
 

 

รหัสทัวร ITV1901971 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจ ิAutumn Red 5  วัน 3 คืน (XW) 
- โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม 
ศูนยรวมแฟช่ันช้ันนําและเทคโนโลยีทันสมัย 
- สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุ�น สัมผัส
ประสบการณพิเศษ!! ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือน
ของระดับความไหวตางๆและพิธีชาชาแบบญี่ปุ�น  
- น่ังกระเชาชมใบไมเปลี่ยนสี ชมวิวภู เขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา Mt.Fuji 
Panoramic Ropeway (กระเชาคาจิคาจิ)  
- ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก โมมิจิ ไคโร อุโมงคใบเมเปم�ล สถาน
ที่สุดฮิตชมใบไมเปลี่ยนสี 
- วัดอาซากุสะ ถายรูปโตเกียวสกายทรี ชอปปم�งชินจูกุ  หางอิออนมอลล  
รานดองกี้ วัดนาริตะ 
- อิสระฟรีเดย 1 วัน เที่ยว ชอปปم�งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนียแลนด/
ดิสนียซีย (ราคาบัตร 2,700บาท)  

 
 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 
1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot (XW) 

 
2  เที่ยวบินที่  DMK – NRT XW102 02.45-10.25 

ทาอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ – 
ถายรูปหุนกันดั้ม -  
ออนเซ็น      อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 

3  ศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว - นั่งกระเชา Mt.Fuji Panoramic Ropeway 
(กระเชาคาจิคาจิ) ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา - พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น -ทะเลสาบคา
วากูจิโกะ ชมใบไมเปลี่ยนสี โมมิจิ ไคโร - โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุและLaox 
Shinjuku – นาริตะ 
  อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set)       

4  อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 
2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพรอมทัวร (เชนตลาดปลา ชิบูยา ฮาราจูก)ุ     
 เชา   

5  วัดนาริตะ - รานดองกิโฮเต - หางอิออนมอลล - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง 
เที่ยวบินที่ NRT - DMK XW101 13.55-19.10  
 เชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียงพักรวมกับ

ผูใหญ 2 ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
/ 

เดินทางทาน
เดียว 

ที่
นั่ง 

หมาย
เหต ุ

30กันยายน-4ตุลาคม 62 23,888 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 

8,500 34  
1-5 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
2-6 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  
3-7 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
4-8 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
5-9 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
6-10 ตลุาคม 62 23,888 8,500 34  
7-11 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
8-12 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  
9-13 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  
10-14 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  
11-15 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
12-16 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
13-17 ตลุาคม 62 24,888 8,500 34  
14-18 ตลุาคม 62 24,888 8,500 34  
15-19 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
16-20 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
17-21 ตลุาคม 62 25,888 8,500 34  
18-22 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
19-23 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
20-24 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
21-25 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
22-26 ตาคม 62 25,888 8,500 34  
23-27 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
24-28 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
25-29 ตุลาคม 62 24,888 8,500 34  
26-30 ตลุาคม 62 23,888 8,500 34  
27-31 ตุลาคม 62 22,888 8,500 34  

28ตลุาคม-1พฤศจิกายน 22,888 8,500 34  
29ตลุาคม-2พฤศจิกายน 23,888 8,500 34  
30ตลุาคม-3พฤศจิกายน 23,888 8,500 34  
31ตุลาคม-4พฤศจิกายน 23,888 8,500 34  

1-5 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
2-6 พฤจิกายน 62 23,888 8,500 34  
3-7 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  



 

 

4-8 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
5-9 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
6-10 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
7-11 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
8-12 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
9-13 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
10-14พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
11-15 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
12-16 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
13-17 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
14-18 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
15-19 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
16-20 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
17-21 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
18-22 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
19-23 พฤศจิกายน 62 24,888 8,500 34  
20-24 พฤศจิกายน 62 24,888 8,500 34  
21-25 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
22-26 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
23-27 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
24-28 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
25-29 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  
26-30 พฤศจิกายน 62 25,888 8,500 34  

27พฤศจิกายน-1ธันวาคม 24,888 8,500 34  
28พฤศจิกายน-2ธันวาคม 24,888 8,500 34  
29พฤศจิกายน-3ธันวาคม 24,888 8,500 34  

 
 
ไฟลทบิน NOKSCOOT 
Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทาน้ัน) อัพที่น่ัง/น้ําหนักสัมภาระเพิ่ม 
รายละเอียดทายรายการทัวร 
 
 



 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
 
23.00น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน NOKSCOOT มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเป�า l 

 
วันที่สอง     ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอรซิต้ี – 

ถายรูปหุนกันดั้ม - ออนเซ็น 
                   อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 
 
02.20น. นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน 

NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง กรณีทาน
ตองการสั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น) 

10.25น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษ
จับและปรับ นําทานขึ่นรถโคชปรับอากาศจากน้ันนําทานขึ้นรถ
โคชปรับอากาศนําทานเดินทางสูโตเกียวเมืองหลวง  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (ม้ือที่ 1) บริการเบนโตะบนรถ เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและเวลาทองเท่ียว 

บาย นําทานเดินทางสูวัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําที่เปนทองสัมฤทธิ์ 
มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติ เมตร วัดพุทธที่ เกาแกที่สุดใน 
ภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเปน
สิริมงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตู
ฟ�าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร 
โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องราง
ของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหงน้ีหรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิ
เซ ถนนชอปปم� งที่มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ ระลึก



 

 

มากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย 
ขนมที่คนญี่ปุ�นมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอปปم�ง
ของฝากที่เปนแบบญี่ปุ�นญี่ปุ�น Made In Japan แทๆ รวมทั้งขาวของเครื่องใช
คุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, เสื้อผา เปนตน ไดที่น่ี หากมี
เวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว ที่ทานสามารถถายรูปได
งดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปด ใหบริการเม่ือวันที่ 
22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือหอคอยแคนตัน
ทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของ
แคนาดา นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปน
เกาะ ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดที่หางไดเวอรซิตี้ ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 
Unicorn ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําใหมี
ความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปดตัวเปนทางการในวันที่ 24 
กันยายน 2560 ท่ีผานมา สมควรแกเวลา สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักออน
เซ็น 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า (ม้ือที่2) บุฟเฟ�ตขาปูยักษไมอั้น!!! หลังอาหารไมควร
พ ล า ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  สั ม ผั ส
วัฒนธรรมการอาบนํ้าแรออนเซ็น 
(Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุ�นใหทาน
ไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ�น
เชื่อวาน้ําแรธรรมชาติ น้ีมีสวนชวย
เร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเม่ือยตางๆ และชวย
ผอนคลายความตึงเครียดไดอยางด ีพรอมทั้งบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง 
 ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก
ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม   ศูนย พิ พิ ธภัณฑ แผนดินไหว - นั่ งกระเชา  Mt.Fuji Panoramic 
Ropeway (กระเชาคาจิคาจิ) ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา - พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น -
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไมเปลี่ยนสี โมมิจิ ไคโร - โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุ
และLaox Shinjuku – นาริตะ  อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set)       

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่3) 
 นําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซึ่งไดจําลอง

เหตุการณตางๆที่เกิดแผนดินไหวในญี่ปุ�น และสาธิตวิธีป�องกัน
ตัว และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหว
ในระดับที่แตกตางกันได พรอมทั้งเลือกซื้อสินคาราคาพิเศษ 
เช น โฟมล างหน า
ถ า น หิ น ภู เข า ไฟ 
วิตามิน ครีมตางๆ
เปนตน จากน้ันนํา
ทานเดินทางไปขึ้น 
นั่งกระเชาลอยฟ�า 
Mt.Fuji 
Panoramic Ropeway (กระเชาคาจิคาจิ) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอชายฝم�ง
ตะวันออกของ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ�าชมวิวใกลยอดภู เขาเทนโจ
(MountTenjo) สูงประมาณ 1,075 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลที่มีทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบดานลางรวมกับภูเขาไฟฟูจ ิมีการตกแตงดวยตัวการตูนจากนิทาน
พื้นบานของญี่ปุ�นเรื่อง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึ่งเกี่ยวกับ
กระตายและทานูกิ ทานสามารถชมวิวไดแบบ 360 องศาทั้งทะเลสาบคาวากุจิโกะ
และภูเขาไฟฟูจ ินอกจากนี้ก็ยังมีรานขายอาหารและของที่ระลึกของฝากอีกดวย และ
ในชวงใบไมเปลี่ยนสี สามารถชมความสวยงามระหวางทางขึ้นกระเชาของตนไม 
ใบไมที่เปลี่ยนสีอยางสวยงามตัดกับทะลาบคาวากูจิโกะ นับวาเปน1ในจุดไฮไลท
ของสถานที่ชมใบไมเปลี่ยนสีของญี่ปุ�น หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีที่อากาศ
ไมเอ่ืออํานวย และหรือกระเชาปดปรับปรุง โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทน
เปนหมูบานโอชิโนะฮัคไกแทน เร่ืองสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ  

 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) Japanese Set เมนูTobanyaki 
บาย นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดเรียนพิธีชงชาแบบ

ธรรมเนียมญี่ปุ�น และทานสามารถ เลือกซื้อชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากที่น่ี
เชน โฟมลางหนาชาเขียว โฟมขาวญี่ปุ�น หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันมา และยาและ
วิตามินของญี่ปุ�น
ที่  บํ ารุงสุขภาพ 
นําทานชมใบไม
เป ลี่ ย น สี สุ ด โร
แ ม น ติ ก ใ น
เ ท ศ ก า ล 
Fujikawaguch
iko Autumn leaves Festival 2 0 1 9  (จั ด
ประมาณวันที่ 1-23 พฤศจิกายน// ขอมูลอางอิงจากป 
2018) เปนงานที่โรแมนติกมากๆ เพราะตนไมรายลอบ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะจะเปลี่ยนเปนสีแดง สม เหลือง มี
สีสันสลับกันไดอยางสวยงามตลอดเสนทาง อิสระใหทาน
ไดถายภาพ อุโมงคใบไมแดง Momiji Kairo ถายภาพ
สีสันใบไมเปลี่ยนสีตางๆตามอัธยาศัย เปนอีก1ในจุดไฮไลทของสถานที่ชมใบไม
เปลี่ยนสีของญี่ปุ�น นําทานเขาสู โตเกียวเมืองหลวง นําทานไป ชอปปم�งยานชินจูกุ
และ Laox Shinjuku แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนย
รวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา เปนแหลงอัพเดทเทรนดและเปน
ยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อสินคา
มากมาย อาทิเชน เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร, Note 
Book, นาฬิกา, เสื้อผา,รองเทา และเครื่องสําอางเชนแบนรด  KOSE , SHISEDO 
, KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทยและราน
100เยน (อยูตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากัน
หมด หรือเปนรานดองกี้ ท่ีขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเปนรานมัตสึโมโตที่
รวมสินคา เครองใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอป
ปم�งตามอัธยาศัย อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอย
ตางๆที่ยานชินจูกุ เชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอรอยๆอีกมากมาย จนถึง
เวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พักยานนาริตะ 

 ที่พัก: Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 



 

 

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่สี่ อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด 
 (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพรอมทัวร      อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่5) 

 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน  
ใหทานชอปปم�งหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุ
หรือชอปปم�งแถวนาริตะ เชนหางอิออนมอลล,ชิซุย
เอาทเลท ทองเที่ยวโดยตัวทานเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู ใก ล กั บ
สนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน มีแบรนดชั้น
นําของญี่ปุ�นและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรร
มากมายกวา 120 รานคาเชน 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 สามารถชอปไดตั้งแตเวลา 10:00 - 20:00 น. ช
อปปم�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโก
อินเตอรมากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ  จะมี รถบัส Outlet 
Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง 
SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเวลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR 
Shisui Station แลวขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 
 เลือกเที่ยวดิสนียTokyo Disneyland 
หรือ DisneySea  ซึ่งสามารถเดินทางโดย
รถไฟหรือบัสจากสนามบนสูดิสนียไดโดยงาย 
หมายเหตุ: ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการสั่งซื้อบัตร
กับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางนอย 



 

 

7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร) บัตรโตเกียวดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคา
เทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหน่ึง 
  โตเกียวดิสนีย ทานจะไดพบกับความมหัศจารรยของโตเกียวดิสนียแลนด 
( Tokyo Disneyland)แ ล ะ
โ ต เ กี ย ว ดิ ส นี ย ซี  ( Tokyo 
Disneysea) บรรยากาศแหง
ความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจแล 
ะเครื่องเลนมากมาย จะทําให
คุณไดสัมผัสถึงความสุขตั้งแต
กาวแรกที่คุณเขาไป สวนสนุก
ทั้งสองแหงน้ีเต็มไปดวยความ

บันเทิง พรอม
กับกลิ่นอาย
ค ว า ม เป น
ญี่ปุ�น ทานจะ
ไดพบกับตัว
ล ะ ค ร สุ ด
คลาสสิคจากดิสนียมากมายที่โตเกียวดิสนียแลนด หรือดําดิ่งลงไปใตมหาสมุทรกับ
โตเกียวดิสนียซีที่มาพนอมกับตัวละครจากใตทะเลมากมาย ดิสนียเปนโลกแห งจิ  นต
นาการของราชาการตูนญี่ ปุ�นซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา  
600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด ( ไมจํากัดจํานวนการเลน ) 
ผจญภัยในดินแดน  ตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง  
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The 
Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส
ความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรสาม
มิติ The Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ จับจายเลือก
ซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจาก
วอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการ
จับจายซื้อของที่  ระลึกนารักในดิสนียแลนด ทานสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะ
ไดโดยรถไฟหรือรถชัตเติ้ลบัส หรือถาเดินทางจากโตเกียว ทานสามารถขึ้นรถไฟจาก



 

 

สถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนียแลนดโดยใชเวลา 15 นาที อีกทั้ง ยังมีรถ
โดยสารวิ่งตรงจากโรงแรมหรือสถานที่ตาง ๆ ดวยเชนกัน 
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 
สนามบินนาริตะ 
ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซเพรส 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว 
ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาที 
โตเกียวดิสนียแลนด 
 เลือกซื้อบัสเสริม+เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการน้ีเปนการ
เสนอขายรถบัส+ทัวรเสริมวันฟรีเดยเชน ไปเที่ยวตลาดปลา ชอปปم�งชิบูยา ฮาราจูกุ 
เปนตน ไกดจะเสนอรายการเท่ียวหนางาน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆ
ทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทาน้ัน 
(หากทานตองการแจงความประสงคกับไกดหนางาน) 
อัตราคาบริการ /ทาน 
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 
เดนิทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน 
เดินทาง 26-30 ทาน  ราคา 2,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา วัดนาริตะ – รานดองกี้ – หางอิออนมอลล – ทาอากาศยานนารติะ – ทาอากาศ
ยานดอนเมือง 

                  อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่6) 

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดน้ีเปนหน่ึงในวัดที่เปนที่
รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเปนวัดที่โดงดังที่สุด
ในแถบชิบะ และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เปนรองเพียงศาลเจา
เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเปนที่ตั้งของประตูหลัก มี
ท าง เดิ น บั น ได ขึ้ น สู อ าค ารห ลั ก เป น สถ าน ที่ สํ าห รับ
สักการะบูชาภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาช้ันหน่ึง
คู สวนหยอมที่มีสระน้ําขนาดใหญ รวมทั้งบริเวณสําหรับ
เล้ียงสัตว ภายใ นกอสรางดวยสถาปตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณของ
ศิลปะแบบญี่ปุ�นเอาไว นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ใหมีชีวิตที่ดีและยืน
ยาว พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง จากน้ันนําทานเดินทาง
ไปชอปปم�ง รานดองกี้ เปนรานที่รวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุ�นไวมากมาย ในราคาพิเศษ 
ใกลๆกันจะมีหางอิออนมอลล ทานสามารถเดินไปชอปปم�งได สมควรแกเวลาเดินทางสู 
สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55น. เหินฟ�าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที่ 
XW101 

(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทาน้ัน) 
19.10น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน



 

 

คํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับ
สูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด 
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบ
ชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ 
รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 



 

 

ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราคาบริการน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ที่น่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซื้อท่ีน่ังเพิ่ม 
 ซื้อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade 
ที่น่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ที่นั่งช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงือ่นไข 
ดังน้ี 

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอ
เที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กนั่ง  
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดบัเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 



 

 

5.  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละ
ไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงกอนเดินทาง10วัน) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 
7. อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวร
แลวแตความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 



 

 

2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ชั่วโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกัน
สขุภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 



 

 

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 


