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Sugoi Tokyo โตเกยีว ฟจู ิ5วนั 3คนื 

แชอ่อนเซ็น  บฟุเฟ่ต ์BBQ และ ขาปยูกัษ ์ Wifi on Bus 
ราคาสดุคุม้!!! เร ิ�มเพยีง 17,888 บาท 

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื อสิระฟรเีดย ์1วนั 
 โตเกยีวเมอืงหลวง มหานครที�ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศนูยร์วมแฟชั�นชั �นนําและเทคโนโลยทีันสมยั 

 สมัผัสวัฒนธรรมการอาบนํ�าแรอ่อนเซน็ (Onsen) นํ�าแรใ่นสไตลญ์ี�ปุ่ น ชมหมูบ่า้นนํ�าใส โอชโินะฮกัไก  

ขึ�นฟจูชิั �น5 สมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญี�ปุ่ น  

 วัดอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ�งชนิจกู ุหา้งเอออนพลาซา่ รา้นดองกี� วัดนารติะ 

  อสิระฟรเีดย ์1 วัน หรอืเลอืกซื�อบตัรเที�ยวโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700บาท)  

 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) นํ �าหนกักระเป๋า20กก. 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดี�ยวเพิ�ม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ที�น ั�ง หมายเหต ุ

27 ม.ิย. – 1 ก.ค. 61 18,988  
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

30ม.ิย.  – 4 ก.ค. 61 17,988 8,500 34  

3 – 7 ก.ค. 61 15,888 8,500 34  

6 – 10 ก.ค. 61 18,988 8,500 34  

9 – 13 ก.ค. 61 18,988 8,500 34  

12 – 16 ก.ค. 61 18,988 8,500 34  



 
15 – 19 ก.ค. 61 15,888 8,500 34  

18 – 22 ก.ค. 61 18,988 8,500 34  

21 – 25 ก.ค. 61 18,988 8,500 34  

24 – 28 ก.ค. 61 18,988 8,500 34  

26 – 30 ก.ค. 61 25,988 8,500 34  

27 – 31 ก.ค. 61 25,988 8,500 34  

30 ก.ค. – 3 ส.ค. 61 18,988 8,500 34  

2 – 6 ส.ค. 61 17,988 8,500 34  

5 – 9 ส.ค. 61 12,871 8,500 34  

7– 11 ส.ค. 61 18,988 8,500 34  

10 – 14 ส.ค. 61 12,871 8,500 34  

13 – 17 ส.ค. 61 19,988 8,500 34  

16 – 20 ส.ค. 61 17,988 8,500 34  

19 – 23 ส.ค. 61 17,988 8,500 34  

22 – 26 ส.ค. 61 17,988 8,500 34  

25 – 29 ส.ค. 61 17,988 8,500 34  

28 ส.ค.  – 1 ก.ย. 61 18,988 8,500 34  

31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61 19,988 8,500 34  

3 – 7 ก.ย. 61 19,988 8,500 34  

6 – 10 ก.ย. 61 19,988 8,500 34  

9 – 13 ก.ย. 61 19,988 8,500 34  

12 – 16 ก.ย. 61 19,988 8,500 34  

15 – 19 ก.ย. 61 19,988 8,500 34  

18 – 22 ก.ย. 61 21,988 8,500 34  

21 – 25 ก.ย. 61 21,988 8,500 34  

24 – 28 ก.ย. 61 21,988 8,500 34  

27 ก.ย. – 1 ต.ค. 61 22,988 8,500 34  

 

 

 

ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

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

 

 

วนัที�แรก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

 

23.00น. พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั�น 3 

ประต6ู เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะ  
ดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

 

วนัที�สอง     ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ฟูจอิอนเซ็น  

                   อาหารเที�ยง (BBQ YAKINIKU) ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 



 
02.20น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที�ยวบนิที� 

XW102  * ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 

10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางรับประทานอาหาร

กลางวัน 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 1 ) เมน ูBBQ YAKINIKU BUFFET 
 
 
 

 

 

บา่ย เขา้สู่โตเกยีวเมืองหลวง นําท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI 

TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจา้แม่กวนอมิทองคํา ที�เป็น

ทองสัมฤทธิ� มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เก่าแก่ที�สุดใน 

ภูมภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคล

ตลอดทั �งปี ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึ�งมี

โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที�ใหญ่ที�สุด

ในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของขลังอันศักดิ�สทิธิ�ของวัดแห่งนี�หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามิ

เซ ถนนชอ้ปปิ� งที�  มชีื�อเสยีงของวัด มีรา้นขายของที�ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเล่น

โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที�คนญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี�ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการช ้

อปปิ�งของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั �งขา้วของเครื�องใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิ

รม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื�อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลา ท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยที�สูง

ที�สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที�ท่านสามารถ

ถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 

2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ี�นครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น 

ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกั ยา่นภเูขาไฟฟูจ ิ

 
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า (มื�อที�2) 

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ั�น!!! 
ห ล ั ง อ า ห า ร ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด
ประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการ

อาบนํ �าแรอ่อนเซ็น (Onsen) นํ�าแร่ใน

สไตลญ์ี�ปุ่ นใหท้า่นไดพ้ักผ่อนอยา่งเต็ม
อิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่ นเชื�อวา่นํ�าแรธ่รรมชาตนิี�
มสีว่นชว่ยเรื�อง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึ�น การบรรเทาอาการปวดเมื�อยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึ
เครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทั �งบํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั�ง 

ที�พกั: Wakamiro/Route Inn Kawagujiko หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที�สาม  โอชโินะฮกัไก - ข ึ�นภเูขาไฟฟจูชิ ั�น5 – พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น - ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - โตเกยีว –  



 
                  ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ- นารติะ         อาหารเชา้,เที�ยง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที�3) 
 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ

สญัลักษณ์ของแดนอาทติยอ์ทุยั จัดได ้
ว่าเป็นภูเขาไฟที�ลักษณะงดงามที�สุด
ในโลกแห่งหนึ�งด ว้ย ที�มีความสูง
ประมาณ 3,776 เมตร นําท่านสัมผัส
บรรยากาศและกลิ�นอายอยา่งใกลช้ดิที�
ส ถ านีที�  5 บ น ระด ับ ค วาม สู งที� 
2 ,5 0 0  เม ต ร  อิส ระ ให ้ท่ า น ไ ด ้
บันทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่ง
นี� พรอ้มทั �งเลอืกชมและซื�อสนิคา้พื�นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย (หมาย
เหต:ุขอสงวนสทิธิ�ไมข่ ึ�นในกรณีอากาศไมเ่อื�ออํานวยหรอืทางขึ�นปิดโดยเปลี�ยนไป
เที�ยวที�สวนโออชิปิารค์แทน ) นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino 
Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นที�ตั �งอยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคา
โกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ�งในปี 2013 ฟูจซิังไดร้ับเลือกใหเ้ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก ที�นี�เองก็ไดร้ับเลอืกในฐานะส ่ วนหนึ�งของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนี�มบีอ่นํ�าใสๆ รวมกนักวา่ 8 บอ่ 
เป็นนํ�าที�เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ที�ใชเ้วลาอันยาวนาน ในการ
ไหลลงมาสูพ่ื�นดนิและซมึซาบไปยังบอ่นํ�าแต่ละบอ่นํ�า ดังนั�นนํ�าที�อยูใ่นบ่อจะเป็นนํ�าที�ใสสะอาด และสดชื�นมาก 
ทําใหค้นไทยเราเรยีกที�นี�ว่า หมู่บา้นนํ �าใส ในปี 1985 สถานที�แห่งนี�ยังไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ 
แหล่งนํ�าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สุดของญี�ปุ่ นอกีดว้ย  อกีทั �งบรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภูเขาไฟฟจูไิดอ้ย่าง
สวยงามในวันที�อากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบับรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืง หรอืชมิ
ขนมโมจยิา่งขึ�นชื�อที�เป็นสเีขยีวๆทําจากหญา้สมนุไพร เรยีกวา่ ยากคิซุะโมจ ิหรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส  ทั �ง
โมโมะ, วานลิลา, องุน่, ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮกัไก หรอืชมิเตา้หูใ้สม่โิสะรสอรอ่ย จากน ั�นนําทา่นสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ่ น และทา่นสามารถเลอืกซื�อ

ชาและสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากที�นี�เช่น โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี�ปุ่ น หรือ
ผลติภณัฑจ์ากนํ�ามนัมา้ และยาและวติามนิของญี�ปุ่ นที�บํารงุสขุภาพและ จากนั�นนําทา่นทานอาหารกลางวันที�คาวา
กจูโิกะ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื�อที� 4) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่โตเกยีว นําท่านไป ชอ้ปปิ� งยา่นชนิจูกุ แหล่งชอ้ปปิ�งขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว 

เป็นศูนยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั�นนสิตา้ เป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ�งของนครโตเกียวใน
ปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืกชมและซื�อสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื�อผา้
,รองเทา้ และเครื�องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , 
SK II และอื�น ๆ อกีมากมายที�ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น
100เยน (อยู่ตกึPEPEชั �น8) ซึ�งสนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 
เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี� ที�ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง 
หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�รวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื�องสําอาง ผลติภัณฑ์
ของใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย อาหารมื�อเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ
รา้นอรอ่ยต่างๆที�ยา่นชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนํา
ทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกัยา่นนารติะ 

ที�พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที�ส ี�  อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัหรอืซื�อบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท)   
                  อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที�5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง 



 
ใหท้่านชอ้ปปิ�งหรอืเดนิทางสูส่ถานที�ท่องเที�ยวอื�น ๆ เชน่ อากฮิา
บาร่า , ฮาราจุกุ หรอื  ชนิจูก ุหรอื ช ้
อ ป ปิ� ง ที� ช ิ ซุ ย      
 เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเที�ยวโดยตัวทา่นเอง 
หรอืจะเลือกซื�อทัวรด์สินียแ์ลนดซ์ ึ�ง
สามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัส
จากสนามบินสู่ด ิสนีย์ไดโ้ดยง่าย 
ราค าบ ัต ร  Tokyo Disneyland 
ท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่า
เด ินทาง) กรณี ต้องการส ั�งซื�อ
บตัรกบับรษิทัฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 10 วนั
กอ่นเดนิทางพรอ้มชําระคา่บตัร)  
- โตเกยีวดสินยี ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี�ปุ่ นซึ�ง
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดย
สรา้งขึ�นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  
600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื�องเล่นนานาชนดิ ( ไม่
จํากัดจํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่น
เครื�องเลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตูนเรื�องดัง  Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์
The Pirate of Caribbean เข ย่ า ข วัญ กั บ บ ้ าน ผี สิ ง ใน 
Haunted Mantion สั ม ผั ส   ค วาม น่ า รัก ข องตุ๊ ก ต า เด็ ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตร์สามมติิ  The Invention of the Year ใหท้่านได ้
สนุกสนานพรอ้มกับการ  จับจา่ยเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึน่ารักในด ิ สนยีแ์ลนดอ์กีทั �งยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอก
จากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี�เมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื�อของที�ระลกึ
น่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET อยูใ่กลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุก
วัน มแีบรนดช์ั �นนําของญี�ปุ่ นและแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรร
มากมายกว่า 120 รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็น 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 สามารถชอ้ปไดต้ั �งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช ้
อปปิ�งอยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และ
สนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส 

Outlet Shuttle อ อ ก จ า ก  ( Terminal 1) No.30 ห รื อ 
( Terminal 2) No.13 ต ร ง ไ ป ถึ ง  SHISUI PREMIUM 
OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station 
ไปลงที�สถานี JR Shisui Station แลว้ขึ�นรถไปที� SHISUI 
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ั�งรถ Shuttle Bus 
ของโรงแรมไปตอ่รถที�สนามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืง
โตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิี อย่างเช่น รถไฟ รถ
โดยสารประจําทาง และ แท็กซี� ในปัจจุบันวธิทีี�กําลังเป็นที�
นยิมคอืการนั�งรถไฟ ดังนั�น ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ 
ซึ�งสะดวกในการคํานวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดนิทาง 
ท่ามกลางรถไฟที�มอียู่หลายสาย รถไฟฟ้าที�ใหบ้รกิารจาก
สนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน 
ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สีแดงตามรูป เดินทางเขา้โตเกียวจากทางทิศใต ้ผ่านจิบะเขา้สถานี
โตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี� ส่วนแรกวิ�งขึ�นไปทางเหนือผ่าน 
Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิ�งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ที� 2,940เยน – 4,180เยน รถไฟ



 
ขบวน Narita Express วิ�งดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรต่อชั�วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีนโตเกยีวและ
ปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิ�งผา่นสถานโีตเกยีว ซึ�งเป็นสถานทีี�ขบวนรถจะเชื�อมตอ่กนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวน
ที�มาจากโอฟุนะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชื�อมต่อกับขบวนที�มาจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวน
เดยีวกนัวิ�งตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTokyo ราคาประมาณ 1,280
เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํี�าเงนิ รถด่วนของ
ฝั�ง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผ่านสถานีนปิโปร ิสุดปลายทางที�อุเอโนะ ใชเ้วลา
เพียง 41 นาที ค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิ� ง ด ้ว ย ค ว า ม เ ร็ ว สู ง สุ ด  160 
กโิลเมตรต่อชั�วโมง Skyliner มรีถออกทกุๆ 20 และ 
40 นาท ีใน ระหว่างชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ�ง 
3 เที� ยวต่อชั� วโมง กรณี ใช บ้ ริการ Keisei Line 
จะตอ้งลงที�สถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไม่ก็สถานี
อุ เอโ น่  (Ueno) ซึ�ง  ทั � ง  2 สถานีนี� จ ะสามารถ
สามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น 
Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สีสม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที�สถานอีุเอโนะ ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชั�วโมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิ�งจากสนามบนิไปสดุปลายทางที�อเุอ
โนะ ใชเ้วลาตั �งแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ที�พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที�หา้  วดันารติะ – รา้นดองกี� – หา้งเอออน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                          
                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที�6) 
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี�เป็นหนึ�งในวดัที�เป็นที�รูจ้ักมากที�สดุในภมูภิาคคัน

โต ถอืวา่เป็นวัดที�โดง่ดังที�สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้
เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที�ตั �งของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึ�นสู่อาคารหลัก
เป็นสถานที�สําหรับสักการะบชูาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยี์
หา้ชั �นหนึ�งคู่ สวนหย่อมที�มสีระนํ�าขนาดใหญ่ รวมทั �งบรเิวณสําหรับ
เลี�ยงสัตว ์ภายใ นก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดีย โดย
ยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอ
พรพระเพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดีและยนืยาว พรอ้มเลือกชมและซื�อ
เครื�องรางของขลังและสนิคา้พื�นเมอืง จากนั�นนําท่านเดนิทางไปชอ้ป
ปิ�ง รา้นดองกี� เป็นรา้นที�รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญี�ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งเอออน นาริ
ตะ ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ�งได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

1 3.55 น .  เหิ น ฟ้ า สู่  ท่ า อ า ก า ศ ย า น ด อ น เมื อ ง โ ด ย  ส า ย ก า ร บิ น   NOKSCOOT  เที� ย ว บิ น ที�  102 

                  (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย ) 
 18.25น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี�ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี�ยน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี�ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลี�ยนปรบัสงูขึ�น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ�มข ึ�น 



 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น คา่ทวัรท์ ี�จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั�นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั�งคา่
ต ั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั�งนี�จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั�ง มฉิะน ั�นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี�  รวม 
1.  คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได/้ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มร่วมการประกนักระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พกัสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี�ยนพกัหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํ �าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื�องที�สายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึ�นเครื�องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ั�งซื�อประกนัสขุภาพ
เพิ�มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ�ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปที�มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
 3.ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั�น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที�ยว เทา่นั�น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื�อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั� วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
18. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 

 



 
 


