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CODE: JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  ทัวร์โตเกียว ฟูจิ 5วนั3คืน  
พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน  

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

แบบที่นั่ง 3-4-3 น ้าหนักกระเป๋าไป-กลบั 20กก.  
 

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) 
 

2  เที่ยวบินที่  DMK – NRT XW102 02.20-10.25 
ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซติี  – ถ่ายรูปหุ่นกันดั ม -  
ออนเซ็น      อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) 

3  ฟูจิชั น5 - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุและLaox 
Shinjuku – นาริตะ      อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)       

4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศยัหรือซื อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือก
ซื อBus เสริมพร้อมทัวร์ (เช่นตลาดปลา ชิบูยา่ ฮาราจูกุ)      

 เช้า   

5  วัดนาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้– ห้างออิอนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
เที่ยวบินท่ี NRT - DMK XW101 13.55-18.25  
 เช้า 
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วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

 พักเด่ียวเพ่ิม / 

เดินทางท่านเดียว 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

5-9 มิถุนายน 62 21,888  
 

 
 
 
 

 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

8,500 34  

6-10มิถุนายน 62 19,888 8,500 34  

8-12มิถุนายน 62 17,888 8,500 34  

11-15มิถุนายน 62 18,888 8,500 34  

12-16มิถุนายน 62 21,888 8,500 34  

13-17มิถุนายน 62 21,888 8,500 34  

15-19มิถุนายน 62 19,888 8,500 34  

18-22มิถุนายน 62 19,888 8,500 34  

19-23มิถุนายน 62 21,888 8,500 34  

20-24มิถุนายน 62 21,888 8,500 34  

22-26มิถุนายน 62 18,888 8,500 34  

25-29มิถุนายน 62 18,888 8,500 34  

26-30มิถุนายน 62 21,888 8,500 34  

27มิถุนายน-1กรกฎาคม 21,888 8,500 34  

29มิถุนายน-3กรกฎาคม 19,888 8,500 34  

2-6กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

3-7กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

4-8กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  

6-10กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

9-13กรกฎาคม 62 22,888 8,500 34  

10-14กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  

11-15กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  

12-16กรกฎาคม 62 23,888 8,500 34  

13-17กรกฎาคม 62 25,888 8,500 34  

16-20กรกฎาคม 62 25,888 8,500 34  

18-22กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  

20-24กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

23-27กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

24-28กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  

25-29กรกฎาคม 62 24,888 8,500 34  

26-30กรกฎาคม 62 24,888 8,500 34  

30กรกฎาคม-3สิงหาคม  21,888 8,500 34  

27-31สิงหาคม 62 19,888 8,500 34  

28สิงหาคม –1กันยายน 21,888 8,500 34  

29สิงหาคม -2กันยายน 21,888 8,500 34  

31สิงหาคม-4กันยายน 19,888 8,500 34  

3-7กันยายน 62 19,888 8,500 34  

4-8กันยายน 62 21,888 8,500 34  

5-9กันยายน 62 21,888 8,500 34  

7-11กันยายน 62 19,888 8,500 34  

10-14กันยายน 62 22,888 8,500 34  

11-15กันยายน 62 21,888 8,500 34  

12-16กันยายน 62 21,888 8,500 34  

14-18กันยายน 62 19,888 Infant 7,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

8,500 34  

17-21กันยายน 62 22,888 8,500 34  

18-22กันยายน 62 21,888 8,500 34  

19-23กันยายน 62 21,888 8,500 34  
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21-25กันยายน 62 19,888 8,500 34  

24-28กันยายน 62 21,888 8,500 34  

25-29กันยายน 62 21,888 8,500 34  

26-30กันยายน 62 21,888 8,500 34  

28กันยายน –2ตุลาคม 22,888 8,500 34  

 

 

ไฟล์ทบิน NOKSCOOT 

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

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง กรณีท่านต้องการ ส่ังซื้อบนเครื่องเท่านั้น) 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 

 

23.00น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั น 3 เคาน์เตอร์สาย

การบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า l 

 

วันที่สอง     ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี  – ถ่ายรูปหุ่นกันดั ม - ออนเซ็น 

                   อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) 

 

02.20น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ 

XW102 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง กรณีท่านต้องการส่ังซื้อบนเครื่องเท่านั้น) 
10.25น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 

เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าท่านขึ่นรถโค้ชปรับอากาศจากนั้นน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศน า
ท่านเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื อที่ 1) บริการเบนโตะบนรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

และเวลาท่องเท่ียว 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่

กวนอิมทองค้าท่ีเป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน  ภูมิภาคคัน
โต และมีผู้คนนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริ

มงคลตลอดท้ังปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินา
ริมง (ประตูฟ้าค้ารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์

ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคา

มิเซ ถนนช้อปปิ้งท่ีมีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย  ขนมท่ีคน
ญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้ง

ของฝากท่ีเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมท้ังข้าวของ
เครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เส้ือผ้า เป็น

ต้น ได้ท่ีนี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานคร
โตเกียว ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ 

ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความ
สูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ท่ีนครกว่างโจว

ของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าท่าน
เดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้
ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี  ซึ่งภายในมีร้านค้า 

ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั มตัวใหม่ 
RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 
เหมือนตัวเดิม ท าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันท่ี 24 

กันยายน 2560 ท่ีผ่านมา สมควรแก่เวลา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ที่พักออนเซ็น 
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ค่้า  รับประทานอาหารค่้า (มื อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั น!!! หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาว

ญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ 

และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมท้ังบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

ท่ีพัก: Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อม

ใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม   ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ฟูจิชั น5 - โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุและLaox Shinjuku   
                 - นาริตะ      อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)       

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่3) 
 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ศู น ย์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์

แผ่นดินไหว ซึ่งได้จ าลองเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกัน

ตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้อง
จ าลองแผ่นดินไหวในระดับท่ีแตกต่างกันได้
ด้ วย  น า ท่านไป ขึ นภูเขาไฟฟูจิ  สัมผัส

บรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ ชิด ท่ี  
สถานีที่ 5 อยู่ สูงจากระดับน้ าทะเลขึ้นมา 
2,305 เมตร ฟูจิยาม่า,ฟูจิซัง หรือภูเขาไฟฟูจิ 

(Mr.Fuji) นั้นเป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในป ระเทศญี่ปุ่น มีความสูง 3,776 เมตร (12,388 
ฟุต) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ (Shizuoka-ken)และ จ. ยามานาชิ (Yamanashi-ken) 

ในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟุจิได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อีกด้วย เมื่อขึ้นมาถึงช้ัน5จะสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามของ ทะเลสาบท้ัง 5 ท่ีล้อมภูเขาไฟฟูจิ, เซาธ์แอลป์ (South Alps), 

เมืองยาซึกะทาเคะ(Yatsugatake) และภูเขาชิชิบุ (Chichibu) ท่ีช้ัน5นี้ยังเป็นท่ีตั้งของ
ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิ

ฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือว่าท่ี
บริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 นี้ ถูกเรียกว่า “ Tengu no niwa “ “สวนของ
ท่านเทนกุ”(ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือว่าท่ีนี่มีท่านเทนกุ

ปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุ
หลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม
ตกอยู่ท่ีพื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย 

เป็นต้น จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีคนเคารพบูชา
และนิยมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของท่ีระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับ

ทัศนียภาพท่ีสวยงามของฟูจิซังในระยะใกล้และเลือกชมเลือกซื้อของท่ีระลึก
ตามอัธยาศัย หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีอากาศไม่เอื่ออ านวย และหรือทางขึ้น โดยทางบริษัทจะเปลี่ยน
ท่ีเท่ียวทดแทนเป็นโออิชิปาร์คแทนเรื่องสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์  น าท่านสู่ หมู่บ้านโอชิ
โนะฮักไก เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 
2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ าท่ีเกิด

จากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ป ี 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที่ 4) เมนู Japanese Set เมนู

Tobanyaki 
บ่าย น าท่านเข้าสู่โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู่ น าท่านไป ช้อปป้ิงย่านชินจูกุและ 

Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็น

ศูนย์รวมแฟช่ันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเท
รนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือก

ชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป, MP-3,  
คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผ้า,รองเท้า และเครื่องส าอางเช่น
แบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายท่ีราคา

ค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEช้ัน8) ซึ่งสินค้าทุกอย่าง
ภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ท่ีขายสินค้าราคา

ถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ท่ีรวมสินค้า เคร่องใช้เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาหารมื อ
เย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆท่ีย่านชินจูกุ เช่น

ร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมาย
น้าท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ 
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ท่ีพัก: Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ส่ี อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศยัหรือซื อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื อ

Bus เสริมพร้อมทัวร์      อาหารเช้า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที5่) 

 อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน  
ให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือช้อปปิ้งแถวนาริตะ เช่น

ห้างอิออนมอลล์,ชิซุยเอ้าท์เลท ท่องเท่ียวโดยตัวท่านเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู่ ใกล้กับสนามบินนาริตะ  เปิด

ให้บริการทุกวัน มีแบรนด์ช้ันน าของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรร
มากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น 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 สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 

น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมท่ีแหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้า
แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แล้วขึ้นรถไปท่ี 

SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
 

 เลือกเที่ยวดิสนีย์ Tokyo Disneyland หรือ DisneySea  ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจาก
สนามบนสู่ดิสนีย์ได้โดยง่าย 

หมายเหตุ: ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
กรณีต้องการส่ังซื้อบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งความประสงค์อย่าง
น้อย 7 วันก่อนเดินทางพร้อมช าระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดิสนีย์

แลนด์และดิสนีย์ซี ราคาเท่ากันและเลือกเข้าได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  โตเกียวดิสนีย์ ท่านจะได้พบกับความมหัศจารรย์ของ

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนีย์ซี 
(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ
แล ะเครื่องเล่นมากมาย จะท าให้คุณได้สัมผัสถึงความสุขตั้งแต่กา้ว
แรกท่ีคุณเข้าไป สวน
สนุกท้ังสองแห่งนี้เต็ม

ไปด้วยความบันเทิง 
พ ร้ อ ม กั บ ก ลิ่ น อ า ย
ความเป็นญี่ปุ่น ท่านจะ

ได้พบกับตัวละครสุด
คลาสสิคจากดิสนีย์

ม า ก ม า ย ท่ี โ ต เ กี ย ว
ดิสนีย์แลนด์ หรือด าดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรกับโตเกียวดิสนีย์ซีท่ีมาพน้อมกับตัวละครจากใต้ทะเลมากมาย ดิสนีย์
เป็นโลกแห่ งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานา
ชนิด ( ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดน  ต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่อง
ดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean 
เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small  
World ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการ จับจ่ายเลือกซื้อ
สินค้าท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกท้ังยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์  มินนี่เม้าส์ 
พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของท่ี  ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านสามารถเดินทาง
จากสนามบินนาริตะได้โดยรถไฟหรือรถชัตเติ้ลบัส หรือถ้าเดินทางจากโตเกียว ท่านสามารถขึ้นรถไฟจากสถานี

รถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนีย์แลนด์โดยใช้เวลา 15 นาที อีกท้ัง ยังมีรถโดยสารวิ่งตรงจากโรงแรมหรือ
สถานท่ีต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 

- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 
สนามบินนาริตะ 
ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซ์เพรส 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
เปลี่ยนสายรถท่ีสถานีรถไฟ JR โตเกียว 
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ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 

เดินประมาณ 5 นาที 
โตเกียวดิสนีย์แลนด ์
 

 เลือกซื อบัสเสริม+เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบสั+ทัวร์เสรมิ
วันฟรีเดย์เช่น ไปเที่ยวตลาดปลา ช้อปป้ิงชิบูย่า ฮาราจูกุ เป็นต้น ไกด์จะเสนอรายการเท่ียวหน้างาน ทางบริษัท
และไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้าแต่ละท่าน
เท่านั้น (หากท่านต้องการแจ้งความประสงค์กับไกด์หน้างาน) 

อัตราค่าบริการ /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 ท่านขึ นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก: Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ห้า วัดนาริตะ – ร้านดองกี  – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

                  อาหารเช้า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่6) 
น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดท่ีเป็นท่ีรู้จัก

มากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดท่ีโด่งดังท่ีสุดในแถบ
ชิบะ และจ านวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ใน
กรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นท่ีตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันได

ขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานท่ีส าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่าน
สามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าช้ันหนึ่งคู่ สวนหย่อมท่ีมีสระน้ าขนาดใหญ่ รวมท้ัง

บริเวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายใ นก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย 
โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ น าท่านกราบนมัสการขอพร
พระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องราง

ของขลังและสินค้าพื้นเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี  
เป็นร้านท่ีรวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆกันจะมีห้างอิออนมอลล์ ท่านสามารถเดิน
ไปช้อปปิ้งได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที ่101 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง กรณีท่านต้องการส่ังซื้อบนเครื่องเท่านั้น) 
18.25น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 
****************************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัส

น้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค้านวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตรา

แลกเปล่ียนปรับสูงขึ น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ น 
ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่าย

ช้าระขาด และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั นหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่า

ตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารท่ีระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
3.การช้าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20วัน  

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน

มัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 5.อัตราค่าบริการนี   รวม 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับช้ันประหยัดพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้ 

ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลือกระบุท่ีนั่งได้ ยกเว้นการซื้อท่ีนั่งเพิ่ม 
 ซื อที่น่ังเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีนั่ง พร้อมช าระค่าท่ีนั่งไดด้ังนี ้

- ท่ีน่ังชั น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 

- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจง้ก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี  

โซน แถวที่ ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

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

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

โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหน้า 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผู้สูงอายุเกิน 65 ปแีละผู้พิการนั่ง 

-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  
 
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี

ปรับเปลี่ยนพักหอ้ง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได ้
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่ีสายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระ

ถือขึ นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย 
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
 ซื้อน้ าหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เส้นทางโตเกียว (แจ้งก่อนเดินทาง10วัน)มีค่าใช้จ่ายดังนี้  

+5 กก. -- 400 บาท  

+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไม่จ ากัดจ านวนช้ินในการโหลด แต่กฎหมายการบินท่ัวโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ช้ิน 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซื อประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 
7. อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารท่ีระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 

3.ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 
    เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัท

ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ

จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน

การท่องเท่ียวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ช่ัวโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว 

ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้  จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  


