
 

 

รหัสทัวร ITV1902732 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5 วัน 3 คืน (XW) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยือนเกาะแมวเหมียว ขอพรเร่ืองความรัก ท่ีเกาะมังกร Enoshima Island จังหวดัคานางาวะ 
ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ย่ิงใหญ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมูบานเยอรมัน  
สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort หรือเที่ยวหมูบานโอชิโนะฮัคไก 
สวรรคแหลงชอปแบรนดเนม โกเทมบะพรีเมีย่มเอาทเลต ชินจุก ุแหลงชอปใจกลางกรุงโตเกียว 
ไหวพระชมววิพระใหญไดบุทสึ พระพุทธรูปที่สําคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ 
โตเกียวเมืองหลวง ศูนยรวมแฟชั่นช้ันนําและเทคโนโลยีทันสมัย ชอปปم�งยานดังชินจูก ุ
สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรสไตลญี่ปุ�น ออนเซ็น (Onsen)  
ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ทดสอบความแรงส่ันสะเทือนของระดับความไหวตางๆ  
วัดโคมแดง วัดเซนโซจหิรือวัดอาซากุสะ วัดพทุธช่ือดังของญี่ปุ�น  
ถายรูปโตเกียวสกายทรี รมิแมน้ําสุมิดะ 
อิสระฟรีเดย 1 วัน เท่ียว ชอปปم�งหรือเลือกซื้อบัตรเท่ียวโตเกียวดิสนียแลนด/ดิสนียซีย (ราคา
บัตร 2,700บาท)  
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง – ทาอากาศยานนาริตะ - ท่ีพักนาริตะ 
 
 
08.30น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 

3 เคานเตอรสายการบิน NOKSCOOT มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความ
สะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเป�า l 

11.50น. นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ�น
โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินท่ี XW106 (คา
ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการส่ังซื้อบน
เคร่ืองเทาน้ัน) 

19.30น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 
2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ นําทานขึ่นรถโคชปรบัอากาศจากน้ันนําทานขึ้นรถโคช
ปรับอากาศเดินทางสูท่ีพักนาริตะ อาหารมื้อค่ําอิสระตามอัธยาศัย  

 ท่ีพัก: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่สอง     นารติะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญไดบุทสึ – 
เกาะเอโนะชิมะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเลท– ออนเซ็น 
 อาหารเชา, เที่ยง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ�ต), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 1)  
 นําทานเดินทางสูโตเกียวเมืองหลวง เดินทางสูวัดอาซากุ

สะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค 
เจาแมกวนอิมทองคําที่เปนทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกท่ีสุดในภูมิภาคคันโต และ
มีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอด



 

 

ท้ังป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยักษที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญท่ีสุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชา
เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหงน้ีหรเืพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช
อปปم�งท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง 
ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมที่คนญีปุ่�นมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิว
กัน ทานจะไดเพลิดเพลนิ กับการชอปปم�งของฝากที่เปนแบบญี่ปุ�นญีปุ่�น Made In 
Japan แทๆ รวมท้ังขาวของเครื่องใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, 
กระเป�า, เส้ือผา เปนตน ไดที่น่ี หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรปูคูกบัหอคอยที่สูง
ท่ีสุดในโลก โตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานคร
โตเกียว ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากซุะ สําหรับ
โตเกียวสกายที เปด ใหบริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 
เมตร ชนะแชมป�เกาคอืหอคอยแคนตันทาวนเวอรท่ีนครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น 
ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําทานเดินทางสูเมืองคามาคุระ อยูในจังหวดั
คานางาวะ เปนเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของโตเกียว มีระยะทางจากโตเกียว
ประมาณ 60 กิโลเมตร เปนเมืองติดทะเล อากาศดีมบีรรยากาศนาเที่ยว เต็มไปดวย
วัฒนธรรมเกาแกและธรรมชาติอันสวยงาม    

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) เมน ูBBQ Yakiniku บุฟเฟ�ต 
บาย นําทานเดินทางสู พระใหญไดบุตซ ึ(Kamakura Daibutsu หรือ The Great 

Buddha) เปนพระพุทธรูปท่ีสําคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ บริเวณที่ต้ังของพระใหญ
ไดบุตซึน้ัน เดิมทีเปนที่ต้ังของวัดวดัโคโทคุอิน สรางขึ้นต้ังแตป 1252 แตไดเกิดความ
เสียหายหลายครั้งจากพายไุตฝุ�น ทําใหตัวอาคารวัดน้ันพังทลายหายไป เหลือเพียงแต
องคพระ อยูทามกลางซากปรักหักพัง สรางความประหลาดใจใหกบัชาวญี่ปุ�น และ
เล่ือมใสในความศักด์ิสทิธิ์ของทาน ที่ไดปกปกรักษาเมืองคามาคุระมาตลอดมา องค
พระใหญไดบุตซึ ทําจากทองสําริด มคีวามสูง 13.35 เมตร หนักถึง 93 ตัน ใหญเปน
อันดับ 2 ของญี่ปุ�นรองจากองคโตที่วัดโทไดจ ิ เมืองนารา สามารถเขาไปดานในองค
พระได (คาทัวรไมรวมคาเขาชมในองคพระ) อิสระใหทานไดถายภาพ หรือเลือกซื้อ  
โอมาโมริ หรือเครื่องรางญี่ปุ�น
ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน
ขามสะพานเอโนชิมะเบ็นเท็น 
(Enoshima Benten 
Bridge) จากแผนดินใหญ
มายังเกาะเอโนะชิมะ จะได



 

 

เห็นหาดทรายของญี่ปุ�นที่เปนสีเทาดําและในวันที่อากาศดีก็จะสามารถมองเห็นภูเขา
ไฟฟูจิไดดวย เกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) เปนเกาะทองเท่ียวเล็กๆนอก
ชายฝم�งของเมืองคามาคุระ มีพ้ืนท่ีเพียง 0.38 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝم�งโชนัน 
(Shonan Coast) อยูภายใตการดูแลของเมืองฟุจิซาวะ จังหวัดคานางาวะ เกาะแหง
น้ีจัดอยูใน 100 ภูมิทัศนที่สวยที่สุดในญี่ปุ�น บนเกาะมีจุดท่ีนาสนใจ นาถายรูป มีขนม
ข้ึนช่ือนาล้ิมลองคือขนมเซมเบที่สอดไสปลาหมึกยักษทั้งตัว มีของที่ระลึก อาหารทะเล
สดใหม และสิ่งทีน่ารักๆของเกาะแหงน้ีคือ นองแมวเหมียวตัวอวนกลมทีค่อยตอนรับ
นักทองเที่ยวอยูทุกหนทุกแหง เกาะแหงน้ีเปนที่ต้ังของศาลเจาเกาแกที่เปนตํานานของ
มังกรที่ถูกเลาขานตอกนัมา คือศาลเจาเอโนชิมะ (Enoshima Shrine) ให
นักทองเที่ยวมาสักการะเทพเจาพรอมชมวิวมมุสูงของเกาะที่สวยงาม อิสระใหทาน
ถายภาพเลือกซื้อของฝ  ากตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาบริการเสริม/คาข้ึนจุดชม
วิวตางๆ) จากน้ันนําทานสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเลท (Gotemba Premium  
Outlets) ต้ังอยูท่ีเขตฮาโกเน(Hakone) เปนเอาทเล็ทกลางหุบเขาที่ใหญท่ีสุดใน
ญี่ปุ�น มีท้ังเส้ือผา กระเป�า สินคาแบรนดเนมยอดนิยมตางๆ มีรานคาแบรนดดัง
มากกวา 200 แบรนด เปนแหลงรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วโลก ท้ังที่เปนแบรนด
ตางชาติและเปนแบรนดของญี่ปุ�นเอง และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอีกดวยจัด
ไดวาเปนเอาทเลทที่วิวดีที่สุดอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา
นําทานเดินทางสูท่ีพักออนเซ็น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (มื้อท่ี3) บุฟเฟ�ตขาปูยักษไมอ้ัน!!! หลังอาหารไมควรพลาด
ประสบการณ สัมผัสวฒันธรรมการอาบน้ําแรออนเซน็ (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุ�น
ใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ�นเช่ือวาน้ําแรธรรมชาตินีม้ีสวนชวยเรื่อง 
ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเม่ือยตางๆ และชวยผอน
คลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ัง 
 ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotel/ Fujisan Resort Hotel หรือระดับใกลเคียง
กัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีสาม   ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว - โอชิโนะฮคัไกหรือลานสก ีFujiten – โตเกียว - ช
อปปم�งชินจกูุและLaox Shinjuku - จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo 
German Village หมูบานเยอรมัน - นาริตะ                

            อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set)       
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มือ้ที4่) 
 นําทานเดินทางสูศูนย

พิพิธภัณฑแผนดินไหว 
ซึ่งไดจําลองเหตุการณ
ตางๆท่ีเกิดแผนดินไหว
ในญี่ปุ�น และสาธิตวิธี
ป�องกันตัว และทานยัง
สามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับที่แตกตางกนัได พรอมทั้ง
เลือกซื้อสินคาราคาพิเศษ เชนโฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมตางๆเปนตน 
นําทานเดินทางสู  หมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เปนหมูบานท่ี
ต้ังอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่ง
ในป 2013 ฟูจิซังไดรับเลือกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบอน้ํา
ใสๆ รวมกนักวา 8 บอ เปนน้ําท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุ
มามากกวา 1,200 ป อิสระถายภาพ หรือเลือกซื้อของฝาก ชิมของอรอยๆโมจิยาง 
ซอฟครีมตามอัธยาศัย 
**หมายเหตุ: ชวงฤดูหนาว หากลานสกีเปดแลวนําทานเดินทางสูลานสกีแทนโอชิโนะ
ฮักได 
ฟูจิเท็นสกีรีสอรท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ต้ังอยูบริเวณภูเขาไฟฟู
จิ ทานจะไดสัมผัสกับหมิะขาวโพลนอิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม อาทิ 
ต่ืนเตนกบัการลื่นไถลดวยสกีเลือกสนุกกับสโนวบอรดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการน่ัง
เล่ือนหิมะที่ทานจะสามารถน่ังดืม่ด่ํากบัทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวย
หิมะท่ีดูแลวสะอาดตายิ่งนัก หรือทานจะสามารถเลือกถายรูป
บริเวณรอบ หรือซื้อของท่ีระลึกจากราน souvenir shop หรือ
เลือกทานอาหารเครื่องด่ืมท่ีบริเวณช้ัน2ของตัวอาคารไดตาม
อัธยาศัย (คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกแีละชุดสําหรับเลนสกี
ราคาประมาณทานละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, 
Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม



 

 

พรอมใหบริการตามสภาพอากาศท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ
ลานสกีปด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยอยู โดยทางบรษัิทจะเปลี่ยนทีเ่ที่ยวทดแทน
เปนโออิชปิารค แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณทางธรรมชาติทางบริษัทไม
สามารถคาดการณ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) Japanese Set  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชอปปم�งยานชินจกูุและ 

Laox Shinjuku แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟช่ัน
นิสตา เปนแหลงอัพเดทเทรนดและเปนยานความเจริญอันดบั
หน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อสินคา
มากมาย อาทิเชน เครือ่งใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  
คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา,รองเทา และเคร่ืองสําอางเชนแบนรด  
KOSE , SHISEDO , KANEBO 
, SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ี
ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทยและ
ราน100เยน (อยูตึกPEPEช้ัน8) 
ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะ
ราคา 100 เยน เทากนัหมด หรือ
เปนรานดองกี ้ที่ขายสินคาราคาถกูสารพัดอยาง หรือจะเปนรานมตัสึโมโตที่รวมสินคา 
เครองใชเคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศั สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูจังหวัดชบิะ นําทานไปหมูบานเยอรมันแหง
โตเกียว (Tokyo German Village) คือธีมพารคที่จัดงานประดับไฟ 1 ใน 3 งานที่
ยิ่งใหญท่ีสุดในคันโต จดัติดตอกันมาปน้ีเปนคร้ังท่ี 14 แลว โดยจะประดับหลอดไฟ
ทั้งสิ้น 3 ลานดวงจนพรางพราวไปดวยแสงสวางทั่วท้ังบริเวณท้ังอุโมงคสายรุง 
(Rainbow Tunnel) สูง 70 เมตรท่ีระยบิระยับไปดวยแสงไฟ 7 สีสวยงาม ไฟ
ประดับสามมติิขนาดมหึมา และเวทีหลักของงานอยาง “มารคพลัทซ (Marktplatz) 
” ซึ่งเปนสถาปตยกรรมสไตลเยอรมันที่ประดับประดาดวยแสงไฟสวยงาม อีกท้ังโชว 
ที่น่ีมีการแสดงแสงสีเสียง 3D illumination ท่ีเนนศิลปะและเทคโนโลยีเขาไวดวยกัน
ชวยสรางบรรยากาศใหงคึกคกั นอกจากน้ีจากบนชิงชาสวรรคบริเวณเนินสูงมองลงมา
ก็จะไดเห็นภาพอันสวางไสวระยิบระยับเต็มไปหมด ราวกบัปูไวดวยพรมแหงแสงไฟ 
ซึ่งดูสวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคืนฤดูหนาวไดเลยทีเดียว จนถงึเวลานัด
หมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย  



 

 

 ที่พัก: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ส่ี อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 2,700 
บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพรอมทัวร – เวลา 18.00น. ออกเดินทางสูทาอากาศ
ยานนาริตะ อาหารเชา 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มือ้ที6่) 
 (สัมภาระเช็คเอาทกอนเวลา 10.00น. และฝากไวที่ล็อบบ้ีโรงแรม) 

 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัย  
ใหทานชอปปم�งหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุ
หรือชอปปم�งแถวนาริตะ เชนหางอิออนมอลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเท่ียวโดยตัวทานเอง 
  Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนารติะ เปดใหบริการทุกวัน 
มีแบรนดช้ันนําของญี่ปุ�นและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา
เชน 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. ชอปปم�งอยาง
จุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอร
มากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินาริตะ จะมีรถบัส 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 แลว
ข้ึนรถไปท่ี SHISUI PREMIUM OUTLET 
ประมาณ 15 นาที 

 



 

 

 เลือกเท่ียวดิสนียTokyo Disneyland หรือ DisneySea  ซึ่งสามารถเดินทาง
โดยรถไฟหรือบัสจากสนามบนสูดิสนียไดโดยงาย 
หมายเหตุ: ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการสั่งซื้อบัตร
กับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางนอย 7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร) 
บัตรโตเกียวดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหน่ึง 
  โตเกียวดิสนีย ทานจะไดพบกับความมหัศจารรยของโตเกียวดิสนียแลนด 
(Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนียซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหง
ความสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจแล ะเครื่องเลนมากมาย จะทําใหคุณไดสัมผัสถึงความสุข
ต้ังแตกาวแรกท่ีคุณเขาไป สวนสนุกทัง้สองแหงน้ีเต็มไปดวยความบันเทิง พรอมกับ
กลิ่นอายความเปนญีปุ่�น ทานจะไดพบกบัตัวละคร
สุดคลาสสิคจากดิสนียมากมายที่โตเกยีวดิสนีย
แลนด หรือดําด่ิงลงไปใตมหาสมุทรกบัโตเกียว
ดิสนียซีท่ีมาพนอมกับตัวละครจากใตทะเล
มากมาย ดิสนียเปนโลกแห งจ ิ นตนาการของ
ราชาการตูนญีปุ่�นซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่
สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา  600 ลานบาท ใหทานสนุกสนาน
กับเครื่องเลนนานาชนิด ( ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดน  ตางๆ ใหทาน
เลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล 
คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญ
กับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลก
ใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรสามมติิ The Invention of the Year ให
ทานไดสนุกสนานพรอมกับการ จับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกท้ัง
ยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มกิกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผอง
เพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซือ้ของท่ี  ระลึกนารักในดิสนียแลนด ทาน
สามารถเดินทางจากสนามบินนารติะไดโดยรถไฟหรือรถชตัเต้ิลบัส หรือถาเดินทางจาก
โตเกียว ทานสามารถข้ึนรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยงัโตเกยีวดิสนียแลนด
โดยใชเวลา 15 นาที อีกท้ัง ยังมีรถโดยสารว่ิงตรงจากโรงแรมหรือสถานที่ตาง ๆ ดวย
เชนกัน 
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนารติะ 
สนามบินนาริตะ 



 

 

ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซเพรส 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว 
ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาท ี
โตเกียวดิสนียแลนด 
 เลือกซื้อบัสเสริม+เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการน้ีเปนการเสนอ
ขายรถบัส+ทัวรเสริมวันฟรีเดยเชน ไปเที่ยวตลาดปลา ชอปปم�งชิบูยา ฮาราจูก ุเปนตน 
ไกดจะเสนอรายการเที่ยวหนางาน ทางบรษิัทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆท้ังสิน้ 
ข้ึนอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทาน้ัน (หากทาน
ตองการแจงความประสงคกับไกดหนางาน) 
อัตราคาบรกิาร /ทาน 
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 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 

 
18.00น. พรอมกันที่ล็อบบ้ีของโรงแรมเดินทางสู สนามบินนารติะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
20.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เท่ียวบินที ่
XW105 

(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง ส่ังซื้อบนเคร่ืองเทาน้ัน) 
 
วันทีห่า ทาอากาศยานดอนเมือง 
                 
 
02.00น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 
 



 

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียงพักรวมกบั

ผูใหญ 2 ทาน) 
พักเด่ียวเพ่ิม / 
เดินทางทาน

เดียว 
ท่ีน่ัง หมาย

เหตุ 
28ตุลาคม-1
พฤศจิกายน 19,888  

 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

8,500 34  
30ตุลาคม-3
พฤศจิกายน 19,888 8,500 34  

4-8 พฤศจิกายน 62 20,888 8,500 34  
6-10 พฤศจิกายน 62 21,888 8,500 34  
11-15 พฤศจิกายน 62 21,888 8,500 34  

13-17 พฤศจิกายน 
62 21,888 8,500 34  

18-22 พฤศจิกายน 
62 21,888 8,500 34  

2-6 ธันวาคม 62 24,888 8,500 34  
4-8 ธันวาคม 62 25,888 8,500 34  
9-13 ธันวาคม 62 23,888 8,500 34  
11-15 ธันวาคม 62 24,888 8,500 34  
16-20 ธันวาคม 62 24,888 8,500 34  
18-22 ธันวาคม 62 24,888 8,500 34  
23-27 ธันวาคม 62 26,888 8,500 34  
25-29 ธันวาคม 62 26,888 8,500 34  

30ธันวาคม-3
มกราคม 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 8,500 34  

29มกราคม-2
กุมภาพันธ 21,888 8,500 34  

3-7 กมุภาพันธ 63 21,888 8,500 34  
5-9 กมุภาพันธ 63 21,888 8,500 34  

10-14 กุมภาพันธ 63 21,888 8,500 34  



 

 

12-16 กุมภาพันธ 63 21,888  8,500 34  
17-21 กุมภาพันธ 63 21,888 8,500 34  
19-23 กมุภาพันธ 63 21,888 8,500 34  

24-28 กมุภาพันธ 
63 21,888 8,500 34  

26กุมภาพันธ-1
มีนาคม 21,888 8,500 34  

2-6 มีนาคม 63 23,888 8,500 34  
4-8 มีนาคม 63 23,888 8,500 34  
9-13 มีนาคม 63 24,888 8,500 34  
11-15 มีนาคม 63 24,888 8,500 34  
16-20 มีนาคม 63 24,888 8,500 34  
18-22 มีนาคม 63 24,888 8,500 34  
23-27 มีนาคม 63 26,888 8,500 34  
25-29 มีนาคม 63 26,888 8,500 34  

 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบรกิารขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรษััทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเคร่ืองบินใหแก
ทาน  
 
 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง  

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

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราคาบรกิารน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม 
การอัพเกรดท่ีน่ัง เปนการซ้ือบรกิารเสริม กรณีท่ีน่ังที่ทานตองการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการ
อัพเกรดที่น่ังของต๋ัวซีรยีทัวรเต็มทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได 



 

 

 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 
- ทีน่ั่งช้ัน ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
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 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดบัเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองทีส่ายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรมั สัมภาระถือข้ึนเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วนั) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 



 

 

หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป สําหรับกรุปทีม่ีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง(ไมนับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการได
ลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลมุถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสญัญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


