
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                       (-/-/-) 

 

23.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร

ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอนิ หมายเลข 6-7 สายการบนิ Nok 

Scoot โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื 

ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลพนิิจของ

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

   
 

วนัที ่2 

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค - โกเท็มบะ 

เอาทเ์ล็ท                                       

(พเิศษ !! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น !!)      (-/L/D) 

 

02.20น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ 

Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW 102 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช ้

เวลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

10.25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่

เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)  

หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง Yakiniku  

น าทา่นสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิับความเลือ่มใส    

     ศรัทธา ความเชือ่ในภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยิามา่ กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของ   

     หมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้พภิพปฏบิัตกิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิ 

     น ้าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้น 

     ทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บ การคัดเลอืกเป็น 1ใน100    

     อันดับแหลง่น ้าจากธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 

     ตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาที ่ 

     สดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถ่ัว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย  

น าท่านเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlets) 

ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ ิง่ใหญ ่ใหท้า่นได ้



อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เชน่ MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY 

, DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , 

ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 

PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS , HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI , 

HAKKA KIDS เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่ Fuji San Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาว

ญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดแ้ชน่ า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

เปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

   
 

วนัที ่3 
ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่ลาเวนเดอร ์– วดัอาซากสุะ – 

โตเกยีว สกายทร ี– นารติะ                                                                 (B/L/-)                                                     

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิัง หรือ ที่เรารูจั้กกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจ ิ

(Mount Fuji) ตัง้อยูร่ะหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภเูขาทีม่คีวามสงูเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชือ่เสยีงและเป็นที่รูจั้กไปท่ัวโลกในเรื่องความ

สวยงามที่ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ

ประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนประเทศญีปุ่่ นใน

ตลอดทกุฤดกูาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่า่นมา องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟ

ฟจู ิไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  

 น าท่านเดนิทางขึน้สู ่ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่

อากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที่ ที่ดูแลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณา

และตัดสนิใจเทา่นัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิ

คนืไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดในลักษณะของการเหมา

จ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึทีภ่เูขาไฟฟจูชิัน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของตัว

ภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย อสิระให ้

ทกุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจเก็บไวต้ามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของ

ทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภเูขา

ไฟฟจูชิัน้ 5 นี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนา

ลัทธชินิโต เป็นทีส่ักการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่าน



เทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่รอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “Tengu no niwa” “สวน

ของทา่นเทนก”ุ (ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ีท่า่นเทนกปุกครอง

อยู่น่ันเอง และ ยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลอือยูม่ากมาย 

อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัม ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึง่ใน

สมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าวา่ท าไมภูเขา

ไฟฟจู ิจงึเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นตา่งเคารพบชูาและนยิมมาซือ้เครือ่งรางของขลัง

กลับไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

 น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลอง

เรือ่งราวของภูเขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์

เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกดิแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ี

ววิฒันาการ การวางแผนป้องกันตอ่ภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้

นี ้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

   
    น าทา่นสูทุ่ง่ลาเวนเดอร ์สวนสาธารณะรมิ Oishi Park สวนสาธารณะรมิทะเลสาบคา   

    วากจูโิกะ ดา้นในมศีนูย ์Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ามารถซือ้ของฝาก     

    สนิคา้หัตถกรรมทอ้งถิน่มากมายอกีทัง้ในหนา้รอ้นยังสามารถชืน่ชมความงามของลาเวน 

    เดอร ์โดยมภีเูขาไฟฟจูใินหนา้รอ้นเป็นฉากหลัง นับเป็นอกีหนึง่จดุถา่ยรปูยอดฮติเลย  

    (การบานของดอกไมข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศเป็นส าคัญ ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณชว่งเดอืน 

    มถินุายน – ตน้กรกฏาคม)    

    ในกรณทีีทุ่ง่ลาเวนเดอรย์ังไมบ่าน หรอื บานจนหมดแลว้ ขอน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง  

    โตเกยีว  

   น าทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัทีไ่ดช้ือ่   

             วา่เป็นวดัทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน 

             กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5  

             เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบ 

             กับภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5  

             เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค า 

             รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนา 

    กามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ  

    มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้  

   เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้า่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับหอคอยทีส่งู  ฃ      

   ทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ทีร่มิแมน่ ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีว 



    สกาย ทร ี 

   (Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุใน 

   โลก เปิดใหบ้ริการเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 

สามารถ 

   ท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และ 

   หอคอยซเีอ็น ทาวเวอร ์ในเมอืงโทรอนโตประเทศแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน ์

   ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้าก 

   ละแวกวดัอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

   
ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Kikusui Hotel หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่4 อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์                                        (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อย

ใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นที่สถติย์

วญิญาณขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศ

ญีปุ่่ นยคุปัจจบุันเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุันมากทีส่ดุ   

- ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคณุคอืคนที่

ก าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยัง

สามารถหาไดจ้ากที่นี่อีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็

สามารถมาดไูดท้ีน่ีไ่ด ้จะมวีัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์

เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก 

อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA 

TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ที ่SHOP นี้มแีบบให ้

เลอืกสรรมากมาย อกีทัง้ยังมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สดุ

แสนน่ารักไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีทัง้ยังม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบิุย่า ศูนยก์ลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลกึกับ                

“ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรูท้ี่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว 



อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ต ึก(109) อิจิมารุค ิว ทั ้งเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

-   ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้  

มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที่

จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และ

อืน่ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท 

(ไม่รวมค่าเดนิทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึง่

เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 

จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่น

นานาชนดิ (ไมจ่ ากัดจ านวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครือ่งเลน่ตัว

ใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดน

โจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted 

Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชม

ภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ

จับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์นูเอก

จากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุกกับ

การจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

แผนท่ีการเดินทาง 

     

  

Ueno 

 

Nippori 

 

Airrport 

  นาที   41   36     Keisei Skyliner 

      

  

  

 

Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  

นาที 97 92 84 80 67   

Narita Express 

N'EX 

      

  

  

 

Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport 

Limousine Bus 

      

  

  



 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื่อง

ดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนือ่งจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 

น เป็นชว่งทีม่ลีูกคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ ึน้รถบัสไม่

ครบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 

41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยูท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/

ทา่น โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั้นก่อนเดนิทางกลับควรเช็คเที่ยว

สดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคา

คอ่นขา้งสงูนดินงึแตต่ั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัววา่ขึน้

ไปแลว้เราจะไม่มทีี่น่ังเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋ว

รถไฟจะอยูท่ีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-

19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบัสนี้จะ

จ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 

5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา      

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพั่กย่านนารติะจะอยู่ที่

ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)     

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Kikusui Hotel หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ – วดันารติะ -  กรงุเทพ (ดอนเมอืง)                           (B/-/-) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทกุทา่นสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดั   

  พทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไ่ม ่

  ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณที ่

  กวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่วา่ Great Pagoda of  

  Peace นอกจากนีย้ังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

10.30น.    น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

13.55น.    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย  

 สายการบนิ Nok Scoot เทีย่วบนิที ่XW 101  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่   

 บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

18.25น.    เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

Tokyo Area 

   

  

  นาที 90+           Taxi 



 

 

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋

รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลา

บนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ 

โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดอืน มถินุายน ราคา เร ิม่ตน้ 17,888 บาท 

31 พ.ค.–04 ม.ิย. 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

01 – 05 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

02 – 06 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

03 – 07 มถินุายน 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

04 – 08 มถินุายน 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

05 – 09 มถินุายน 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

06 – 10 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

07 – 11 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

08 – 12 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

09 – 13 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

10 – 14 มถินุายน 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

11 – 15 มถินุายน 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 



12 – 16 มถินุายน 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

13 – 17 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

14 – 18 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

15 – 19 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

16 – 20 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

17 – 21 มถินุายน 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

18 – 22 มถินุายน 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

19 – 23 มถินุายน 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

20 – 24 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

21 – 25 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

22 – 26 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

23 – 27 มถินุายน 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

24 – 28 มถินุายน 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

25 – 29 มถินุายน 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

26 – 30 มถินุายน 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

27ม.ิย. – 01ก.ค. 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

28ม.ิย. – 02ก.ค. 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

29ม.ิย. – 03ก.ค. 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

30ม.ิย. – 04ก.ค. 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

เดอืน กรกฎาคม ราคา เร ิม่ตน้ 17,888 บาท 

01 - 05 กรกฎาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

02 - 06 กรกฎาคม 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

03 - 07 กรกฎาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

04 - 08 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

05 - 09 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

06 - 10 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

07 - 11 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

08 - 12 กรกฎาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 



09 - 13 กรกฎาคม 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

10 - 14 กรกฎาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

11 - 15 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

12 - 16 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

13 - 17 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

14 - 18 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

15 - 19 กรกฎาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

16 - 20 กรกฎาคม 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

17 - 21 กรกฎาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

18 - 22 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

19 - 23 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

20 - 24 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

21 - 25 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

22 - 26 กรกฎาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

23 - 27 กรกฎาคม 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

24 - 28 กรกฎาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

25 - 29 กรกฎาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

26 - 30 กรกฎาคม 61 25,888 25,888 25,888 6,000 15,000 

27 - 31 กรกฎาคม 61 25,888 25,888 25,888 6,000 15,000 

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61 23,888 23,888 23,888 6,000 15,000 

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 61 23,888 23,888 23,888 6,000 15,000 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

เดอืน สงิหาคม ราคา เร ิม่ตน้ 17,888 บาท 

01 – 05 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

02 – 06 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

03 – 07 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

04 – 08 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 



05 – 09 สงิหาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

06 – 10 สงิหาคม 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

07 – 11 สงิหาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

08 – 12 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

09 – 13 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

10 – 14 สงิหาคม 61 25,888 25,888 25,888 6,000 15,000 

11 – 15 สงิหาคม 61 23,888 23,888 23,888 6,000 15,000 

12 – 16 สงิหาคม 61 23,888 23,888 23,888 6,000 15,000 

13 – 17 สงิหาคม 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

14 – 18 สงิหาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

15 – 19 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

16 – 20 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

17 – 21 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

18 – 22 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

19 – 23 สงิหาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

20 – 24 สงิหาคม 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

21 – 25 สงิหาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

22 – 26 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

23 – 27 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

24 – 28 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

25 – 29 สงิหาคม 61 19,888 19,888 19,888 6,000 11,000 

26 – 30 สงิหาคม 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

27 – 31 สงิหาคม 61 17,888 17,888 17,888 6,000 10,000 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 61 18,888 18,888 18,888 6,000 10,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 20,888 20,888 20,888 6,000 11,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61 20,888 20,888 20,888 6,000 11,000 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61 20,888 20,888 20,888 6,000 11,000 

 



** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรม

เนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่

ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศ

ญีปุ่่ น ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณี

ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จาก

ราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว

เทา่น ัน้ ** 
 

** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

ประเทศปลายทาง ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวม

ไปถงึคา่ปรบัทีท่างประเทศปลายทาง เรยีกเก็บเพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง

จ าเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นนีเ้องท ัง้หมด ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ 

เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดย

อา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Nok Scoot 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 

ชิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทั ้งนี้

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐาน

คณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 



 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่น

โปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุง้ครองสขุภาพ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ 

ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทาง

กลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได ้

อยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนาม

บรษัิท 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเทีย่ว กรณีที่สถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันก่อน

เดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ่ น อนุญาตใหท้่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมี

วตัถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การท่องเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดย

สามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

ขออนญุาตเิก็บราคาเต็มจ านวน และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจอง

วนันี ้กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติ

ทันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้ง

เดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ 

(Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคา

พเิศษจ านวนจ ากัด  



- กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิ์

ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมช ัน่ เม ือ่ท าการช าระแลว้ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 - ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่า่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ 

อย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ย

แลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญ

ดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตาม

จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่า

ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความ

ประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืน่

ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 

ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางาน

แลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, 

ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หนา้ที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตร

โดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมี

การปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับฤดกูาล 

สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ ส ิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้ง

มาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณา

แจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้าง

บรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  



- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุท่านใหก้ับเจา้หนา้ที่

หลังจากช าระเงนิกรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อน

กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของ

หนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและ

เตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่

สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตาม

ก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 

ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรือ พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วัน

กลับ  

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ

ไดใ้นบางกรณี ขน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (Triple 

Room) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้

เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ 

- การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู ้

ใหบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายใน

สว่นนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดื

แลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลา

ใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใช ้

ความระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกัน

แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 

สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของ

รถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทน

ในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน 

หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่ว

ใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย

ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ 



- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ 

หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้

ใดหนา้หนึ่งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่ม

หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใช ้

ฉบับเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยังไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร 

(ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตรา

พเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน 

กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ัน

ใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่

ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่

ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้

กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้ส ิน้แทน

บรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ 

, การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การ

น าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการ

เดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีท่าน

ลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 



** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ เกีย่วกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 

จากมาตราการ การยกเวน้การขอวซีา่เขา้ ประเทศญีปุ่่ น ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทีม่คีวามประสงคเ์พือ่เดนิทางไปเพือ่ทอ่งเทีย่วในระยะสัน้ไมเ่กนิ 15 วนั ทา่นจงึควรเตรยีม

เอกสารเพือ่ยืน่ส าหรับขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้

ประเทศ เบือ้งตน้ ดังตอ่ไปนี ้ 

1. หลักฐานการท างาน เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการท างาน

ภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) 

2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรน าหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ย 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ท่องเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลับมา

ปฏบิัตงิานทีป่ระเทศไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการท่องเทีย่วประเทศในตา่งประเทศ ควรทีจ่ะน าเงินสดตดิ

ตัวไปดว้ยประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ (USD) หรือ ประมาณ 20,000 บาท ส าหรับการ

เดนิทาง 5-6 วัน (กรณีไม่มบีัตรเครดติการด์) หากมบีัตรเครดติการด์ เชน่ Visa Card , 

American Express , Dinners Club หรอื Master Card ควรน าตดิตัวไปดว้ย หรอืสิง่ที่

ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งพ านักในตา่งประเทศได ้ 

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษา หรือบัตรนักศกึษา และควร

เดนิทางกับผูป้กครองทีม่นีามสกลุเดยีวกันจะดทีีส่ดุ  

6. กรณีผูเ้ยาว ์อายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางกับบคุคลอืน่ (คนละนามสกลุ) หรือ เดนิทางไปกับ

บุคคลอืน่ จ าเป็นตอ้งถือ หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดย

ส านักงานเขตทอ้งถิน่ที่อยู่อาศัย โดยมผีูป้กครอง (นามสกุลเดยีวกัน) ลงนามยนิยอมต่อ

หนา้พนักงานเจา้หนา้ที ่พรอ้มตราประทับ (ฉบับจรงิ) 

7. ควรแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลักษณะเหมอืนนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 

8. ตั๋วเครือ่งบนิขาไป และ กลับ (ทางบรษัิทฯ จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วนั

เดนิทาง) 

9. ชือ่ ทีอ่ยู ่(โรงแรม) และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศตา่งประเทศ (ทาง

บรษัิทฯ จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วันเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มูล

เบือ้งตน้เพราะเจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มลูได ้

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


