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บนิตรงสูน่ารติะ (โตเกยีว) โดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งใหญ ่
บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งขากลบั 1 เทีย่ว 
วดัอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ ชมกนัด ัม้ตวัใหม ่Rx-O Unicorn ทีโ่อไดบะ 

ชมภเูขาไฟฟจู ิทุง่ดอกโคเชยี เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญีปุ่่ น  
ชมพพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค   

พเิศษ !! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์แบบไมอ่ ัน้ 
พกัออนเซ็นฟจู ิ1 คนื พกั 4 ดาว 1 คนื พกันารติะ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ผ่านชมโตเกยีวสกายทร-ี 
ชมกนัด ัม้ตวัใหม ่Rx-O Unicorn ทีเ่กาะโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี-้ชงชาแบบญีปุ่่ น 

(ออนเซ็นธรรมชาต+ิบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
02.15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW102 
 

ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ย.. 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
(XW102 : 02.15-10.25+1) 

    

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ 
ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีชมกนัด ัม้ตวัใหม ่Rx-O 
Unicorn ทีเ่กาะโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี-้ชงชาแบบญีปุ่่ น 

ออนเซ็นธรรมชาต+ิบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

   FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

  

3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้5-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-ผา่นชม
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ-หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค 
ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

   KEISEI MIRAMARE 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 สวนฮติาชซิไีซดพ์ารค์-ทุง่ดอกโคเชยี-AMI PREMIUM 
OUTLET-นมสัการพระพทุธรปูปางยนื Ushiku 
daibutsu-ออิอน มอลล ์

   NARITA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดันารติะซนั-ถนนชอ้ปป้ิงหนา้วดันารติะ 
สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  
(XW101 : 13.25-19.05) 

  
 

บนเครือ่ง 
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(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

10.25 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 
2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะ (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอาซากุสะ”    

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์ และไดร้ับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้

ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู

ทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของ      

ทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ให ้

ทุกท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก“หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว 

ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดัง

อกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มี

ขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam 

Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่

ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชา

แบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชาแบบคนญีปุ่่ น และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิ

โกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
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วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 -พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-ผา่นชมทะเลสาบคาวากจูโิกะ-
หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

กรณีจบเทศกาลน าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และ

ยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีม่า

เยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณี

ทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและ

ววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บ

ไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กี

ดว้ย จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราว

ของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น หรอืเลอืกทดสอบบา้นจ าลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รับการสั่นสะเทอืน

จากขัน้ต ่าสุดสูขั่น้สูงสดุ และศกึษาเรียนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้ของฝากทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบเซ็ตญีปุ่่ น (4) 

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค” 

(Oshino Hakkai) เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาติ

ตัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึ

อากาศบริสุทธิ์  และไอ เย็ นจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาต ิโดยในบอ่น ้าใสแจว๋มปีลาหลากหลาย

พันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้ า

เฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ และยังมีน ้ าผุดจาก

ธรรมชาตใิหต้ักดื่มตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ 



PJP11-XW PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA เดนิทาง เดอืน ก.ย. - ต.ค. 62  

 

หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นน้ีมขีองขึน้ชือ่อย่าง โม

จชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มู่บา้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิ

จุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ

รนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
ทีพ่กัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อยูใ่จกลางเมอืงชบิะ มที าเลอยูห่นา้สถานรีถไฟ Chibachuo 

Train Station บรเิวณโรงแรมมรีา้นสะดวกซือ้ รา้นชอ้ปป้ิง เช่น ไดโซะ มตัสโึมโตะ รา้น

ขายยา ใหท้า่นเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกลิม้รสอยา่งหลากหลาย 

เชน่ รา้นราเม็ง ขา้วหนา้เนือ้ ป้ิงยา่ง เป็นตน้  

(หอ้งพกัทีโ่รงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) 

เนือ่งจากเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ **) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4 สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ทุ่งดอกโคเชีย-AMI PREMIUM OUTLET-นมสัการ
พระพทุธรปูปางยนื Ushiku daibutsu-ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

หลังอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู ่สวนฮติาช ิซไีซด ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยู่ใน 

เมอืงฮติาชนิากะ ในจังหวัดอบิาราก ิในประเทศญีปุ่่ น เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีน้ือทีก่วา้ง 

1,187.5 ไร่ ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดที่จะหมุนเวียน
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เปลีย่นกันบานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ทีส่วนรมิทะเลฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ สามารถเดนิทาง

ไปท่องเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปีเพราะจะมดีอกไม ้สายพันธต์า่งๆทีจ่ะสลับกนับานตลอดเวลา รวมทัง้ยัง

มีโซนของสวนสนุกที่ชือ่ว่า Pleasure Garden เปิดใหบ้รกิารตลอดเวลาดว้ย (ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ) แต่ที่สวนฮติาชนิีจ้ะมีช่วงเวลาของทุ่งดอกไมบ้านที่เป็นไฮไลท์ส าคัญอยู่ทัง้หมด 4 

ชว่งเวลาดังน้ี 

1. ทุ่งดอกนารซ์สิซสั(Narcissus) หรอืมชีือ่เรยีกว่า Suisen Fantasy โดยจะบานช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึกลางเดอืนเมษายน มซีึง่ทีส่วนแหง่น้ีมมีากกว่า 1 ลา้นดอกจาก 
600 สายพันธเ์ลยทเีดยีว โดยจะอยูใ่กลก้บัโซนป่าสนซึง่จะสง่กลิน่หอมหวานไปทั่วบรเิวณ  
2. ทุ่งดอกทวิลปิ(Tulip) หรอืทีเ่รยีกว่าช่วง Tulip World โดยจะบานในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ
เชน่กัน ชว่งกลางเดอืนถงึปลายเดอืนเมษายน ต่อจากทุ่งดอกนารซ์สิซัส มดีอกทวิลปิสสีันสดใส
มากกวา่ 280,000 ตน้ จาก 220 สายพันธ ์ 
3. ทุง่ดอกเนโมฟีเลยี(Nemophila) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ช่วง Nemophila Harmony โดยจะ
บานต่อจากดอกทิวลิปในฤดูใบไมผ้ลิเหมือนกัน ตัง้แต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือน
พฤษภาคม จะเป็นดอกไมส้ฟ้ีา และน ้าเงนิ ท าใหทุ้่งหญา้สเีขยีวกลายเป็นสฟ้ีาสวยงามแปลกตา
มาก เพราะหาชมไมไ่ดง้า่ยนัก ซึง่ถอืไดว้า่เป็นหนึง่ในไฮไลทข์องสวนแหง่น้ี นอกจากน้ียังมทีุง่ดอก 
rapeseed สเีหลอืงสดทีจ่ะบานพรอ้มกนัดว้ย  
4. ทุง่ดอกโคเชยี(Kochia) หรอืทีเ่รยีกวา่ช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไมร้่วงช่วงปลาย
เดอืนกันยายนถงึกลางเดอืนตุลาคม โดยปกตติน้โคเชยีจะเป็นไมพุ้่มกลมสเีขยีวซึง่ก็สวยงามอยู่
แลว้ แต่พอถงึช่วงฤดูใบไมร้่วงจะเปลี่ยนสีเป็นสแีดงสดก็ยิง่ท าใหท้ัง้สวยงามและแปลกตามาก
ยิง่ขึน้ จกลายเป็นไฮไลทห์ลักของสวนแหง่น้ี ซึง่ทีส่วนฮติาชจิะปลูกอยู่บรเิวณเนนิเขา มฮิาราชทิั่ว
ทัง้เนนิท าใหเ้นนิแหง่น้ีจะเปลีย่นจากสเีขยีวเขม้ กลายเป็นสแีดงสดในชว่งเดอืนตลุาคม พรอ้มกนัน้ี
ยังมดีอกคอสมอสหลากสสีนับานอยูใ่กล ้ๆ กนัดว้ย 
 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึง่ภายในม ี100 รา้นคา้ของแบรนดท์ีม่ี
คณุภาพ จากทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ทีจ่ะท าใหท้า่นพอใจและมคีวามสขุไปกบัการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแหง่น้ี คอื เป็นเมอืงชายฝ่ังตะวันตกของอเมรกิา 
ทา่นจะรูส้กึสนุกไปกบัการเดนิชอ้ปป้ิงและยังมรีา้นอาหารหลากหลายรปูแบบใหท้า่นเดนิเลอืกซือ้
เลอืกหาสนิคา้ตามอัธยาศยั 
 

 

 

 

 

 

 

(ทุง่ดอกโคเชยี ชว่งแรกจะเป็นสเีขยีวในชว่งหนา้รอ้น หลงัจากน ัน้

จะเปลีย่นเป็นสแีดงในชว่งตน้ฤดใูบไมร้ว่ง และจากแดงเป็นเหลอืง 

น า้ตาลในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (6) 
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น าท่านนมัสการ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์ท่านละ 

400 เยน) เป็นพระพุทธรปูปางยนืทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และเคยเป็นรปูป้ันทีส่งูทีส่ดุในโลกที่

ถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุ๊ค 

(Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 

1995 ดว้ยความสงูถงึ 120 เมตร น าท่านเดนิทางสู่ 

AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้่ านได ้

ละลายเงนิเยน ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ทั่วไปของ

ญี่ปุ่ น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , 

รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที ่5 ว ั ด น า ริ ต ะ ซ ั น  ถ น น  NARITASAN 

OMOTESANDO – สนามบนินารติะ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะซนัเป็นวัดประจ า

เมอืงนารติะ ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืงนาริ

ตะ มีประวัตวิ่าก่อตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถือ

ว่าอยู่มายาวนานเกนิพันปี แน่นอนว่าตัวอาคาร

ไม่ใชข่องดัง้เดมิจากพันปีก่อน ตัวอาคารแมจ้ะ

ถูกบูรณะและสรา้งใหม่มาหลายครัง้แลว้แต่ก็

สวยงามมากๆและไดร้ับการบันทึกเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น วัดแห่งนี้

ศักดิ์ส ิทธิ์มากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให ้

ปลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรือ่งทั่วไป จากนัน้

ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนชอ้ปป้ิง Naritasan Omotesando Street ที่เต็มไปดว้ย

รา้นอาหารและของฝากรา้นที่มากกว่า 150 รา้นตลอดเสน้ทางไปยังศาลเจา้ เพลดิเพลนิตากับ

อาหารและของฝากใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ของฝากเช่นผลติภัณฑ์จากปลาไหลเป็นผลผลติ

เฉพาะทอ้งถิน่ทีน่่าลิม้ลองรสชาดของฝากขึน้ชือ่จากนารติะ 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่สนามบนินารติะ  
13.25 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  พเิศษ !!!! บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้ซึง่ทาง
บรษิทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ 

 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

4-8 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 

5-9 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 

6-10 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 

11-15 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 

12-16 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 

13-17 ก.ย. 2562  22,999 7,000 8,900 

18-22 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 

19-23 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 

20-24 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 

25-29 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 

26-30 ก.ย. 2562  23,999 7,000 8,900 

27 ก.ย.-1 ต.ค. 2562  24,999 7,000 8,900 

2-6 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

3-7 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

4-8 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

9-13 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

10-14 ต.ค. 2562 30,999 7,000 8,900 

11-15 ต.ค. 2562 30,999 7,000 8,900 

16-20 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

17-21 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

18-22 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

19-23 ต.ค. 2562 30,999 7,000 8,900 

23-27 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

24-28 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 

25-29 ต.ค. 2562 28,999 7,000 8,900 
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▪ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 
วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 
 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

 

 

 

 

 

1.  ทางสายการบนิมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนัก

เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
(โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัท าการ)  
และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 
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สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสูงสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้  
** หมายเหตุ : ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวซี่าในการ
เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางต่อไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือ

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้า่ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไมผ่่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


