
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  ทวัรโ์ตเกยีว ฟจู ิสก ี5วนั 3คนื  
พกัออนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์อสิระฟรเีดย ์1วนั  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

โตเกยีวเมอืงหลวง มหานครทีผ่สมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น าและเทคโนโลยทีนัสมัย 
 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่ น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์

แผ่นดนิไหวทดสอบความแรงสัน่สะเทอืนของระดบัความไหวตา่งๆ  

 สนุกสนานลานสก ีFujiten Snow Resort ชอ้ปป้ิงมติซยุเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส ึ

 ชมงานประดบัไฟฤดหูนาวทีย่ ิง่ใหญ่ 1ใน3ของภมูภิาคคนัโต ทีจ่.ชบิะ ณ หมู่บา้นเยอรมัน  

 วัดอาซากสุะ ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปป้ิงชนิจูก ุหา้งออิอนมอลล ์รา้นดองกี ้วัดนารติะ มติซยุเอา้ทเ์ลท 
 อสิระฟรเีดย ์1 วัน เทีย่ว ชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกซือ้บัตรเทีย่วโตเกยีวดสินียแ์ลนด/์ดสินียซ์ยี ์(ราคาบัตร 2,700บาท)  

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW102 02.45-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจูกแุละLaox Shinjuku – ออนเซ็น 

 อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten - โอชโินะฮคัไก – มติซุยเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส-ึ จ.

ชบิะ - งานประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นารติะ 
  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์(เชน่ตลาดปลา ชบิูย่า ฮาราจกู)ุ      
 เชา้   

5  วดันารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้- หา้งออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.10  
 เชา้ 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30พฤศจกิายน-4ธนัวาคม 24,888  
 

 
 
 

 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

1-5ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

2-6ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

3-7ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

4-8ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

5-9ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

6-10ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

7-11ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

8-12ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

9-13ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

10-14ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

11-15ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

12-16ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

13-17ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

14-18ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

15-19ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

16-20ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

17-21ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

18-22ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

19-23ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

20-24ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

21-25ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

22-26ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

23-27ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  



 

 

 

 

 

 

 

24-28ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

25-29ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

26-30ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

27-31ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

28ธนัวาคม-1มกราคม 35,888 8,500 34  

29ธนัวาคม-2มกราคม 35,888 8,500 34  

30ธนัวาคม-3มกราคม 35,888 8,500 34  

31ธนัวาคม-4มกราคม 29,888 8,500 34  

1-5มกราคม 63 27,888 8,500 34  

2-6มกราคม 63 27,888 8,500 34  

3-7มกราคม 63 25,888 8,500 34  

4-8มกราคม 63 24,888 8,500 34  

5-9มกราคม 63 23,888 8,500 34  

6-10มกราคม 63 22,888 8,500 34  

7-11มกราคม 63 22,888 8,500 34  

8-12มกราคม 63 23,888 8,500 34  

9-13มกราคม 63 23,888 8,500 34  

10-14 มกราคม 63 23,888 8,500 34  

11-15มกราคม 63 23,888 8,500 34  

12-16มกราคม 63 22,888 8,500 34  

13-17มกราคม 63 23,888 8,500 34  

14-18มกราคม 63 23,888 8,500 34  

15-19มกราคม 63 23,888 8,500 34  

16-20 มกราคม 63 23,888 8,500 34  

17-21มกราคม 63 23,888 8,500 34  

18-22มกราคม 63 23,888 8,500 34  

19-23มกราคม 63 22,888 8,500 34  

20-24 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

21-25มกราคม 63 23,888 8,500 34  

22-26มกราคม 63 23,888 8,500 34  

23-27มกราคม 63 23,888 8,500 34  

24-28มกราคม 63 23,888 8,500 34  

25-29มกราคม 63 23,888 8,500 34  

26-30มกราคม 63 22,888 8,500 34  

27-31มกราคม 63 22,888 8,500 34  

28มกราคม-1กมุภาพนัธ ์ 23,888 8,500 34  

29มกราคม-2กมุภาพนัธ ์ 23,888 8,500 34  

30มกราคม-3กมุภาพนัธ ์ 23,888  
 

 
 
 

 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 
 

8,500 34  

31มกราคม-4กมุภาพนัธ ์ 23,888 8,500 34  

1-5กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

2-6กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

3-7กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

4-8กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

5-9กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

6-10กมุภาพนัธ ์63 25,888 8,500 34  

7-11กมุภาพนัธ ์63 25,888 8,500 34  

8-12กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  



 

 

 

 

 

 

 

9-13กมุภาพนัธ ์63 23,888  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

10-14กมุภาพนั ์63 23,888 8,500 34  

11-15กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

12-16กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

13-17 กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

14-18กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

15-19กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

16-20กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

17-21กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

18-22กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

19-23กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

20-24กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

21-25กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

22-26กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

23-27กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

24-28กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

25-29กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

26กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 23,888 8,500 34  

27กมุภาพนัธ-์2มนีาคม 23,888 8,500 34  

28กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 23,888 8,500 34  

29กมุภาพนัธ-์4มนีาคม 24,888 8,500 34  

1-5มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

2-6มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

3-7มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

4-8มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

5-9มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

6-10มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

7-11มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

8-12มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

9-13มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

10-14มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

11-15มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

12-16มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

13-17มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

14-18มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

15-19มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 

Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพทีน่ั่ง/น ้าหนักสมัภาระเพิม่ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

23.00น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชนิจูกแุละLaox Shinjuku - ออนเซ็น 

                   อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 

02.20น. น าท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ 

NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง กรณี

ทา่นตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 
10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณา

ปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศ

ญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ น าทา่นขึน่รถโคช้ปรับอากาศจากนัน้น าทา่นขึน้
รถโคช้ปรับอากาศน าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่1) บรกิารเบนโตะบนรถ เพื่อความสะดวกใน
การเดนิทางและเวลาทอ่งเทีย่ว 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก

องค์ เจ ้าแม่กวนอ ิมทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ที่สดุในภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนยิมมากราบไหว ้

ขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ คามนิารมิง 
(ประตูฟ้าค ารณ) ซ ึง่มีโคมไฟสีแดง
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร 

โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่
เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอัน

ศกัดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกับ 
ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง
ของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่

ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น
โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั 
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In 

Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่

กบัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่
ของมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ 
ส าหรับโตเกยีวสกายที เปิด ใหบ้รกิารเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถงึ 
634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโท
รอนโตของแคนาดา น าท่านชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

หลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่าน
ความเจรญิอันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , 

SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึ
PEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูก
สารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย 

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศสัมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์ม่อ ัน้!!! หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 

สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซ ึง่ชาว

ญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขี ึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ 
และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ที่พ ัก : Fujinobou Kaen Hotel/ Alexander Yamanakako Hotel หรือ ร ะด ับ ใกล้เคีย งก ัน 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม   ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten - โอชโินะฮคัไก - มติซุยเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส ึ–  
                จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นารติะ 

                 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ ศู น ย์

พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ซ ึ่ง

ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิ
แผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสาธติ
วิธี ป้ อ งกัน ตั ว  แล ะท่ าน ยั ง

สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหวในระดับที่

แตกต่างกันได ้พรอ้มทัง้เลือก
ซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภูเขาไฟ วติามนิ ครมีตา่งๆเป็นตน้ น าท่านไปลานสก ีฟจูเิท็นสกรี ี
สอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้มัผัสกบัหมิะขาวโพลนอสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรือเลอืก
เพลดิเพลนิกบัการน ัง่เลือ่นหมิะทีท่่านจะสามารถน่ังดืม่ด า่กบัทัศนียภ์าพทีถู่กปกคลุม

ดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก หรือท่านจะสามารถเลอืกถา่ยรูปบรเิวณรอบ หรอืซือ้
ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenir shop หรือเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของ
ตวัอาคารไดต้ามอัธยาศยั (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราเชา่อปุกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเลน่

สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, 
Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกีหมิะยังไม่
พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ

ลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลี่ยนที่

เที่ยวทดแทนเป็นโออชิปิารค์ แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาตทิางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์   

เทีย่ง  ร ับ ป ร ะท า น อ า ห า ร ก ล า ง ว ัน  ( มื้ อ ที่  4)  Japanese Set 

เมนTูobanyaki 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็น

หมู่บา้นที่ตัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจ ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึ่งในปี  2013 ฟู จิซั งได ร้ับ เลือกให เ้ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้มีบ่อน ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าทีเ่กดิ

จากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายุมามากกว่า 1,200 ปี 
อสิระถายภาพ หรือเลือกซื้อของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจยิ่าง ซอฟ

ครีมตามอัธยาศยั จากน ัน้น าทา่นเดนิทางลอดทางดว่นพเิศษซึง่
เป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล หรอื ทีญ่ ีปุ่่ นเรยีกวา่ “โตเกยีว อควาไลน”์ ซ ึง่
เป็นทางด่วนทีเ่ชือ่มระหว่างเมืองคาวาซาก ิจังหวัด คานากาว่าและ

เมืองคิซาระสุ จังหวัดชบิะ น าท่านเดนิทางสู่ มติซุย เอาทเ์ล็ท 
พารค์ คซิาราส ึ(MITSUI OUTLET PARK KISARAZU) เอาทเ์ล็ท 
มอลลท์ี่เป็นทีน่ยิมในหมู่คนญี่ปุ่ นมีรา้นคา้แบนดต์่างๆรวม 308 รา้น 

นับเป็นศูนยก์ารคา้ทีใ่หญ่ในประเทศญี่ปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้
แ บ รน ด์ ดั ง ยี่ ห ้อ ดั ง ๆ  เช่ น  CATH KIDTON, ASICS, BEAMS, 

BURBERRY, COACH, CROCS, GAP, LACOSTE, KATE SPADE, 
LEGO, MARK JACOBS, ONITSUKA TIGER, PAUL SMITH, SEIKO และแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัชบิะ น าท่านไปหมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) คอืธีม

พารค์ทีจ่ัดงานประดบัไฟ 1 ใน 3 งานทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในคนัโต จัดตดิตอ่กนัมาปีนี้เป็นครัง้ที ่14 แลว้ โดยจะประดับ
หลอดไฟทัง้ส ิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่างพราวไปดว้ยแสงสว่างทัว่ทัง้บรเิวณทัง้อุโมงคส์ายรุง้ (Rainbow Tunnel) สงู 

70 เมตรที่ระยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสามมติขินาดมหึมา และเวทีหลักของงานอย่าง 
“มารค์พลทัซ ์(Marktplatz) ” ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันทีป่ระดบัประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อกีทัง้โชว ์
ทีน่ี่มีการแสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ทีเ่นน้ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้งบรรยากาศใหย้ิง่

คกึคกั นอกจากนี้จากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอันสว่างไสวระยบิระยับเต็มไปหมด 
ราวกับปูไวด้ว้ยพรมแห่งแสงไฟ ซึง่ดูสวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคืนฤดูหนาวไดเ้ลยทีเดียว จนถงึ
เวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยับรเิวณโรงแรม  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์     อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกหุรอืชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่

หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู่ ใกลก้ับสนามบินนาริตะ เปิด

ใหบ้รกิารทุกวัน มีแบรนด์ชัน้น าของญี่ปุ่ นและแบรนด์ต่างประเทศให ้
เลือกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เช่น 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 สามารถชอ้ปได ้

ตัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที่
แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 

No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่

SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 

 เ ลื อ ก เที่ ย ว ดิ ส นี ย์ Tokyo Disneyland ห รื อ 

DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบน
สูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 
หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
กรณีตอ้งการสัง่ซือ้บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่าง

นอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางพรอ้มช าระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดสินีย์
แลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ย่างใดอย่างหนึง่ 
  โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรย์ของโตเกียวดสินีย์แลนด ์(Tokyo Disneyland)และ

โ ต เ กี ย ว ดิ ส นี ย์ ซ ี
( Tokyo Disneysea) 

บรรยากาศแห่งความ
สนุกสนาน ตื่นตาตื่น

ใจ แ ล  ะ เค รื่ อ ง เล่ น
มากมาย จะท าใหคุ้ณ
ไดส้ัมผัสถึงความสุข

ตั ้งแต่ก า้วแรกที่คุณ
เขา้ไป  สวนสนุกทั ้ง

สองแห่งนี้เต็มไปดว้ย
ความบันเทิง พรอ้มกับกลิ่นอายความเป็น
ญี่ปุ่ น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุดคลาสสคิ

จากดิสนีย์มากมายที่โตเกียวดิสนีย์แลนด ์
หรือด าด ิ่งลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกียว
ดสินีย์ซีที่มาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเล

มากมาย ดสินีย์เป็นโลกแห่ งจิ  นตนาการ
ของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์

แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 



 

 

 

 

 

 

 

โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเล่น
นานาชนดิ ( ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดน  ตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตู
นเรื่องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล  คารเิบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบ

เล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ 
จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์ีกทัง้ยังจะไดส้มัผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้
เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอีกมากมายสนุกกบัการจับจ่ายซือ้ของที ่ ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่าน
สามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชตัเต ิล้บัส หรือถา้เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขึน้
รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมีรถโดยสารวิง่ตรงจาก
โรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 

ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 

ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี

ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์
เสรมิวันฟรีเดยเ์ช่น ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิูย่า ฮาราจูก ุเป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทาง

บรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ ข ึน้อยู่กบัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่น
เทา่นัน้ (หากทา่นตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้ วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                  อาหารเชา้ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภมูภิาคคนัโต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุใน

แถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกียว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตูหลัก มี
ทางเดนิบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่ส าหรับ

สกัการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้
ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน ้ าขนาดใหญ่ รวมทั ้ง
บ ริเวณ ส าห รับ เลี้ ย งสัต ว์ ภ ายใ  นก่อสร า้งด ว้ย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์
ของศลิปะแบบญี่ปุ่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสริ ิ

มงคล ใหม้ีชวีติทีด่แีละยืนยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของ
ขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้
เป็นรา้นที่รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญี่ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพิเศษ 

ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิอนมอลล ์ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควร
แกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 
19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 
****************************************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 



 

 

 

 

 

 

 

 ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ 

(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 
เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 

 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน

บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่ืนยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 

 

 

 

 

 

 

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื้อประกัน

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


