
#9597 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน โออิชิปารค ฟูจิเท็นสกี
รีสอรท(ไมรวมคาอุปกรณ) บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ ถายรูปกับโตเกียวสกายทรี
พิพิธภัณฑแผนดินไหว โออิชิปารค ชอปปงยานชินจูกุ อิสระทองเที่ยวโตเกียวตาม
อัธยาศัยหรือซ้ือทัวรเสริม วัดนาริตะ รานดองกี้ หางอิออนมอลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุ
สะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียว
สกายทรี - ขาปูยักษ - ออนเซน

  

Alexander Hotel &amp;
Resort Yamanakako//
Route Inn Kawagujiko หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

3 พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - ลานสกีฟูจิ
เท็น - สวนโออิชิพารค - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ยานชินจูกุ   

Hedistar Hotel Narita /
Marroad International
Hotel narita หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   

Hedistar Hotel Narita /
Marroad International
Hotel narita หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 วัดนาริตะ - รานดองกีโ้ฮเต - ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿8,500

7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿8,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ -
ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียว
สกายทรี - ขาปูยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 3 เคานเตอรสายการบิน
NOKSCOOT มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเปา

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.20 น. นําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW102
(บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนครื่อง กอนครื่องลง 2 ชม.)

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา)

นําทานขึ่นรถโคชปรับอากาศเดินทางนําทานดินทางเขาสูโตเกียว

บาย

บริการอาหารเท่ียง (เบนโตะบนรถ) เพ่ือความสะดวกในการเดินทางและเวลาทองเท่ียว

เขาสูโตเกียวเมืองหลวง นําทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิม
ทองคํา ท่ีเป็นทองสัมฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหว
ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี

ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก แขวนอยู เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี

้ ่ ่ ่ ่



หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมท่ีคนญ่ีป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอป
ป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีป ุน ญ่ีป ุน Made In Japan แทๆ หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โต
เกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียวท่ีทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอา
ซากุสะ

จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานภูเขาไฟฟูจิ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา บุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้!!!

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญ่ีป ุนใหทานไดพัก
ผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึน้ การบรรเทาอาการปวด
เมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมทัง้บํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ัง

พัก Alexander Hotel & Resort Yamanakako// Route Inn Kawagujiko หรือระดับใกลเคียงกัน

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

มหานครโตเกียว

 เชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนูเบนโตะ

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ประตูฟาคํารณ

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - ลาน
สกีฟูจิเท็น - สวนโออิชิพารค - พิธีชงชาญี่ปุน - ยานชินจูกุ

บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนครื่อง กอนครื่องลง 2 ชม.

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

ขาปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้

 Alexander Hotel &amp; Resort Yamanakako// Route Inn Kawagujiko หรือระดับใกลเคียงกัน

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

่ ่ ่



นําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญ่ีป ุน และสาธิตวิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตางกันไดดวย

นําทานไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอรท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและท่ีพักท่ีตัง้อยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัส
กับหิมะขาวโพลนอิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับการล่ืนไถลดวยสกีเลือกสนุกกับสโนวบอรดหรือ
เลือกเพลิดเพลินกับการน่ังเล่ือนหิมะท่ีทานจะสามารถน่ังด่ืมด่ํากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมดวยหิมะท่ีดูแลวสะอาดตาย่ิงนัก หรือ
ทานจะสามารถเลือกถายรูปบริเวณรอบ หรือซ้ือของท่ีระลึกจากราน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องด่ืมท่ีบริเวณ
ชัน้2ของตัวอาคารไดตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกี) (หากลานสกีไมสามารถเท่ียวได
บริษัทจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมูบานโอชิโนะฮักไก)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 4) เมนู Japanese Set

นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีตัง้อยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันท่ี
อากาศแจมใสจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเกือบทัง้ลูกท่ีสวยงามมาก

นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดเรียนพิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีป ุน และทานสามารถ เลือก
ซ้ือชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ีเชน โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญ่ีป ุน หรือผลิตภัณฑจากน้ํามัน
มา และยาและวิตามินของญ่ีป ุนท่ีบํารุงสุขภาพ ดานหลังรานทานสามารถเดินไปถายภาพวิวฟูจิริมทะเลสาบคาวากูจิโกะได

นําทานเดินทางสูโตเกียว

นําทานไป ชอปป้ิงยานชินจูกุ แหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลา
บรรดาแฟชัน่นิสตา เป็นแหลงอัพเดทเทรนดและเป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ใหทานเลือกชมและ
ซ้ือสินคามากมายท่ีราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย ท่ีน่ียังมีราน100เยน (อยูตึกPEPEชัน้8) ซ่ึงสินคาทุกอยางภายในรานจะ
ราคา100 เยนเทากันหมด หรือเป็นรานดองกีท่ี้ขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเป็นรานมัตสึโมโตท่ีรวมสินคา เครื่องใช
เครื่องสําอางค ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆท่ียานชินจูกุ เชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอ
รอยๆอีกมากมาย

จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ

พัก Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกลเคียงกัน

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…

ลานสกีฟูจิเท็น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซ่ึงภายในตัวตึกมี generator เพ่ือจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวท่ีสมจริง เพ่ือใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตัง้อยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทัง้ลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีทัง้ลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ทัง้สกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกี ราคาประมาณทานละ 4,500 เยน,กระดานเล่ือน Snow Sled
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงหรืออากาศไมเอ้ือ
อํานวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรืมาณนอยอยู โดยทางบริษัทจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมูบานโอชิโนะฮักไกแทน

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

สวนโออิชิพารค

พิธีชงชาญี่ปุน

ยานชินจูกุ

สวน Oishi Park ซ่ึงอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมอง
ขามทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทอง
เท่ียวชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน  
ใหทานชอปป้ิงหรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือชอปป้ิงแถวนาริตะ เชนหางอิออนม
อลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเท่ียวโดยตัวทานเอง

Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปิดใหบริการทุกวัน มีแบรนดชัน้นําของญ่ีป ุนและแบรนดตาง
ประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา สามารถชอปไดตัง้แตเวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบ
รนดเนมท่ีแหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมาย

การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ
(Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเวลาประมาณ 15 นาที

่ ้ ่



การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แลวขึน้รถไปท่ี SHISUI
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที

เลือกเท่ียวดิสนีย Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซ่ึงสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบินสูดิสนียไดโดย
งาย ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการสัง่ซ้ือบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางนอย 7
วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร) บัตรโตเกียวดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหน่ึง

ท่ีโตเกียวดิสนีย ทานจะไดพบกับความมหัศจารรยของโตเกียวดิสนียแลนด (Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนียซี
(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหงความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจและเครื่องเลนมากมาย จะทําใหคุณไดสัมผัสถึงความสุข
ตัง้แตกาวแรกท่ีคุณเขาไป สวนสนุกทัง้สองแหงน้ีเต็มไปดวยความบันเทิง พรอมกับกล่ินอายความเป็นญ่ีป ุน ทานจะไดพบกับตัว
ละครสุดคลาสสิคจากดิสนียมากมายท่ีโตเกียวดิสนียแลนด หรือดําด่ิงลงไปใตมหาสมุทรกับโตเกียวดิสนียซีท่ีมาพนอมกับตัว
ละครจากใตทะเลมากมาย

ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด ( ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัว
ใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of
Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small
World ชมภาพ ยนตรสามมิติ The Invention of the Year

ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ จับจายเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทัง้ยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอก
จากวอลดิสนีย อยาง มิกกีเ้มาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของท่ีระลึกนารักในดิสนีย
แลนด ทานสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะไดโดยรถไฟหรือรถชัตเติล้บัส หรือถาเดินทางจากโตเกียว ทานสามารถขึน้รถไฟ
จากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนียแลนดโดยใชเวลา 15 นาที อีกทัง้ ยังมีรถโดยสารว่ิงตรงจากโรงแรมหรือสถานท่ี
ตาง ๆ ดวยเชนกัน

วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 
สนามบินนาริตะ 
ขึน้รถไฟ JR นาริตะเอ็กซเพรส 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
เปล่ียนสายรถท่ีสถานีรถไฟ JR โตเกียว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาที 
โตเกียวดิสนียแลนด

เลือกซ้ือOption Tour เท่ียวโตเกียว (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมน้ีเป็นการเสนอขายทัวรเสริมวันฟรีเดยเบื้อง
ตน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซ้ือใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทาน
เทาน้ัน

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 ทานขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทาน

Option Tour แบบท่ี 1

โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล - ตลาดปลาซึกิจิ-ชิบูยา+ฮาราจูกุหรือโอไดบะ

Option Tour แบบท่ี 2

คามาคูระ – พิพิธภัณฑราเมง – ชอปป้ิงโยโกฮามา – โอไดบะ – นาริตะ

อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ค่ํา

พัก Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกลเคียงกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 วัดนาริตะ - รานดองก้ี - ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

กรณีตองการสัง่ซ้ือบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจงความประสงคอยางนอย 7 วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร) บัตรโตเกียว
ดิสนียแลนดและดิสนียซี ราคาเทากันและเลือกเขาไดอยางใดอยางหน่ึง

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญ
กับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย
รวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับราน
คาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา” ราน
คามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี6)

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดท่ีเป็นท่ีรูจักมากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเป็นวัดท่ีโดงดังท่ีสุดใน
แถบชิบะ บริเวณวัดเป็นท่ีตัง้ของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึน้สูอาคารหลักเป็นสถานท่ีสําหรับสักการะบูชาภายในวัด มีสวน
หยอมท่ีมีสระน้ําขนาดใหญ รวมทัง้บริเวณสําหรับเลีย้งสัตวภายใน นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมีชีวิตท่ีดี
และยืนยาว พรอมเลือกชมและซ้ือเครื่องรางของขลังและสินคาพ้ืนเมือง

จากน้ันนําทานเดินทางไปชอปป้ิง รานดองกี ้เป็นรานท่ีรวบรวมสินคาตางๆของญ่ีป ุนไวมากมาย ในราคาพิเศษ ใกลๆกันจะมี
หางอิออนมอลล ทานสามารถเดินไปชอปป้ิงได

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

บาย

13.55 น. เหินฟาสูทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW101 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบน
เครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย)

ค่ํา

18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วัดนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตัง้อยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน้สไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

รานดองกี้โฮเต

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

รานดองกีโ้ฮเต” หรือท่ีหลายๆคนเรียกกันวา “รานดองกี”้ มีสาขาอยูท่ัวไปตามยานสําคัญ
และเมืองใหญๆ ท่ัวประเทศญ่ีป ุน เฉพาะในโตเกียวมีอยูทัง้หมด 35 สาขาเลยทีเดียว ทัง้
ในยาน Shinjuku Ueno Asakusa Ginza Roppongi Shibuya Ikebukuro และอ่ืนๆ
สวนในโอซากาท่ีเห็นไดงายท่ีสุด คือ ยาน Namba ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม
(Dotombori)

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร(คาใชจาย1,000บาท) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วัน
กอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท

สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน 



สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ กรุณาสงพรอมพรอม
หลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

ทานสามารถUpgrade ท่ีน่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ท่ีน่ังชัน้ ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง10วัน 
- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน คาใชจายเพ่ิมเติมโปรดสอบถาม

คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพักหอง
Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได

คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เครื่องไม
เกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (ไมรวมการประกันความคุมครองการ
สูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว)

ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังน้ี  
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
สายการบินไมจํากัดจํานวนชิน้ในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบนน.สูงสุดได 32กก./ชิน้

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ 
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย

(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

่ ่ ่ ้ ่ ่



2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

 3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ

วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึน้ บรัษัทฯขอสงว
สิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึน้

การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- เล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดได
ชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)  ทาง
ผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุกกรณี 

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


