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Autumn Snow โตเกยีว ฟูจ ิ 5วนั 3คนื 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                 Autumn Snow โตเกยีว ฟูจิ  5วนั 3คนื 

แช่ออนเซ็น ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ ฟรี WIFI ON BUS 
ราคาคุณภาพสุดคุ้มเร่ิมต้นเพยีง 23,900 บาท  

โตเกยีว วดัอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกียวสกายทรี  เทีย่ววนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดา
นิ ลิม้ลองชิมไข่ด าอายุยนื7 ปี พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปป้ิงชินจูกุ 

**ท่องเทีย่วเทีย่วตามฤดูกาล                หมู่บ้านน า้ใส โอชิโนะฮัคไก (ช่วง Autumn) 
                                                           หรือสนุกสนานกบัหิมะขาวโพลนลานสก ีFUJITEN SKI (ช่วงSnow) 

พกัฟูจิออนเซ็น 1คนื นาริตะ 2คนื 

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินตรงสู่โตเกยีว (สนามบินนาริตะ)  
เคร่ืองล าใหญ่ B787-8 DREAMLINER เคร่ืองใหม่ล่าสุด ทนัสมัย น า้หนักกระเป๋า 20 KG  

 
วนัเดินทาง 

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไม่เสริมเตียงพกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2
ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ / 
เดินทางท่าน

เดียว 

ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

29 – 2 พฤศจิกายน 60 23,900   
 

7,500 34  
30 – 3 พฤศจิกายน 60 23,900 7,500 34  
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3 – 7 พฤศจิกายน 60 25,900  
ไม่มรีาคาเด็ก 

 
*Infant 7,000 บาท 
(*อายุไม่เกนิ 2 ปี) 

7,500 34  
5 – 9 พฤศจิกายน 60 23,900 7,500 34  
6 – 10 พฤศจิกายน 60 23,900 7,500 34  
10 – 14 พฤศจิกายน 60 25,900 7,500 34  
12 – 16 พฤศจิกายน 60 23,900 7,500 34  
13 – 17 พฤศจิกายน 60 23,900 7,500 34  
17 – 21 พฤศจิกายน 60 25,900 7,500 34  
19 – 23 พฤศจิกายน 60 23,900 7,500 34  
20 – 24 พฤศจิกายน 60 23,900 7,500 34  

24 – 28 พฤศจิกายน 60 25,900 7,500 34  
26 – 30 พฤศจิกายน 60 23,900 7,500 34  
27 – 1 ธันวาคม 60 23,900 7,500 34  

1 – 5 ธันวาคม 60 29,900 7,500 34  
3 – 7 ธันวาคม 60 28,900 7,500 34  
4 – 8 ธันวาคม 60 28,900 7,500 34  
8 – 12 ธันวาคม 60 29,900 7,500 34  
10 – 14 ธันวาคม 60 25,900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มรีาคาเด็ก 
 

*Infant 7,000 บาท 
(*อายุไม่เกนิ 2 ปี) 

7,500 34  
11 – 15 ธันวาคม 60 25,900 7,500 34  
15 – 19 ธันวาคม 60 27,900 7,500 34  
17 – 21 ธันวาคม 60 25,900 7,500 34  
18 – 22 ธันวาคม 60 25,900 7,500 34  

21 – 25 ธันวาคม 60 25,900 7,500 34  

22 – 26 ธันวาคม 60 27,900 7,500 34  
24 – 28 ธันวาคม 60 27,900 7,500 34  

25 – 29 ธันวาคม 60 27,900 7,500 34  

29 – 2 มกราคม 61 35,900 7,500 34  

31 – 4 มกราคม 61 32,900 7,500 34  

1 – 5 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

5 – 9 มกราคม 61 25,900 7,500 34  

7 – 11 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

8 – 12 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

12 – 16 มกราคม 61 25,900 7,500 34  

14 – 18 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

15 – 19 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

18 – 22 มกราคม 61 23,900 7,500 34  
19 – 23 มกราคม 61 25,900 7,500 34  

21 – 25 มกราคม 61 23,900 7,500 34  
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22 – 26 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

26 – 30 มกราคม 61 25,900 7,500 34  

28 – 1 กมุภาพนัธ์ 61 23,900 7,500 34  

29 – 2 กมุภาพนัธ์ 61 23,900 7,500 34  

2 – 6 กมุภาพนัธ์ 61 25,900 7,500 34  

4 – 8 กมุภาพนัธ์ 61 23,900 7,500 34  

5 – 9 กมุภาพนัธ์ 61 23,900 7,500 34  

9 – 13 กมุภาพนัธ์ 61 25,900 7,500 34  

11 – 15 กมุภาพนัธ์ 61 23,900 7,500 34  

12 – 16 กมุภาพนัธ์ 61 23,900 7,500 34  

16 – 20 กมุภาพนัธ์ 61 25,900 7,500 34  
18 – 22 กมุภาพนัธ์ 61 23,900 7,500 34  

19 – 23 กมุภาพนัธ์ 61 23,900 7,500 34  

23 – 27 กมุภาพนัธ์ 61 25,900 7,500 34  

25 – 1 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

26 – 2 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

2 – 6 มนีาคม 61 26,900 7,500 34  

4 – 8 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

5 – 9 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

9 – 13 มนีาคม 61 26,900 7,500 34  

11 – 15 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

12 – 16 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

16 – 20 มนีาคม 61 27,900 7,500 34  
18 – 22 มนีาคม 61 26,900 7,500 34  

19 – 23 มนีาคม 61 26,900 7,500 34  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ  

21.00น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3  
ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน SCOOT  มีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสาร และติดแทก็กระเป๋า lตรว 
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จเช็ 
00.45น. น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TR292 

 ** ราคาทัวร์ยงัไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง(บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)  
 

วนัทีส่อง  นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น 
                    อาหารเที่ยง,เยน็ (บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ ) 

08.55น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมีโทษจับและปรับ จากนั้นน าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึท่ีผูม้าเยือนสามารถช่ืนชมความงามแห่ง
ธรรมชาติและดอกไมน้านาพนัธ์ุหลากสีสันท่ีเบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทศัน์ท่ีสวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ 
ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของการเป็นแหล่งน ้ าพุร้อน ท่ีแปลกไปกว่านั้นคือ มี
จ  านวนน ้าพุร้อนมากถึง 17  แห่ง  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที1่) 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือโจรสลดั ที่ทะเลสาบอา

ชิ ทะเลสาบท่ีก่อตวัจากลาวาของภูเขา
ไฟฟูจิ หากวนัใดอากาศสดใส  ท่านจะ
ไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั น าท่าน เดินทางสู่  หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขา
นรก  ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ให้สุกดว้ยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ให้ท่าน
ไดล้องชิมไข่ด า ท่ีเช่ือกนัวา่เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหมี้อายยุนืยาวข้ึน 7 ปี อิสระใหท้่าน
ไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีข้ึนช่ือมากมาย อาทิ สบู่ด า, แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้ด า 
ซ่ึงลว้นเป็นผลิตภณัฑ์จากก ามะถนัท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่บ ารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทั้ง คิตตี้ไข่ด า ซ่ึงเป็นโอท็อป
อยา่งหน่ึงของญ่ีปุ่น 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่2)  พร้อมขาปูยักษ์ไม่อั้น!!! หลังอาหารไม่ควรพลาด
ประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ  เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง
โรคภัยไข้เจ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

     ทีพ่กั: ROUTE INN KAWAGUJIKO/ FUJI GARDEN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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วนัทีส่าม  โอชิโนะฮัคไก หรือ FUJITEN SKI RESORT - พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ -   
                      ช้อปป้ิงชินจูกุ – นาริตะ           อาหารเช้า,เทีย่ง 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 น าท่านไปชม หมู่บ้านน ้าใส-โอชิโนะฮัคไก ชมบ่อน ้ าท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจาก

การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมี
อายุมามากกว่า 1,200 ปี ท่ีใช้เวลาอัน
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและ
ซึมซาบไปยงับ่อน ้ าแต่ละบ่อน ้ า ดังนั้ น
น ้ าท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดและ
สดช่ืนมากในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัได้

ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกด้วย  
อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวนัท่ีอากาศแจ่มใส ให้
ท่านได้เพลิดเพลิน กบั บรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง หรือ น า
ท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและท่ีพกัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผสั
กบัหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านไดเ้ลือกสัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ต่ืนเตน้กบัการล่ืนไถลดว้ยสกีเลือกสนุกกบัส
โนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกบัการน่ังเลื่อนหิมะท่ีท่านจะสามารถนัง่ด่ืมด ่ากบัทศันียภ์าพท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะท่ีดู
แล้วสะอาดตายิ่งนัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซ้ือของท่ีระลึกจากร้าน souvenir shop หรือ
เลือกทานอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีบริเวณชั้น2ของตวัอาคารได้ตามอธัยาศยั (ค่าทวัร์ไม่รวมอตัราเช่าอุปกรณ์สกีและชุด
ส าหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเล่ือน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

 หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยงัไม่พร้อมใหบ้ริการตามสภาพอากาศท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงหรืออากาศ
ไม่เอ้ืออ านวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรืมาณนอ้ยอยู ่โดยทางบริษทัจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมู่บ้าน
น า้ใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที4่) 
บ่าย น าท่ านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ท่ีExperience Earthquake 

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ท่านจะได้ทดสอบในห้องจ าลองแผ่นดินไหวรับการ
สั่นสะเทือนจากขั้นต ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ใน
ห้องจ าลองแบบต่างๆ จากนั้ นให้ท่านเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม 
เคร่ืองส าอาง เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์จากน ้ ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ 
ผลิตภณัฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบ ารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซ่ึงเป็นนกัวิจยั
ช่ือดงัของชาวญ่ีปุ่น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่โตเกียว น าท่านเดินทางสู่ วัด
อาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจากองคเ์จ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ี
เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคนั
โต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อคว  ามเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลึกกบั คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยกัษท่ี์มีความสูง
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ถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ีหรื
เพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากม  ายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองราง
ของขลงัของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่นมายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน 
กบัการชอ้ปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่น Made In Japan  แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ 
ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ ไดท่ี้น่ี และหากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก โตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจาก

บริเวณใกลก้บัวดัอาซากุซะ ส าหรับโดตเกียวสกายที เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนั
ทาวน์เวอร์ท่ีนครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต
ของแคนาดา น าท่านช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ยา่นช้อปป้ิงชั้นน าของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือ
ว่าเป็นแหล่งอพัเดทเทรนด์ของชาวญ่ีปุ่นและเป็นย่านความเจริญอนัดบัหน่ึง

ของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป , MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, 
เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ท่ีราคาค่อนขา้งถูกกวา่เมืองไทย และท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ ร้าน 100
เยน(อยู่ตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนั
หมด ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาท่ีสบายกระเป๋า  
อาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ใหท้่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยต่างๆ จนถึง
เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่ทีพ่กัย่านนาริต     ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita// Radisson Hotel Narita หรือระดับ
ใกล้เคียงกนั  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง)  
 

วนัทีส่ี่           อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย   หรือ ซ้ือบัตรเข้าโตเกยีวดิสนีย์แลนด์                              
                   อาหาร เช้า                                                                             
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 
 อสิระให้ท่านท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวันไม่มีรถบัสบริการ มีไกด์แนะน าการเดินทาง  

ใหท้่านชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ หรือ  ชินจูกุ หรือ ชอ้ปป้ิงท่ีชิซุย เอา้ทเ์ล็ท 
ท่องเท่ียวโดยตวัท่านเอง หรือจะเลือกซ้ือทวัร์ดิสนียแ์ลนดซ่ึ์งสามารถเดินทางโดยรถไฟ  
ราคาบัตรดิสนีย์ท่านละ 2,700.- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง)  
(กรณีที่ท่านต้องการซ้ือบัตรเที่ยวTokyo Disneyland กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง7วัน พร้อมช าระเงินเพิ่มท่าน
ละ 2,700.- บาท) 

- ดิสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนีย์
แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  600 ล้านบาท ให้ท่ าน
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สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ( ไม่จ  ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่
จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The   
Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลก
ใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ  The Invention of the Year ให้ท่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่าย
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ี
เมา้ส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึก
น่ารักในดิสนียแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ตั้ งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปป้ิง
อย่างจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ีแหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินค้าแบรนด์
ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 
เดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ  จะมีรถบัส Outlet Shuttle 
ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI 
PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ห  รือจะเลือก 
เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี  JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี  JR Shisui Station แล้วข้ึนรถไปท่ี  SHISUI 
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
วธีิการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกยีว 
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถน่ังรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่กลางเมืองโตเกยีว 
โดยสามารถท าไดห้ลายวิธี อยา่งเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แทก็ซ่ี ในปัจจุบนัวธีิท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือการ
นั่งรถไฟ ดังนั้ น ขอแนะน าการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการค านวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดินทาง 
ท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยูห่ลายสาย รถไฟฟ้าท่ีให้บริการจากสนามบินนาริตะเขา้เมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ 
1)  Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเขา้โตเกียวจากทางทิศใต ้ผ่านจิบะเขา้สถานีโตเกียว ใชเ้วลา 
53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลข
โบก้ี  ส่วนแรกวิ่ง ข้ึนไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , 
Omiya ส่ ว น ห ลั ง วิ่ ง ไ ป ท างYokohama, Totsuka, 
Ofuna ค่ า ร ถ อ ยู่ ท่ี  2,940เ ย น  – 4,180เ ย น  
รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 
130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการจากหลายๆสถานี
ในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานี
โตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะเช่ือมต่อกันหรือ
แยกจากกัน ปกติแล้วขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือ
โยะโกะฮะมะจะเช่ือมต่อกับขบวนท่ีมาจากชินจุกุ อิ
เคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่ง
ต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง Sōbu 
Main Line และ สายนะริตะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว ใชเ้วลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 1,280เยน 
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3)  Keisei Skyliner – เส้นสีน ้ าเงิน รถด่วนของฝ่ัง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผา่นสถานีนิปโปริ 
สุดปลายทางท่ีอุเอโนะ ใชเ้วลาเพียง 41 นาที ค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วิ่งดว้ยความเร็วสูงสุด 
160 กิโลเมตรต่อชัว่โมง Skyliner มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ใน ระหวา่งช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เท่ียวต่อ
ชัว่โมง กรณีใช้บริการ Keisei Line จะตอ้งลงท่ีสถานี
นิปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซ่ึง 
ทั้ ง 2 สถานีน้ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยงัสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ยา่ง
ส ะ ด วกส บ าย  ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น  Akihabara, Tokyo, 
Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของ
สาย Keisei ปลายทางอยูท่ี่สถานีอุเอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิง่จากสนามบินไปสุดปลายทางท่ีอุเอโนะ ใช้
เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน 
  อาหารกลางวนัและเยน็อสิระตามอธัยาศัย 
    ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita// Radisson Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                                                 
                  อาหาร เช้า 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
      สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน  SCOOT   เทีย่วบินที ่TR291 

    ** ราคาทัวร์ยงัไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
13.50น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

******************************************* 
หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 
กรณอีตัราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้
จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
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บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง30ท่าน  

- ขอส่งจอยทวัร์ใหก้บับริษทัท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกนั  
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย
ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีที่ลูก ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  กรุณาจองตั๋วเผือ่เวลาอย่างน้อย 3-4ช่ัวโมง ก่อนเวลาบิน 
3.การช าระค่าบริการ ช าระเงินค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนัก่อนวนัเดินทาง  
**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เขา้เมืองท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
การยกเลิกทัวร์ เม่ือจองทวัร์และช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้สามารถยกเลิกได4้5วนัก่อนเดินทางเท่านั้น แต่กรณีพีเรียดท่ีเดินทาง
นั้นๆเตม็แลว้ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุ้กกรณียกเวน้เปล่ียนผูเ้ดินทางแทน  
และพีเรียดราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัร์และช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน หรือขอคืนเงินไดทุ้กกรณี 
 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก  หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว  ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการและเงินค่าทวัร์คืนไม่
วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบิน 
กรณีตอ้งการระบุท่ีนัง่ติดกนัทั้งกรุ๊ปหรือริมหนา้ต่างหรือริมทางเดิน แจง้หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วนัเดินทาง 
**กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีนั่งจะต้องด าเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือก่อนเดินทาง15วนั
เท่านั้น **  
- ท่ีนัง่ Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กต ่ากวา่16ปีและผูสู้งอาย6ุ5ปีข้ึนไปนัง่เน่ืองจากท่ีนัง่
อยูบ่ริเวณ Exit Seat 
- ท่ีนัง่Scoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอพัเกรดได ้
** ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สามารถสั่งซ้ือจากเล่มเมนูบนเคร่ืองไดเ้ลยเน่ืองจากตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสั่งจองล่วงหนา้ได ้
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2. ค่าท่ีพกัห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตียง
เด่ียวสามเตียงหรือแบบเต่ียงใหญ่1เตียงเต่ียงเด่ียว1เตียง เป็นการจดัแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได ้
กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเด่ียว โดย
ไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน า้หนักกระเป๋า สัมภาระท่ีสายการบิน Scoot ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข
ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์ พร้อมช าระค่าน ้าหนกั** 

- ซ้ือน าหนกัเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท 
- ซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม15กก. ช าระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ 
อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. ค่าทปิไกด์รวมคนขบัรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปทีม่ีหัวหน้าทวัร์แล้วแต่น า้ใจจากท่าน 
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กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้
1.       ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.       ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ  านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร 
เครดิต เป็นตน้) 
3.       ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.       ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
 1.       หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูไ่ม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน 
 2.       กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
 3.       ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 4.       เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าดื่มท่านในวันท าทัวร์เต็มวันวันละ1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางและวนัท่ี3ของการเดินทาง รวม
จ านวน2ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงานเวลา 
8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษทัฯไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้
และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์   (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่ง
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ด้  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ ง่ื อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด ) 
17. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


