
 

 

รหัสทัวร ITV1904051 
ทัวรโตเกียว ฟูจ ิคาวาส ึฟูจิสกี โยโกฮามา 6 วัน 4 คืน (XW) 
- เที่ยวเมืองคาวาสึจ.ชิซุโอะกะ เมืองเล็กๆติดทะเลคาบสมุทรอิซุ มีช่ือเสียงใน
เรื่องดอกซากุระที่บานเร็วที่สุดในแถบคันโต 
- มิชิมะสกายวอลค ชมวิวอันงดงามที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจากบน
สะพานแขวนขนาดยักษ 
- เที่ยวลานสกี FUJITEN SNOW RESORT อยูบริเวณตีนเขาภูเขาไฟฟูจิ 
หรือเที่ยวหมูบานน้ําใส โอชิโนะฮัคไก  
- พักฟูจิออนเซ็น 1คืน โยโกฮามา1คืน นาริตะ 2คืน ทาน BBQ Yakiniku +
บุฟเฟ�ตขาปูยักษ  
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสูโตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
แบบที่น่ัง 3-4-3 นํ้าหนักกระเป�าไป-กลับ 20กก.  

บินกลางวัน กลับไฟลทดึก เที่ยวสุดคุม!!! ไมเหน่ือย!!! 
 เยือนเมือง คาวาสึจ.ชิซุโอะกะ ชมดอกซากุระกอนใคร ท่ีบานเร็วสุดในแถบคันโต ท่ีจ.ชิซุโอะ
กะ 
 ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงและสวยที่สุดในญี่ปุ�นจากวิวบนสะพานแขวนขนาดยักษ 
Mishima Skywalk 
 ชวงฤดูหนาวสนุกสนานลานสกี Fujiten หรือเท่ียวชมหมูบานโอชิโนะฮัคไก 
 สวรรคแหลงชอปแบรนดเนม โกเทมบะพรีเม่ียมเอาทเลต 
 โตเกียวเมืองหลวง ศูนยรวมแฟช่ันชั้นนําและเทคโนโลยีทันสมัย ชอปปم�งยานดังชินจูก ุ
 โยโกฮามา เมืองทาเรือแหงสีสันที่สวยงาม เมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา 
 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุ�น ศูนยพิพิธภัณฑ
แผนดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวตางๆ  
 วัดโคมแดง วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะ วัดพุทธชื่อดังของญี่ปุ�น ถายรูปโตเกียวสกายทรี ริม
แมน้ําสุมิดะ 
 อิสระฟรีเดย 1 วัน เที่ยว ชอปปم�งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนียแลนด/ดิสนียซีย (ราคา
บัตร 2,700บาท)  
 
ไฟลทบิน NOKSCOOT 
Departure DMK – NRT XW106 11.50-19.30  
Return       NRT - DMK XW105 20.45-02.00 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทาน้ัน) อัพเกรดที่น่ัง/เพ่ิมน้ําหนักสัมภาระ 
รายละเอียดทายรายการทัวร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 
1 พรอมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot (XW) 

เที่ยวบินที่  DMK – NRT XW106 11.50-19.30 – ทาอากาศยานนาริตะ – ที่
พักนาริตะ 

2  โตเกียว - ตลาดปลาสึกิจ ิ– วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ – ถายรูปหุน
กันดั้ม – โยโกฮามา 
ถายรูปจุดชมวิว – ไชนาทาวน      เชา,อาหารเที่ยง (บุฟเฟ�ต BBQ 
Yakiniku) 

3  คาวาสึ ชมซากุระ – Mishima Skywalk - โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเลท - ออน
เซ็น  
 อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set),เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูยักษ)     

4  ศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว - ลานสกี Fujiten หรือ โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช
อปปم�งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ      เชา,เที่ยง (Japanese Set)  

5  อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 
2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพรอมทัวร – เวลา 18.00น. ออกเดินทางสู
ทาอากาศยานนาริตะ 
เที่ยวบินที่ NRT - DMK XW105 20.45-02.00 (+1) 
 เชา   

6 ทาอากาศยานดอนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง 

 
ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป  
(ไมเสริมเตียงพักรวมกับ

ผูใหญ 2 ทาน) 
 พักเด่ียวเพ่ิม 

/ 
เดินทางทาน

เดียว 

ที่
นั่ง 

หมาย
เหต ุ

8-13 กุมภาพันธ 63 26,888  
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 

8,500 34  
13-18 กุมภาพันธ 63 24,888 8,500 34  
15-20 กุมภาพันธ 63 24,888 8,500 34  
20-25 กุมภาพันธ 
63 24,888 8,500 34  
22-27 กุมภาพันธ 
63 25,888 8,500 34  
27กุมภาพันธ-3
มีนาคม 63 25,888 8,500 34  
29กุมภาพันธ-5
มีนาคม 63 25,888 8,500 34  
5-10 มีนาคม 63 27,888 8,500 34  
7-12 มีนาคม 63 27,888 8,500 34  
12-17 มีนาคม 63 27,888 8,500 34  
14-19 มีนาคม 63 27,888 8,500 34  
19-24 มีนาคม 63 27,888 8,500 34  
21-26 มีนาคม 63 29,888 8,500 34  
26-31 มีนาคม 63 29,888 8,500 34  
28มีนาคม-2เมษายน 
63 29,888 8,500 34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง – ทาอากาศยานนาริตะ - ที่พักนาริตะ 
 
 
08.30น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสาร

ขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน 
NOKSCOOT มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความ
สะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเป�า l 

11.50น. นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะประเทศ
ญี่ปุ�นโดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW106 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการสั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น) 

19.30น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไม
อนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมี
โทษจับและปรับ นําทานขึ่นรถโคชปรับอากาศจากน้ันนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ
เดินทางสูที่พักนาริตะ อาหารม้ือคํ่าอิสระตามอัธยาศัย  

 ที่ พั ก : Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันที่สอง  โตเกียว - ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้  

– ถายรูปหุนกันดั้ม – โยโกฮามา – ถายรูปจุดชมวิว – ไชนาทาวน    
 อาหารเชา, เทีย่ง (บุฟเฟ�ต BBQ yakiniku) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 1)  

 นําทานเดินทาง
สูโตเกียวเมือง
หลวง เดินทางสู 
ตลาดปลาสึกิจิ 
ตลาดปลาใจกลางโตเกียว ภายใน
ตลาดเต็มไปดวยรานคาปลีกและ



 

 

รานอาหารตั้งเรียงรายเปนจํานวนมาก มีรานขายปลาทะเลสด ผักผลไมตามฤดูและซา
ชิมิ  ปลาดิบ หรือซูชิดวย สมควรแก เวลาเดินทางสู  วัดอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําที่เปนทองสัมฤทธิ์ มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยม
มากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินา
ริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟ
ที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัด
แหงน้ีหรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของ
ที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขาย ขนมที่คนญี่ปุ�นมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอป
ปم�งของฝากที่เปนแบบญี่ปุ�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  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku 
บาย นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเล

ขึ้นมาเปนเกาะ ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดที่หางได
เวอรซิตี้  ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิง
มากมายและใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn 
ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัว
เดิม ทําใหมีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และ
เพ่ิงเปดตัวเปนทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 ถายรูปตาม
อัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ที่พักยานโยโกฮามา 
นําทานถายรูปจุดชมวิว บริเวณริมอาวโยโกฮามา เดินทางสูไช
นาทาวน ไชนาทาวนที่ใหญที่สุดของญี่ปุ�น ศูนยรวมรานอาหาร
ของโยโกฮามา มีรานคาท้ังหมด 620 ราน สามารถลิ้มรสอาหาร
จีนแทๆไดดวย (อาหารเย็นตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลานําทาน
เขาสูท่ีพัก 



 

 

โรงแรมทําเลด ีใกลสถานีรถไฟ ทานสามารถน่ังรถไฟไปชมวิวยามคํ่าคืนได 
 

 ที่ พัก : APA Hotel Yokohama Bay Tower หรือระดับใกล เคียงกัน (ชื่อ
โรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 
โรงแรมมีบริการเพิ่มเติม Public bath เรียกวา Dai Yokujo เหมือนออนเซ็นแต
ไมใชน้ําแรบริการดวย 
 

วันที่สาม คาวาสึ ชมซากุระ – Mishima Skywalk - โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเลท  
- ออนเซ็น                 

                 อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set),เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู)     
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่3) 
 นําทานเดินทางสู คาวาสึ (Kawazu) เมืองอิซุ (Izu) จังหวัดชิซุโอกะ นําทานไปชม

งาน Kwawazu Sakura Festival 2020  หรืองาน "คาวาสึซากุระมัตสึริ" ซึ่ง
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธเปนตนไปตลอดเวลากวา 1 เดือน "คาวาสึซากุระ (Kawazu-
zakura)" ดอกซากูระจะออกดอกอวดโฉมเร็วกวาซากุระที่ไหนๆในเกาะฮอนชู ซากุระ
สีชมพูเขม เรียงตัวยาวตลอดริมน้ํากวา 4 กม. และบานทั่วเมืองหลายพันตน!!! แถม
บางจุดยังมีดอก "นาโนะฮานะ" หรือดอกกวางตุง สีเหลืองบานพรอมกันอีกดวย สีสัน
ตัดกัน สดใสมากๆ งาน "คาวาสึซากุระมัตสึริ" ในชวงเทศกาลคาวาสึซากุระมัตสึริ ท่ัว
บริเวณจะมีรานคา รานอาหารมากมาย อิสระใหทานถายภาพ ชมวิวตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) Japanese Set  
บาย นําทานเดินสูเมืองมิชิมะ เพื่อนําทานไปชม Mishima Skywalk 

สะพานแขวนแหงใหมที่ยาวที่สุดในญี่ปุ�น กับวิว 360° ทามป�า
เขาและภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม มีความยาวถึง 400 เมตร ตัวสะพาน
ทอดขามหุบเขาสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร และเปนหน่ึงในจุดชม
ภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามไมแพที่ไหนและบริเวณโดยรอบ MISHIMA 



 

 

SKYWALK ยังมีสิ่งที่นาสนใจอีกมากมายตั้งแตคาเฟ�นาน่ัง, Sky Garden ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสายพันธุ เรือนกระจกที่เต็มไปดวยพันธุไมสวยงามตางๆ อิสระให
ทานถายรูปตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาขามสะพาน) จากน้ันนําทานสู โกเท็มบะ 
พ รี เม่ี ยม  เอ าท เลท  (Gotemba Premium Outlets) ตั้ งอยู ที่ เขตฮาโก เน
(Hakone) เปนเอาทเล็ทกลางหุบเขาที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น มีทั้งเสื้อผา กระเป�า สินคา
แบรนดเนมยอดนิยมตางๆ มีรานคาแบรนดดังมากกวา 200 แบรนด เปนแหลงรวม
สินคาแบรนดเนมจากทั่วโลก ทั้งที่เปนแบรนดตางชาติและเปนแบรนดของญี่ปุ�นเอง 
และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอีกดวยจัดไดวาเปนเอาทเลทที่วิวดีที่สุดอิสระให
ทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักออนเซ็น 

คํ่า  รับประทานอาหาร
คํ่า (ม้ือที่5) บุฟเฟ�ต
ขาปูยักษไมอั้น!!! หลัง
อาหารไมควรพลาด
ประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้าแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตล
ญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ�นเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวย
เร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเม่ือยตางๆ และชวย
ผอนคลายความตึงเครียดไดอยางด ีพรอมทั้งบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลัง่ 
 ที่ พั ก : Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel ห รื อ ร ะ ดั บ
ใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 
วันกอนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ ศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว - ลานสกี Fujiten หรือ โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว  
- ชอปปم�งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ     อาหารเชา,เที่ยง 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่6) 
 นําทานเดินทางสูศูนย

พิพิธภัณฑแผนดินไหว 
ซึ่งไดจําลองเหตุการณ
ตางๆที่เกิดแผนดินไหว
ในญี่ ปุ�น และสาธิตวิธี
ป�องกันตัว และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลอง
แผนดินไหวในระดับที่แตกตางกันได พรอมทั้งเลือกซื้อสินคา
ราคาพิเศษ เชนโฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีม
ตางๆเปนตน นําทานเดินทางสู ฟูจิเท็นสกีรีสอรท (Fujiten 
Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภเูขาไฟฟูจิ ทาน
จะไดสัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระใหท านได เลือกสัมผัส
ประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับการลื่นไถลดวยสกีเลือกสนุก
กับสโนวบอรดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะที่ทาน
จะสามารถน่ังดื่มดํ่ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลว
สะอาดตายิ่งนัก หรือทานจะสามารถเลือกถายรูปบริเวณรอบ หรือซื้อของที่ระลึกจาก
ราน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารได
ตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคา
ประมาณ ท านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่ อน  Snow Sled 1,200 เยน , 
Snowboarding 4,500เยน//ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงอัพเดทหนางาน) หมาย
เหตุ: หากหิมะละลายแลวหรือลานสกีปดแลว นําทานเดินทางสูโอชิโนะฮักได 
หรือเดินทางสู หมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เปนหมูบานที่
ตั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่ง
ในป 2013 ฟูจิซังไดรับเลือกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบอน้ํา
ใสๆ รวมกันกวา 8 บอ เปนน้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุ
มามากกวา 1,200 ป อิสระถายภาพ หรือเลือกซื้อของฝาก ชิมของอรอยๆโมจิยาง 
ซอฟครีมตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7) Japanese Set  



 

 

บาย จากน้ันนําทานชอปปم� งยานชินจูกุและ Laox Shinjuku 
แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนย
รวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา เปนแหลง
อัพเดทเทรนดและเปนยานความเจริญอันดับหน่ึงของนคร
โตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อสินคามากมาย อาทิ
เชน เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร, 
Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา,รองเทา และเครื่องสําอางเชนแบนรด  KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ราคาคอนขางถูกกวา
เมืองไทยและราน100เยน (อยูตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 
100 เยน เทากันหมด หรือเปนรานดองกี้ ที่ขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะ
เปนรานมัตสึโมโตที่รวมสินคา เครองใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยาง
หลากหลาย ใหท านชอปปم� งตาม จนถึงเวลานัดหมายนําท านเดินทางสู  
ที่พักยานนาริตะ อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย  

 ที่ พั ก : Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่หา อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 
2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพรอมทัวร  
– เวลา 18.00น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะ อาหารเชา 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่8) 
 (สัมภาระเช็คเอาทกอนเวลา 10.00น. และฝากไวที่ล็อบบี้โรงแรม) 

 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัย  
ใหทานชอปปم�งหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุ
หรือชอปปم�งแถวนาริตะ เชนหางอิออนมอลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเที่ยวโดยตัวทานเอง 
  Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน 
มีแบรนดชั้นนําของญี่ปุ�นและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา
เ ช น  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 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  ซึ่งสามารถเดินทาง
โดยรถไฟหรือบัสจากสนามบนสูดิสนียไดโดยงาย 
หมายเหตุ: ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการสั่งซื้อ
บัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยาง
นอย 7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร) บัตร
โตเกียวดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคาเทากันและ
เลือกเขาไดอยางใดอยางหน่ึง 
  โตเกียวดิสนีย ทานจะไดพบกับความมหัศ
จ า ร ร ย ข อ ง โต เกี ย ว ดิ ส นี ย แ ล น ด  (Tokyo 
Disneyland)แ ล ะ โต เกี ย ว ดิ ส นี ย ซี  (Tokyo 
Disneysea) บรรยากาศแหงความสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจแล ะเครื่องเลนมากมาย จะ
ทําใหคุณไดสัมผัสถึงความสุขตั้งแตกาวแรกที่คุณเขาไป สวนสนุกทั้งสองแหงน้ีเต็มไป
ดวยความบันเทิง พรอมกับกลิ่นอายความเปน
ญี่ ปุ� น  ท านจะไดพบกับตัวละครสุดคลาสสิค
จากดิสนียมากมายที่โตเกียวดิสนียแลนด หรือดํา
ดิ่งลงไปใตมหาสมุทรกับโตเกียวดิสนียซีที่มาพ
นอมกับตัวละครจากใตทะเลมากมาย ดิสนียเปน
โลกแห งจิ  นตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่ง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ
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 
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. พรอมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง
กลับ 

20.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบิน
ที่ XW105 

(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทาน้ัน) 
 
วันที่หก ทาอากาศยานดอนเมือง 
 
02.00น.   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 
รวมทั้งคาตั๋วเคร่ืองบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 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 
การซื้อท่ีน่ังอัพเกรดเพ่ิมเปนการซื้อบริการเสริม กรณีที่น่ังที่ตองการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการ
อัพเกรดที่น่ังของต๋ัวซีรียทัวรเต็มทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได 
 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 (ยกเวนที่น่ัง No.31 DEFG น่ังได) 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา16ปน่ัง  
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) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) 
มีคาใชจายดังน้ี 
(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. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 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.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

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(ไมนับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการได
ลวงหนาได  
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 3 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
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรบัขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 


