
  
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

พกัออนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื ทาน BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ตแ์ละขาปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

บนิกลางวนั กลบัไฟลท์ดกึ เทีย่วสุดคุม้!!! ไมเ่หนือ่ย!!! 
 เยอืนเกาะแมวเหมยีว ขอพรเรือ่งความรัก ทีเ่กาะมังกร Enoshima Island จังหวดัคานางาวะ 
 ชมงานประดบัไฟฤดหูนาวทีย่ ิง่ใหญ่ 1ใน3ของภูมภิาคคนัโต ทีจ่.ชบิะ ณ หมู่บา้นเยอรมัน  
 สนุกสนานลานสก ีFujiten Snow Resort หรอืเทีย่วหมู่บา้นโอชโินะฮคัไก 
 สวรรคแ์หลง่ชอ้ปแบรนดเ์นม โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต ชนิจุก ุแหลง่ชอ้ปใจกลางกรุงโตเกยีว 
 ไหวพ้ระชมววิพระใหญ่ไดบุทส ึพระพุทธรูปทีส่ําคญัทีส่ดุในเมอืงคามาครุะ 
โตเกยีวเมอืงหลวง ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้นําและเทคโนโลยทีันสมัย ชอ้ปป้ิงย่านดงัชนิจูก ุ
 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น ออนเซ็น (Onsen) ศนูยพ์พิธิภัณฑแ์ผ่นดนิไหว ทดสอบความแรงสั่นสะเทือน
ของระดบัความไหวตา่งๆ  
 วดัโคมแดง วดัเซนโซจหิรอืวดัอาซากสุะ วดัพุทธชือ่ดงัของญีปุ่่ น ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น้ําสมุดิะ 
 อสิระฟรเีดย ์1 วนั เทีย่ว ชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกซือ้บัตรเทีย่วโตเกยีวดสินียแ์ลนด/์ดสินียซ์ยี ์(ราคาบัตร 2,700บาท)  
 



 
ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 
 
 
Departure DMK – NRT XW106 11.50-19.30  
Return       NRT - DMK XW105 20.45-02.00 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) อพัเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น้ําหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 
1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW106 11.50-19.30 – ทา่อากาศยานนารติะ – ทีพ่กันารติะ 
2  นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาครุะ – พระใหญไ่ดบุทส ึ– เกาะเอโนะชมิะ -  

โกเท็มบะ พรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น 
 อาหารเชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์, เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox 
Shinjuku - จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นารติะ 
  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW105 20.45-02.00 (+1) 
 เชา้   

5  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 

 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 
เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28ตุลาคม-1พฤศจกิายน 19,888  
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,500 34  

30ตุลาคม-3พฤศจกิายน 19,888 8,500 34  
4-8 พฤศจกิายน 62 20,888 8,500 34  
6-10 พฤศจกิายน 62 21,888 8,500 34  
11-15 พฤศจกิายน 62 21,888 8,500 34  
13-17 พฤศจกิายน 62 21,888 8,500 34  
18-22 พฤศจกิายน 62 21,888 8,500 34  
2-6 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
4-8 ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  
9-13 ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  
11-15 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
16-20 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
18-22 ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  
23-27 ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  
25-29 ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  
30ธนัวาคม-3มกราคม 33,888 8,500 34  
1-5 มกราคม 63 31,888 8,500 34  
8-12 มกราคม 63 21,888 8,500 34  
13-17 มกราคม 63 21,888 8,500 34  
15-19 มกราคม 63 21,888 8,500 34  
20-24 มกราคม 63 21,888 8,500 34  
22-26 มกราคม 63 21,888 8,500 34  



27-31 มกราคม 63 21,888  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  
29มกราคม-2กมุภาพนัธ ์ 21,888 8,500 34  
3-7 กมุภาพนัธ ์63 21,888 8,500 34  
5-9 กมุภาพนัธ ์63 21,888 8,500 34  
10-14 กมุภาพนัธ ์63 21,888 8,500 34  
12-16 กมุภาพนัธ ์63 21,888 8,500 34  
17-21 กมุภาพนัธ ์63 21,888 8,500 34  
19-23 กมุภาพนัธ ์63 21,888 8,500 34  
24-28 กมุภาพนัธ ์63 21,888 8,500 34  
26กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 21,888 8,500 34  
2-6 มนีาคม 63 23,888 8,500 34  
4-8 มนีาคม 63 23,888 8,500 34  
9-13 มนีาคม 63 24,888 8,500 34  
11-15 มนีาคม 63 24,888 8,500 34  
16-20 มนีาคม 63 24,888 8,500 34  
18-22 มนีาคม 63 24,888 8,500 34  
23-27 มนีาคม 63 26,888 8,500 34  
25-29 มนีาคม 63 26,888 8,500 34  
 
วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนารติะ - ทีพ่กันารติะ 
 
 
08.30น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 
11.50น. นําท่านออกเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ นโดยสาย

การบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW106 (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบน
เครือ่ง กรณีท่านตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

19.30น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว ์พืช 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ นําท่านขึน่รถโคช้
ปรับอากาศจากนัน้นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ท ีพ่กันารติะ 
อาหารมือ้คํา่อสิระตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง     นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญไ่ดบทุส ึ– เกาะเอโนะชมิะ -  
                  โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น 

 อาหารเชา้, เทีย่ง (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์, เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่1)  
 นําท่านเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู่วดัอาซากุสะ 

SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่กวนอมิทอง
คําที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่
เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อ
ความเป็นสริมิงคลตลอดทั ้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามนิารมิง 
(ประตูฟ้าคํารณ) ซึง่มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 
เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่เลอืกชมและเชา่เครือ่งราง
ของขลังอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งน้ีหรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ 
ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะ
เป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที่
คนญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งน้ีตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของ
ฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั ้งขา้วของเครื่องใช ้
คณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่น่ี หาก
มีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่่านสามารถ
ถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปิด 



ใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี่
นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคามาคุระ อยู่
ในจงัหวดัคานางาวะ เป็นเมืองที่อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องโตเกยีว มีระยะทางจากโตเกยีวประมาณ 60 
กโิลเมตร เป็นเมอืงตดิทะเล อากาศดมีบีรรยากาศน่าเทีย่ว เต็มไปดว้ยวฒันธรรมเกา่แกแ่ละธรรมชาตอินัสวยงาม    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) เมนู BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต ์
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ พระใหญ่ไดบุตซ ึ

(Kamakura Daibutsu หรอื The Great 
Buddha) เป็นพระพุทธรูปที่สําคญัที่สุด
ในเมืองคามาคุระ บรเิวณที่ตัง้ของพระ
ใหญ่ไดบุตซนัึน้ เดมิทีเป็นที่ตัง้ของวัด
วัดโคโทคุอนิ สรา้งขึ้นตัง้แต่ปี 1252 
แต่ไดเ้กดิความเสียหายหลายครัง้จาก
พ ายุ ไต ฝุ่้ น  ทํ าให ต้ั วอ าคารวัด นั้น
พังทลายหายไป เหลอืเพยีงแตอ่งคพ์ระ 
อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง สรา้งความ
ประหลาดใจให ้กับชาวญี่ ปุ่ น  และ
เลื่อมใสในความศักดิส์ทิธิ์ของท่าน ที่
ไดป้กปักรักษาเมืองคามาคุระมาตลอด
มา องคพ์ระใหญ่ไดบุตซ ึทําจากทอง
สํารดิ มีความสูง 13.35 เมตร หนักถึง 
93 ตนั ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของญีปุ่่ นรอง
จากองค์โตที่วัดโทไดจิ  เมืองนารา 
สามารถเขา้ไปดา้นในองคพ์ระได ้(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้
ชมในองคพ์ระ) อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพ หรือเลือกซื้อ  
โอมาโมริ หรือเครื่องรางญี่ปุ่ นตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ท่านขา้มสะพานเอโนชมิะเบ็นเท็น (Enoshima Benten 
Bridge) จากแผ่นดนิใหญ่มายังเกาะเอโนะชมิะ จะไดเ้ห็น
หาดทรายของญี่ปุ่ นที่เป็นสเีทาดําและในวันที่อากาศดีก็
จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิดด้ว้ย เกาะเอโนะชมิะ 
(Enoshima Island) เป็นเกาะท่องเทีย่วเล็กๆนอกชายฝ่ัง
ของเมืองคามาคุระ มีพื้นที่เพียง 0.38 ตารางกโิลเมตร ตดิชายฝ่ังโชนัน 
(Shonan Coast) อยู่ภายใตก้ารดแูลของเมอืงฟุจซิาวะ จังหวดัคานางาวะ 
เกาะแห่งน้ีจัดอยู่ใน 100 ภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ น บนเกาะมีจุดที่
น่าสนใจ น่าถ่ายรูป มีขนมขึ้นชื่อน่าลิ้มลองคือขนมเซมเบท้ี่สอดไส ้
ปลาหมกึยักษ์ทัง้ตัว มีของที่ระลกึ อาหารทะเลสดใหม่ และสิง่ที่น่ารักๆ
ของเกาะแห่งน้ีคอื นอ้งแมวเหมียวตัวอว้นกลมทีค่อยตอ้นรับนักท่องเทีย่ว
อยู่ทุกหนทุกแห่ง เกาะแห่งน้ีเป็นที่ตัง้ของศาลเจา้เก่าแก่ที่เป็นตํานาน
ของมังกรที่ถูกเล่าขานต่อกันมา คือศาลเจา้เอโนชิมะ (Enoshima 
Shrine) ใหนั้กท่องเที่ยวมาสักการะเทพเจา้พรอ้มชมววิมุมสูงของเกาะที่
สวยงาม อสิระใหท้่านถ่ายภาพเลอืกซือ้ของฝ  
ากตามอัธยาศยั (ค่าทัวรไ์ม่รวมคา่บรกิารเสรมิ/
ค่าขึ้นจุดชมวิวต่างๆ) จากนั้นนําท่านสู่ โก
เท็ ม บะ พ รีเมี่ย ม  เอ ้าท์เล ท  (Gotemba 
Premium  Outlets) ตั ้ ง อ ยู่ ที่ เข ต ฮ าโ ก เน่
(Hakone) เป็นเอาท์เล็ทกลางหุบเขาที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่ น มีทั ้งเสื้อผา้ กระเป๋า สินคา้แบ
รนดเ์นมยอดนิยมต่างๆ มรีา้นคา้แบรนดด์งัมากกวา่ 200 แบรนด ์เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก ทัง้ที่
เป็นแบรนดต์า่งชาตแิละเป็นแบรนดข์องญี่ปุ่ นเอง และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ยจัดไดว้า่เป็นเอา้ท์
เลททีว่วิดทีีส่ดุอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา่ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า (มือ้ที3่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์ม่อ ัน้!!! หลงัอาหาร
ไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แร่ออนเซ็น 
(Onsen) น้ําแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่า
น้ําแร่ธรรมชาตน้ีิมีสว่นช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้
บํารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 
ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel/ Fujisan Resort Hotel หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 



 
วนัทีส่าม   ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูุและLaox 

Shinjuku - จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นารติะ                
                   อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 
 นําท่านเดนิทางสูศู่นยพ์พิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ซึง่ไดจํ้าลองเหตกุารณต์า่งๆ

ทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกันตวั และท่านยังสามารถเขา้ไป
ทดสอบในหอ้งจําลองแผ่นดนิไหวในระดบัทีแ่ตกตา่งกนัได ้พรอ้มทัง้เลอืกซือ้
สนิคา้ราคาพเิศษ เช่นโฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ วติามนิ ครมีตา่งๆเป็นตน้ 
นําท่านเดนิทางสู่  หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็น
หมู่บา้นที่ตัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังไดร้ับเลือกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบ่อน้ําใสๆ 
รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ําที่เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อสิระถาย
ภาพ หรอืเลอืกซือ้ของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจยิ่าง ซอฟครมีตามอธัยาศยั 
**หมายเหต:ุ ชว่งฤดหูนาว หากลานสกเีปิดแลว้นาํทา่นเดนิทางสูล่านสกแีทนโอชโินะฮกัได 
ฟู จ ิ เ ท็ น ส กี ร ี ส อ ร ์ท 
(Fujiten Ski Resort) ลาน
สกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณ
ภู เขาไฟฟูจิ  ท่ านจะได ้
สัมผัสกับหิมะขาวโพลน
อิส ร ะ ให ้ท่ าน ไ ด ้เลื อ ก
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ 
อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถล
ดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรือเลอืกเพลดิเพลนิกับการน ัง่เล ือ่น
หมิะที่ท่านจะสามารถน่ังดื่มดํ่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมดว้ยหิมะที่ดู
แลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืท่านจะสามารถเลอืกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรือซือ้
ของที่ระลึกจากรา้น souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่
บรเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (ค่าทวัรไ์ม่รวมอตัราเช่า
อปุกรณ์สกแีละชุดสําหรบัเลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,
กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน , Snowboarding 4,500
เยน) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิาร
ตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลีย่นแปลงหรืออากาศไม่เอือ้อํานวย หรือ

ลานสกปิีด หมิะละลายหรือมีปรมิาณนอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นที่
เที่ยวทดแทนเป็นโออชิปิารค์ แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาตทิางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) Japanese Set  
บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําท่านชอ้ปป้ิงย่านชนิจกูุและ Laox 

Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็น
ศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ เป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป , MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา้
,รองเทา้ และเครื่องสําอางเช่นแบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคา
ค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใช ้
เครือ่งสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศั สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่
จงัหวดัชบิะ นําท่านไปหมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว (Tokyo German Village) คอืธีมพารค์ที่จัดงานประดับ
ไฟ 1 ใน 3 งานทีย่ ิง่ใหญ่ที่สดุในคันโต จัด
ตดิต่อกันมาปีน้ีเป็นครัง้ที่ 14 แลว้ โดยจะ
ประดบัหลอดไฟทัง้สิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่าง
พราวไปดว้ยแสงสว่างทั่วทั ้งบริเวณทั ้ง
อุโมงคส์ายรุง้ (Rainbow Tunnel) สูง 70 
เมตรที่ ระยิบ ระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สี
สวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา 
และเวทีหลักของงานอย่าง “มารค์พลัทซ ์
(Marktplatz) ” ซึ่ ง เป็ นส ถาปั ตย กรรม
สไตลเ์ยอรมันที่ประดับประดาดว้ยแสงไฟ
สวยงาม อกีทัง้โชว ์ที่น่ีมีการแสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ที่เนน้ศลิปะและเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกันช่วย
สรา้งบรรยากาศใหง้คกึคัก นอกจากน้ีจากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนินสูงมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอันสว่างไสว



ระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกบัปูไวด้ว้ยพรมแห่งแสงไฟ ซึง่ดูสวยงามจนลมือากาศอนัหนาวเหน็บในคนืฤดูหนาว
ไดเ้ลยทเีดยีว จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
 (สมัภาระเช็คเอา้ทก์อ่นเวลา 10.00น. และฝากไวท้ ีล็่อบบีโ้รงแรม) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  
ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุก,ุชนิจูกหุรือชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เช่น
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ท่องเทีย่วโดยตวัท่านเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั มแีบรนดช์ัน้นําของญีปุ่่ นและ
แบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้เช่น 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 สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช ้
อปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 เลอืกเทีย่วดสินยีT์okyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนสูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 
หมายเหตุ: ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมค่าเดนิทาง) กรณีตอ้งการสั่งซือ้บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้
ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทางพรอ้มชําระคา่บัตร) 
บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินีย์ซ ีราคาเท่ากันและเลอืก
เขา้ไดอ้ย่างใดอย่างหนึง่ 
  โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกบัความมหัศจารรยข์อง
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินีย์
ซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื่น
ตาตื่นใจแล ะเครื่องเล่นมากมาย จะทําใหคุ้ณไดส้ัมผัสถึง
ความสขุตัง้แตก่า้วแรกทีค่ณุเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งน้ีเต็ม
ไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่อายความเป็นญี่ปุ่ น ท่านจะ
ไดพ้บกับตัวละครสุดคลาสสคิจากดสินียม์ากมายที่โตเกียว
ดสินียแ์ลนด ์หรือดําดิง่ลงไปใตม้หาสมทุรกบัโตเกยีวดสินียซ์ี
ทีม่าพนอ้มกบัตวัละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห ่
งจ ิ นตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่ง
แรกที่สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่  600 ลา้นบาท ให ้
ท่านสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากัดจํานวนการ
เลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน  ตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครื่องเล่นตัวใหม่
จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลาง
ทะเล  คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted 
Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe 
Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด์
อกีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมาย
สนุกกบัการจับจ่ายซือ้ของที ่ ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรือ
รถชัตเติล้บัส หรือถา้เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินีย์
แลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมรีถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์



 เลอืกซื้อบสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการน้ีเป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสรมิวนัฟรีเดยเ์ช่น ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิูย่า ฮาราจูก ุเป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทาง
บรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะท่าน
เท่านัน้ (หากท่านตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 
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 

 
18.00น. พรอ้มกนัทีล็่อบบีข้องโรงแรมเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
20.45น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW105 

(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 
 
วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                 
 
02.00น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้ค่า
ต ัว๋เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การอพัเกรดทีน่ั่ง เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีท่่านตอ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์ัวรเ์ต็ม
ท่านไม่สามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชําระคา่ทีน่ั่งไดด้งัน้ี 
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้
 
 



 
โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ้ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ้ว 1,200 บาท 
โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู/่พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิส่วนตวั กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้นํา้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้่ายดงัน้ี 
(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 
เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จํากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  



7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง(ไม่
นับรวมวนัหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านัน้  ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ  ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท  ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


