
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โตเกยีว โยโกฮาม่า ฮาโกเน่ 5วนั 3คนื 

✓บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ✓Wifi on Bus ✓อสิระท่องเที่ยวฟรเีดย ์1วนั 

พกัโยโกฮาม่า1คนื นารติะ2คนื ราคาสดุคุม้!!! เริ่มเพยีง 15,900 บาท 

✰โตเกียวเมอืงหลวง มหานครทีผ่สมผสานความหลากหลายของวฒันธรรม ศูนยร์วมแฟชัน่ช ัน้น าและเทคโนโลยทีนัสมยั 

✰โอไดบะ เกาะทีร่วมศูนยก์ลางความบนัเทงิของเมอืงโตเกียว มที ัง้ความบนัเทงิและสวนสาธารณะ สรา้งความผ่อนคลาย 

✰โยโกฮาม่า เมอืงท่าเรอืส  าคญัทางการคา้ อยู่ทางตอนใตข้องโตเกียว เป็นเมอืงสวย สะอาด และแสนโรแมนตคิ 

✰ฮาโกเน่ เมอืงบ่อน า้พรุอ้น (ออนเซน็) ทีโ่ด่งดงัมากของญีปุ่่ น เตม็ไปดว้ยธรรมชาตมิเีสน่หน่์าหลงใหลใตว้วิภูเขาไฟฟูจิ 

✰ขอพรวดัอาซากุสะและวดันารติะ ถ่ายรูปแลนดม์ารค์โตเกียวสกายทร ีชอ้ปป้ิงแหลง่แฟช ัน่ช ัน้น าทีช่นิจูกุ 

✰อสิระฟรเีดย ์1 วนั หรอืเลอืกซื้อบตัรเทีย่วโตเกียวดสินียแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700บาท) 

 

 เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) น ้ าหนักกระเป๋า20กก. 



 

 

วนัที่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินารติะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติี้ – โยโกฮาม่า 

3  
ฮาโกเน่ – ลอ่งเรือโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอา้ทเ์ลต – Fuji 

Mart –โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ- นารติะ 

4  อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซื้อบตัรเขา้โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

5  วดันารติะ – ท่าอากาศยานนารติะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก(เสรมิเตียง) เด็ก(ไม่เสรมิเตียง) ทารก พกัเดี่ยว 

03 - 07 Jun 2018  15,900  15,900 15,900 7,000 8,500 

04 - 08 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

05 - 09 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

10 - 14 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

11 - 15 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

12 - 16 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

17 - 21 Jun 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

18 - 22 Jun 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

19 - 23 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 



 

 

24 - 28 Jun 2018  15,900  15,900 15,900 7,000 8,500 

25 - 29 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

26 - 30 Jun 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

01 - 05 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

02 - 06 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

03 - 07 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

08 - 12 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

09 - 13 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

15 - 19 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

16 - 20 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

17 - 21 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

22 - 26 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

23 - 27 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

29 Jul - 02 Aug 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

30 Jul - 03 Aug 2018  17,900  17,900 17,900 7,000 8,500 

31 Jul - 04 Aug 2018  15,900  15,900 15,900 7,000 8,500 

05 - 09 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 



 

 

06 - 10 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

07 - 11 Aug 2018  15,900  15,900 15,900 7,000 8,500 

12 - 16 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

13 - 17 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

14 - 18 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

19 - 23 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

20 - 24 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

21 - 25 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

26 - 30 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

27 - 31 Aug 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 7,000 8,500 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

23.00  พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 ประตู6 

เคานเ์ตอร ์6 สายการบิน NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยอ านวยความสะ ดวกดา้น

เอกสาร และตดิแทก็กระเป๋า 

วนัที่ 2 สนามบินนารติะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซิ์ตี้  – โยโกฮาม่า 

02.20  น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนารติะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW102  * ราคาทวัรย์งัไมร่วมค่าอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีริการจ าหน่ายอาหาร



 

 

และเครือ่งดืม่) 

10.25  เดนิทางถงึ สนามบินนารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั น าท่านข่ึนรถโคช้ปรบั

อากาศเดินทางรบัประทานอาหารกลางวนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 1) เมนู BBQ YAKINIKU BUFFET 

บ่าย  เขา้สู่โตเกยีวเมอืงหลวง น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพร

จากองค ์เจา้แม่กวนอมิทองค า ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ์ มขีนาดเลก็เพยีง 5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธที่

เก่าแก่ทีสุ่ดใน ภมูภิาคคนัโต และมผูีค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดท ัง้ปี 

ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามินารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษท์ีม่คีวามสูงถงึ 

4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเช่าเครื่องรางของขลงัอนัศกัดิ์สทิธิ์ของ

วดัแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงที ่มชีื่อเสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึ

มากมายไมว่า่จะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญี่ปุ่ น

มายงัวดัแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกนั ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น 

ญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมท ัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, 

รองเทา้, กระเป๋า, เสื้อผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ น าท่านเดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการ

ถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ที่รวมศูนยก์ลางความบนัเทงิ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนิดที่หา้ง

ไดเวอรซิ์ตี้ ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรูปกบักนัดัม้ตวัใหม่ 

RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึ้นมาตามอตัราส่วน 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ท าใหม้คีวาม

สูงถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดมิสูง 18 เมตร) และเปิดตวัเป็นทางการในวนัที ่24 กนัยายน 2560 จนถงึ

เวลานดัหมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (ม้ือที่2) หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูท่ี่พกัยา่นโยโกฮาม่า 

ที่พกั: Yokohama Prince Hotel หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 



 

 

 

วนัที่ 3 
ฮาโกเน่ – ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาชิ – หบุเขาโอวาคดุานิ – โกเทมบะเอา้ทเ์ลต 

– Fuji Mart –โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ- นาริตะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่3) 

น าท่านเดนิทางสู่ วนอทุยานแหง่ชาติ ฮาโกเน่ สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม โดยเป็นส่วน

หนึ่งของอทุยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาตแิละ

ดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสสีนัทีเ่บ่งบานตลอดท ัง้ปี ทวิทศันท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟ

ฟูจ ิทะเลสาบอะชิ และ โอวาคดุานิ ฮาโกเน่ยงัมชีื่อเสยีงในเรื่องของการเป็นแหลง่น า้พรุอ้น ที่

แปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน า้พรุอ้นมากถงึ 17 แห่ง น าท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ที่ทะเลสาบอาชิ 

ทะเลสาบทีก่่อตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟูจ ิหากวนัใดอากาศสดใสท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนั

งดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาโอวาคุดานิ หรอื หบุเขา

นรก ชมบ่อน า้แร่ก ามะถนัทีส่ามารถตม้ไขไ่หสุ้ก ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชิมไข่ด า ทีเ่ชื่อ

กนัวา่ เมือ่กนิไขด่  า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายุยนืยาวขึ้น 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื้อสนิคา้

พื้นเมอืงทีข่ึ้นชื่อ มากมาย อาท ิสบู่ด  า, แชมพดู า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่ลว้นเป็นผลติภณัฑจ์าก

ก ามะถนัทีค่นญี่ปุ่ นเชื่อวา่บ ารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมท ัง้ คติตี้ไข่ด  า ซึง่เป็ นโอทอ็ป อย่าง

หนึ่งของญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่โกเท็มบะ พรี่เมี่ยม เอา้ทเ์ลท Gotemba Outet ใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอร์

มากมาย เช่น MORGAN,ELLE,CYNTHIAROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซื้อ

กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GU CCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANYฯลฯ เลอืกดู

เครื่องประดบัและนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPO 

NT,TASAKI,LONGINESฯลฯรองเทา้แฟชัน่HUSH PUPPIES,SCOTCH 

GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื้อสนิคา้ส าหรบัคุณหนู  AIGLE, BANDAI 



 

 

ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื่นๆอกีมากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัที่โก

เท็มบะเอา้ทเ์ลท 

บ่าย  น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูที่ Fuji Mart เลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั เช่น โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ

ภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรอืผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ และยาและวติามนิของญี่ปุ่ นที่

บ  ารุงสุขภาพและผวิพรรณ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหลวงโตเกยีว น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นชินจูก ุ

แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เท่ห ์ๆ  ของเหลา่บรรดา

แฟชัน่นิสตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอนัดบัหนึ่งของนครโตเกยีวใน

ปจัจบุนั ใหท้่านเลอืกชมแล ะซื้อสนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, 

คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื้อผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเช่นแบนรด ์ KOSE , 

SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อกีมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น

100เยน (อยู่ตกึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรอืเป็น

รา้นดองกี้ ทีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพดัอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมตัสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใช ้

เครื่องส าอาง ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารม้ือเยน็

อสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูก ุเช่นรา้นราเมง รา้นซูชจิานหมนุ 

และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสูท่ี่พกัยา่นนารติะ 

ที่พกั: Hidaistar Hotel หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่ 4 อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยัหรอืซ้ือบตัรเขา้โตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่5) 

อสิระใหท้่านท่องเที่ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไม่มีรถบสับรกิาร มีไกดแ์นะน าการเดินทาง 

ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ เช่น อากฮิาบาร่า, ฮาราจกุุ หรอื ชนิจูก ุหรอื ช ้

อปป้ิงทีช่ซิุย      

เอา้ทเ์ลท็ ท่องเทีย่วโดยตวัท่านเอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนดซ์ึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟ

หรอืบสัจากสนามบนิสู่ดสินียไ์ดโ้ดยงา่ย ราคาบตัร Tokyo Disneyland ท่านละ 2,700 บาท (ไม่

รวมคา่เดินทาง) กรณีตอ้งการส ัง่ซ้ือบตัรกบับรษิทัฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 10 วนั

กอ่นเดินทางพรอ้มช าระค่าบตัร) 

- โตเกยีวดสินีย ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการตู์นญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่  600 

ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเลน่นานาชนิด ( ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัใน

ดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเลน่เครื่องเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั  Toy Story ชมฉาก

รบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญั

กบับ ้านผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสั ความน่ารกัของตุก๊ตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ 

Small World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้ม

กบัการ จบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในด ิสนียแ์ลนดอ์กีท ัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการตู์นเอก

จากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้เมา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการตู์นอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่าย

ซื้อของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

 - SHISUI OUTLET อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวนั มแีบรนดช์ ัน้น าของญี่ปุ่ น

และแบรนดต่์างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้ ไมว่่าจะเป็น 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 สามารถชอ้ปไดต้ ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจใุจ

กบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 



 

 

เดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 

1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลา

ประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 

เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station แลว้ขึ้น

รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

วิธีการเดินทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 

จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถนัง่รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถทีส่นามบนินารติะเขา้

สู่กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แทก็ซี ่

ในปจัจบุนัวธิีทีก่  าลงัเป็นทีน่ิยมคอืการนัง่รถไฟ ดงันัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวก

ในการค านวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดนิทาง ท่ามกลางรถไฟทีม่อียู่หลายสาย รถไฟฟ้าที่

ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียู่หลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้

สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิง่ขึ้น

ไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลงัวิง่ไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่

ที ่2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita Express วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กโิลเมตรต่อ

ช ัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผ่านสถานีโตเกยีว ซึง่

เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชื่อมต่อกนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะ

มะจะเชื่อมต่อกบัขบวนทีม่าจากชนิจกุ ุอเิคะบคุุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิง่ต่อไป

จนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขียว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี Tokyo ราคา

ประมาณ 1,280เยน 

3)  Keisei Skyliner – เสน้สนี ้ าเงนิ รถด่วนของฝัง่ Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิาริ

ตะ ผ่านสถานีนิปโปร ิสุดปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 

เยน Keisei Skyliner วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 160 กโิลเมตรต่อช ัว่โมง Skyliner มรีถออกทกุๆ 

20 และ 40 นาท ีใน ระหวา่งช่วงเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วต่อช ัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร 



 

 

Keisei Line จะตอ้งลงทีส่ถานีนิปโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึง่ ท ัง้ 2 สถานีน้ี

จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยงัสถานีต่างๆในโตเกยีวไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย ไมว่่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 

4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ทีส่ถานีอเุอโนะ 

ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 เยน 

5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสุด

ปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต่ 60 – 90 นาท ีค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเยน็อสิระตามอธัยาศยั 

ที่พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

วนัที่ 5 วดันารติะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วดัน้ีเป็นหนึ่งในวดัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ดในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่

เป็นวดัทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิใน

กรุงโตเกยีว บรเิวณวดัเป็นทีต่ ัง้ของประตูหลกั มทีางเดนิบนัไดขึ้นสู่อาคารหลกัเป็นสถานทีส่  าหรบั

สกัการะบูชาภายในวดัท่านสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ช ัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมทีม่สีระน า้ขนาดใหญ่ 

รวมท ัง้บรเิวณส าหรบัเลี้ยงสตัว ์ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคง

เอกลกัษณข์องศิลปะแบบญี่ปุ่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมสัการขอพรพระเพือ่สริิมงคล ใหม้ชีวีติทีด่ี

และยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื้อเครื่องรางของขลงัและสนิคา้พื้นเมอืง สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ 

สนามบินนารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 



 

 

13.55  เหนิฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102 (ค่าทวัรไ์ม่

รวมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

18.25  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยดุของญ่ีปุ่ น เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยน

โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื่อใหท้่านท่องเที่ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั

น าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก ์

และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณี

อตัราแลกเปลี่ยนปรบัสูงข้ึน บรษัทัฯขอสงวสทิธิในการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ่มข้ึน 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทวัรท์ี่จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานที่ตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดินทาง  ฉะนั้นหาก

ท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมือง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิการคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่า

ต ัว๋เครื่องบินใหแ้กท่่าน 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดินทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจานวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึ 

- ขอสงวนสทิธิในการปรบัราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนลว่งหนา้ 

- หรอืส่งจอยนท์วัรก์บับรษิทัที่มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วนั 



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิฉะนั้นทาง 

    บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.การช าระค่าบรกิารช าระเงนิค่าจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายเุหลอืมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมฉิะนัน้ทางบริษทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธ

การออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคืนคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบนิโปรโมช ัน่ เม่ือจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่

ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่

ท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

5.อตัราค่าบรกิารน้ี ☑ รวม 

1. ☑ ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัช ัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ ัง่ได/้ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์มร่วมการประกนั

กระเป๋าเดนิทาง 

2. ☑ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณีหอ้งพกัคู่/พกัสามท่านเต็มอาจ

มปีรบัเปลีย่นพกัหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. ☑ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทกุชนิดตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. ☑เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ☑ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องที่สายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ7กก. และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิที่มีการเรยีก

เกบ็ 



 

 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซ้ือ

ประกนัสุขภาพเพิ่มได ้

7. อตัราค่าบรกิารน้ี⌧ไม่รวม 

1. ⌧ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ⌧ค่าใชจ่้ายอื่นๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิช่นค่าอาหารเครื่องดืม่ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. ⌧ค่าภาษทีกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ⌧ค่าภาษนี า้มนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ 

5. ⌧ค่า Vat 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ⌧ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน

บรกิาร 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี้ 

1.ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯจดัการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึ้นในระหวา่งทีพ่  านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯจดัการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1.หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 



 

 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านกั

ระยะส ัน้ 

 3.ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไม่ 

    เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารข้ึนในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถงึ 30ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่านา้มนัและภาษสีนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ 

5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบหุรี่ / 

ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้ 



 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมค่่าใชจ่้ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดืม่ท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนัเริ่มในวนัที่2ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ช ัว่โมง อาทิ

เช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่น

เวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษิทัฯไดท้  าไวส้  าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทางบริษทัฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัร ์

(ท่านสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป และควรศึกษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 



 

 

17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

18. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

  

  

  

 

 


