่บรรดำแฟชัน่นสิตำ้ เป็นแหลง่อพัเดท
เทรนดแ์ละเป็นยำ่นควำมเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่ำน
เลอืกชมและซือ้สนิคำ้มำกมำย อำทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป, MP-
3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นำฬกิำ, เสือ้ผำ้,รองเทำ้ และเครือ่งส ำอำงเชน่
แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมำกมำยทีร่ำคำ
ค่อนขำ้งถูกกว่ำเมอืงไทยและรำ้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคำ้ทุกอย่ำงภำยในรำ้นจะรำคำ 100 เยน 
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เท่ำกนัหมด หรอืเป็นรำ้นดองกี ้ทีข่ำยสนิคำ้รำคำถูกสำรพัดอยำ่ง หรอืจะเป็นรำ้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคำ้ เครอ่งใช ้

เครื่องส ำอำง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่ำงหลำกหลำย ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้่ำนไดเ้ลือกชมิรำ้นอร่อยต่ำงๆที่ย่ำนชนิจูกุ เช่นรำ้นรำเมง รำ้นซูชจิำนหมุน และรำ้นอร่อยๆอีก
มำกมำย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์     อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทำงสูส่ถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อำกฮิำบำรำ่,ฮำรำจุก,ุชนิจูกหุรอืชอ้ปป้ิงแถวนำรติะ เชน่
หำ้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอำ้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทำ่นเอง 

  Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนำมบนินำรติะ เปิดใหบ้รกิำรทกุวัน มแีบรนดช์ัน้น ำของญีปุ่่ นและ
แบรนดต์่ำงประเทศใหเ้ลอืกสรรมำกมำยกวำ่ 120 รำ้นคำ้เชน่ 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 สำมำรถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลำ 10:00 - 20:00 น. ช ้

อปป้ิงอยำ่งจใุจกบัสนิคำ้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคำ้น ำเขำ้และสนิคำ้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ำกมำย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจำก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลำประมำณ 15 นำท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถำนี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมำณ 15 นำท ี
 

 เ ล ือก เที่ย วด ิสนีย ์  
Tokyo Disneyland 
ห รื อ  DisneySea  ซึ่ ง
สำมำรถเดินทำงโดยรถไฟ
หรอืบัสจำกสนำมบนิสู่ดสินีย์
ไดโ้ดยงำ่ย 
หมำยเหตุ: ราคาบตัรท่าน
ละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งกำรสัง่ซือ้บตัรกบับรษัิทฯ กรณุำแจง้ควำมประสงคอ์ยำ่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นเดนิทำงพรอ้มช ำระค่ำบัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีรำคำเท่ำกันและเลอืกเขำ้ไดอ้ยำ่งใดอยำ่ง
หนึง่ 

  โตเกยีวดสินยี ์ท่ำนจะไดพ้บกับควำมมหัศจำรรย์ของโตเกียวดสินีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)และ
โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยำกำศแหง่ควำมสนุกสนำน ตืน่ตำตืน่ใจและเครือ่งเลน่มำกมำย จะท ำให ้
คุณไดส้ัมผัสถงึควำมสขุตัง้แต่กำ้วแรกทีคุ่ณเขำ้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งนี้เต็มไปดว้ยควำมบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่
อำยควำมเป็นญีปุ่่ น ทำ่นจะไดพ้บกบัตัวละครสดุคลำสสคิจำกดสินยีม์ำกมำยทีโ่ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืด ำดิง่ลงไป
ใตม้หำสมุทรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีีม่ำพนอ้มกับตัวละครจำกใตท้ะเลมำกมำย ดสินียเ์ป็นโลกแห่งจนิตนำกำรของ
รำชำกำรต์ูนญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รำ้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิำ โดยสรำ้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จำก
กำรถมทะเลและใชทุ้นสรำ้งกว่ำ  600 ลำ้นบำท ใหท้่ำนสนุกสนำนกับเครือ่งเล่นนำนำชนดิ ( ไมจ่ ำกัดจ ำนวนกำร
เล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่ำงๆ ใหท้่ำนเล่นเครือ่งเล่นตัวใหมจ่ำกภำพยนตรก์ำรตูนเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉำก
รบกลำงทะเล คำรเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจำกภำพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยำ่ขวัญกบับำ้นผสีงิใน 
Haunted Mantion สมัผัสควำมน่ำรักของตุ๊กตำเด็กนำนำชำตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภำพ ยนตรส์ำม
มติ ิThe Invention of the Year ใหท้ำ่นไดส้นุกสนำนพรอ้มกบักำร จับจำ่ยเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึน่ำรักในดสินยี์
แลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวกำรต์ูนเอกจำกวอลดสินีย ์อยำ่ง มกิกีเ้มำ้ส ์มนินีเ่มำ้ส ์พรอ้มผองเพือ่นกำรต์ูนอกี
มำกมำยสนุกกับกำรจับจ่ำยซือ้ของทีร่ะลกึน่ำรักในดสินียแ์ลนด ์ท่ำนสำมำรถเดนิทำงจำกสนำมบนินำรติะไดโ้ดย
รถไฟหรอืรถชตัเติล้บสั หรอืถำ้เดนิทำงจำกโตเกยีว ทำ่นสำมำรถขึน้รถไฟจำกสถำนรีถไฟ JR โตเกยีวไปยงัโตเกยีว
ดสินยีแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลำ 15 นำท ีอกีทัง้ ยงัมรีถโดยสำรวิง่ตรงจำกโรงแรมหรอืสถำนทีต่ำ่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
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- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนำมบนินำรติะ 
ขึน้รถไฟ JR นำรติะเอก็ซเ์พรส 
ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 60 นำท ี
เปลีย่นสำยรถทีส่ถำนรีถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สำยเคโยหรอืรถไฟ JR สำยมซุำชโินะ 
ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 15 นำท ี
ลงรถทีส่ถำนรีถไฟ JR ไมฮำมะ 
เดนิประมำณ 5 นำท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
 

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมำยเหต:ุ รำยกำรนีเ้ป็นกำรเสนอขำยรถบสั+ทัวรเ์สรมิ

วันฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิูยา่ ฮาราจูกุ โอไดบะ ถา่ยรูปหุน่กนัด ัม้ หา้งไดเวอรซ์ติ ีเ้ป็นตน้ 
ไกดจ์ะเสนอรำยกำรเทีย่วหนำ้งำน ทำงบรษัิทและไกดไ์ม่สำมำรถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กับควำมสมัครใจและ
ควำมตอ้งกำรเดนิทำงของลกูคำ้แตล่ะทำ่นเทำ่นัน้ (หำกทำ่นตอ้งกำรแจง้ควำมประสงคก์บัไกดห์นำ้งำน) 

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 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีห่า้  วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                   อาหารเชา้                       

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดที่

เป็นทีรู่จ้ักมำกทีสุ่ดในภูมภิำคคันโต ถอืว่ำเป็นวัดทีโ่ด่งดัง
ทีสุ่ดในแถบชบิะ และจ ำนวนผูม้ำเยีย่มชมก็เป็นรองเพียง
ศำลเจำ้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตู
หลัก มทีำงเดนิบันไดขึน้สู่อำคำรหลักเป็นสถำนที่ส ำหรับ
สักกำระบูชำภำยในวัดท่ำนสำมรถบันทึกภำพเจดีย์หำ้
ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน ้ำขนำดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส ำหรับเลีย้งสตัว ์
ภำยใ นกอ่สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์
ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอำไว ้น ำท่ำนกรำบนมัสกำรขอพรพระเพือ่สริมิงคล 
ใหม้ชีวีติที่ดีและยนืยำว พรอ้มเลือกชมและซือ้เครื่องรำงของขลังและ
สนิคำ้พืน้เมอืง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรำ้นที่
รวบรวมสนิคำ้ต่ำงๆของญีปุ่่ นไวม้ำกมำย ในรำคำพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิอนมอลล ์ทำ่นสำมำรถเดนิไปชอ้ป
ป้ิงได ้สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 

13.55น. เหนิฟ้ำสู ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่101 

18.25น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

mailto:booking@travelwizus.com
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิ
มดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,200 บำท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิำร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
 

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมทำ่นเต็มอำจมี
ปรับเปลีย่นพกัหอ้ง Single 1ทำ่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(ค่ำทัวรไ์มร่วมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทำงโตเกยีว (แจง้กอ่นเดนิทำง10วัน)มคีำ่ใชจ้ำ่ยดังนี ้ 
+5 กก. -- 400 บำท  
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+10กก. -- 700 บำท 
+15กก. -- 1,000 บำท 
+20กก. -- 1,300 บำท 
+30กก. -- 2,350 บำท 
หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
    เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ,กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คำ่ใชจ้ำ่ย1,000บำท) กรณุำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7
วันกอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกบัวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะ
ขอควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 2 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุตัเิหตจุำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ กำรทอ่งเทีย่ว เท่ำนัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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