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มนีํา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 
 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบ ิ นรวมกนั ตาราง การเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊  ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิไทยไลออ้นแอร์ (SL) สนามบนิดอนเมอืง  พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น

ออกเดนิทาง 
 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-  วดัอาซากุสะ ถนนนากามเิซะ  – ผา่นชมโตเกยีวสกายทรโีอ
ไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้*** อาบนํา้แรเ่ชอ่อนเซ็น *** 

00.55 น. ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ  THAI LION AIR 
เทีย่วบนิที ่SL 300 

 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จํีาหนา่ย  
ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

(ลกูคา้ทกุทา่นสามารถส ัง่ซือ้อาหาร-เครือ่งดืม่ บนเครือ่งไดต้ามอธัยาศยั) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ- วดัอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ  
ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ี โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี้    

เขา้ทีพ่กั (ผอ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็น) 

   FUJI BOU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

 
3 สมัผสัหมิะ ลานสก ี- โอชโินะฮกัไก -ชงชาแบบ

ญีปุ่่ น- โตเกยีว ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
 

   TOYOKO INN NARITA 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระทอ่งเทีย่วในกรงุโตเกยีว-หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์  
 

   TOYOKO INN NARITA 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  
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*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทางสาย
การบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ *** 

สําหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการอพัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ สามารถแจง้ความประสงค ์
และขออพัเกรดไดท้ีห่นา้เคา้เตอรเ์ช็คอนิเทา่น ัน้  

 
 

09.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น  หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) 
***สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ ” วัดที่

ไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ ตัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที่

มชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีือ่วา่ 

“ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานา

ชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และ

ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว  ณ 

รมิแมน้ํ่าสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย ) หอสง่

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่

สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีง

และเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก็่

ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว  ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ 

(DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ที่ อยูบ่นเกาะโอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี้ก็คอื 

หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม้ 

อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่ กนัด ัม้

ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติีไ้ดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

พกัทีโ่รงแรม FUJI BOU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ  แช่นํา้แร่
ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช ่จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

วนัที ่3 สมัผสัหมิะ ลานสก ี– โอชโินะฮกัไก – ชงชาแบบญีปุ่่ น - ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางไปที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟู

จทิ ีส่วยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่กระดานเลือ่นกบัลานหมิะขาวโพลนและยงัมี

กจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าชุดอุปกรณ์และชุด

สําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) (สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) *** 
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กรณีทีล่านสกฟีจูเิท็นไมเ่ปิดใหบ้รกิารทางทวัรข์อสงวนสทิธินํ์าพาทกุทา่น

เดนิทางไปบรเิวณโออชิ ิปารค์ ซึง่เป็นจดุชมววิภูเขาไฟฟจู ิทีอ่ยูร่มิทะเลสาบคา

วากุจโิกะอนังดงาม *** 
 

หมายเหต:ุ  ขอสงวนสทิธิไ์มเ่ขา้ในกรณีลานสกหีมิะยังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอื

อากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีริ มาณนอ้ยอยู ่และสภาพอากาศทางบรษัิทไม่

สามารถคาดการณ์  

จากนัน้นําท่ านเดนิทางสู่   “หมูบ่า้นโอชโินะ

ฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่น้ําตาม

ธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่น

สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจาก

แหลง่น้ําธรรมชาต ิโดยในบอ่น้ําใสแจว๋มปีลา

หลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ 

อณุหภมูใินน้ําเฉลีย่อยูท่ี ่ 10-12 องศาฯ 

นอกจากชมแลว้ก็ยังมน้ํีาผดุจากธรรมชาตใิหต้ัก

ดืม่ตามอัธยาศัย และทีสํ่าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะ

ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกี

ดว้ยทีห่มูบ่า้นนี้มขีองขึน้ชือ่อยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง  ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน้ําศักดิส์ทิธิโ์อชิ

โนะฮักไก  จากนัน้ นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น  ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัว

ทา่นเองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถ

ชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 จากนัน้นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สสําหรับวัยรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่

จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

 คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว   
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั *** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิง 

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

OPTION A: ** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอายุ 4-11 ปี 

2,000 บาท อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท อายุ 18 ปีข ึน้ไป ราคา 

2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] **ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) โตเกยีวดสินีย์

แลนด ์เป็นสวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซึง่มาก

ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิท

ผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินีย ์ เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวน

สนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบ
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ดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน เชญิทา่นพบ

กับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการ

กอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้

ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION 

บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้น

หมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่

จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่   มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก 

ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูน์ความมันสก์ัน

อยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

   OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  

   สําหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจาก

มัคคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีว

ศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกูุ ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว จดุชมซากรุะยอดนยิมของ

กรงุโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวน

มากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยีย่มชมในเทศ กาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีก

กันวา่ งานฮานาม ิ (โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืน

เมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอ

โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ (Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมี

ราคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของ

กนิเลน่  

จากโรงแร มยา่นนารติะ เราสามารถน่ังรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมรีถบสั

ใหบ้รกิาร) ไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ 

รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุันวธิทีีกํ่าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ รถไฟฟ้าที่

ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก ่
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แนะนําวธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู  เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้  ผา่นจบิะเขา้

สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น  2 ตอนตามหมายเลขโบกี้  สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทาง

เหนือผา่น  SHINJUKU, OMIYA สว่นหลังวิง่ไปทาง  YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คา่รถอยูท่ี่ 2,940 

เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน  NARITA EXPRESS วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ  130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง  

ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผา่นสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวน

รถจะเชือ่มตอ่กันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยโกฮามา่จะเชือ่มตอ่กับขบวนทีม่า

จากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ  (ผา่นทาง  

Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTOKYO ราคาประมาณ 
1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนีํา้เงนิ  รถดว่นของฝ่ัง KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ ผา่นสถานีนิ

ปโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่โดยสารประมาณ  2,470 เยน KEISEI 

SKYLINER วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง SKYLINER มรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นาท ี

ในระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วตอ่ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร KEISEI LINE สามารถตอ่รถไฟ 

JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น AKIHABARA, 

TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้  เป็นรถดว่นพเิศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ีส่ถานีอเุอโนะ ใช ้

เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบนิไปสดุ

ปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู่  สนามบนินารติะ   

10.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 301 (ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

(แตม่จีาํหนา่ยบนเครือ่ง) 
15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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*********************** 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี ราคา 10,000 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้ซึง่ทาง
บรษิทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

01-05 ธนัวาคม 2562 18,999 8,900 

02-06 ธนัวาคม 2562 19,999 8,900 

03-07 ธนัวาคม 2562 25,999 8,900 

06-10 ธนัวาคม 2562 27,999 8,900 

08-12 ธนัวาคม 2562 22,999 8,900 

09-13 ธนัวาคม 2562 22,999 8,900 

10-14 ธนัวาคม 2562 23,999 8,900 

11-15 ธนัวาคม 2562 21,999 8,900 

12-16 ธนัวาคม 2562 21,999 8,900 

13-17 ธนัวาคม 2562 21,999 8,900 

16-20 ธนัวาคม 2562 21,999 8,900 

18-22 ธนัวาคม 2562 21,999 8,900 

19-23 ธนัวาคม 2562 24,999 8,900 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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20-24 ธนัวาคม 2562 24,999 8,900 

21-25 ธนัวาคม 2562 24,999 8,900 

22-26 ธนัวาคม 2562 26,999 8,900 

23-27 ธนัวาคม 2562 24,999 8,900 

25-29 ธนัวาคม 2562 26,999 8,900 

26-30 ธนัวาคม 2562 29,999 8,900 

01-05 มกราคม 2563 30,999 8,900 

03-07 มกราคม 2563 24,999 8,900 

05-09 มกราคม 2563 22,999 8,900 

07-11 มกราคม 2563 24,999 8,900 

08-12 มกราคม 2563 24,999 8,900 

11-15 มกราคม 2563 23,999 8,900 

12-16 มกราคม 2563 21,999 8,900 

14-18 มกราคม 2563 22,999 8,900 

15-19 มกราคม 2563 23,999 8,900 

16-20 มกราคม 2563 21,999 8,900 

18-22 มกราคม 2563 20,999 8,900 

19-23 มกราคม 2563 22,999 8,900 

20-24 มกราคม 2563 21,999 8,900 

21-25 มกราคม 2563 22,999 8,900 

22-26 มกราคม 2563 22,999 8,900 

23-27 มกราคม 2563 22,999 8,900 

24-28 มกราคม 2563 22,999 8,900 

25-29 มกราคม 2563 22,999 8,900 

26-30 มกราคม 2563 22,999 8,900 

28-01 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 8,900 

29-02 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 8,900 

30-03 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 8,900 

31-04 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 8,900 

01-05 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 8,900 

02-06 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 8,900 

04-08 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 8,900 

05-09 กมุภาพนัธ ์2563 24,999 8,900 

06-10 กมุภาพนัธ ์2563 28,999 8,900 

07-11 กมุภาพนัธ ์2563 28,999 8,900 
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08-12 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,900 

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 24,999 8,900 

13-17 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 8,900 

15-19 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 8,900 

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 8,900 

18-22 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 8,900 

19-23 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 8,900 

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 8,900 

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 8,900 

22-26 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 8,900 

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 8,900 

24-28 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 8,900 

25-29 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 8,900 

26-01 มนีาคม 2563 22,999 8,900 

27-02 มนีาคม 2563 22,999 8,900 

28-03 มนีาคม 2563 23,999 8,900 

29-04 มนีาคม 2563 21,999 8,900 

01-05 มนีาคม 2563 21,999 8,900 

02-06 มนีาคม 2563 21,999 8,900 

03-07 มนีาคม 2563 23,999 8,900 

04-08 มนีาคม 2563 23,999 8,900 

05-09 มนีาคม 2563 23,999 8,900 

06-10 มนีาคม 2563 23,999 8,900 

07-11 มนีาคม 2563 22,999 8,900 

09-13 มนีาคม 2563 21,999 8,900 

10-14 มนีาคม 2563 22,999 8,900 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี    คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่ นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ  

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย  30 
ทา่น  ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับาง

ประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไป

โดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 
ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัว รท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่  หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้  เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการ

ไดร้ับบรกิาร  หากระหวา่งเดนิทาง  สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้  ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น  เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวั นที ่3 ของการเดนิทาง การ

บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาพ
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การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้

เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป  มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ  หรอื  เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก  และ  เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเ ดนิทางตอ่ไปได ้  

ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ  และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  กรณี

ชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่  โดยใชฉ้บับเกา่ไป

อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก

ทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร  ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่ี

คา่ใชจ้า่ย  แตห่ากออกบัตรโดยสาร  (ตั๋วเครือ่งบนิ ) เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ  14-20 

วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

*เม ือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


