
 

HJ0514 WINTER SNOW โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N 

 

CODE: JXW223 Winter Snow โตเกยีว ฟจู ิสก ี5D 3N 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

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

วนั  
ชมงานประดบัไฟฤดหูนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานทีย่ ิง่ใหญท่ีสุ่ดในคนัโต 

จงัหวดัชบิะ 

สนุกสนานลานสก ีFUJITEN SNOW RESORT ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณตนีขาวภูเขาไฟฟูจ ิสมัผสัหมิะขาว
ปุย 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชัน้น าและเทคโนโลยี

ทนัสมัย 

 สมัผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ น สมัผัสประสบการณ์พเิศษ!! ศูนยพ์พิธิภัณฑ์

แผ่นดนิไหวทดสอบความแรงสัน่สะเทอืนของระดบัความไหวตา่งๆ  

Tokyo Fuji Winter Snow  
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 สนุกสนานลานสก ีFujiten Snow Resort ชอ้ปป้ิงมติซุยเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิาราส ึ

 ชมงานประดบัไฟฤดหูนาวทีย่ ิง่ใหญ่ 1ใน3ของภมูภิาคคนัโต ทีจ่.ชบิะ ณ หมู่บา้นเยอรมัน  

 วัดอาซากสุะ ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทรี ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุหา้งออิอนมอลล ์รา้นดองกี ้วัดนารติะ มติซยุเอา้ทเ์ลท 

 อสิระฟรเีดย ์1 วัน เทีย่ว ชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกซือ้บัตรเทีย่วโตเกยีวดสินียแ์ลนด/์ดสินียซ์ยี ์(ราคาบัตร 2,700บาท)  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

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

 อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
3  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten - โอชโินะฮคัไก – มติซุยเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิา

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

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอื
เลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์(เชน่ตลาดปลา ชบิูย่า ฮาราจูก)ุ      
 เชา้   

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

 

 
 
 

 
 

 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30พฤศจกิายน-4ธนัวาคม 24,888  

 

 

 

8,500 34  

1-5ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

2-6ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

3-7ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  
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4-8ธนัวาคม 62 25,888  

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

5-9ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

6-10ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

7-11ธนัวาคม 62 25,888 8,500 34  

8-12ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

9-13ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

10-14ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

11-15ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

12-16ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

13-17ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

14-18ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

15-19ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

16-20ธนัวาคม 62 23,888 8,500 34  

17-21ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

18-22ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

19-23ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

20-24ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

21-25ธนัวาคม 62 24,888 8,500 34  

22-26ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

23-27ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

24-28ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

25-29ธนัวาคม 62 26,888 8,500 34  

26-30ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

27-31ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

28ธนัวาคม-1มกราคม 35,888 8,500 34  

29ธนัวาคม-2มกราคม 35,888 8,500 34  
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30ธนัวาคม-3มกราคม 35,888 8,500 34  

31ธนัวาคม-4มกราคม 29,888 8,500 34  

1-5มกราคม 63 27,888 8,500 34  

2-6มกราคม 63 27,888 8,500 34  

3-7มกราคม 63 25,888 8,500 34  

4-8มกราคม 63 24,888 8,500 34  

5-9มกราคม 63 23,888 8,500 34  

6-10มกราคม 63 22,888 8,500 34  

7-11มกราคม 63 22,888 8,500 34  

8-12มกราคม 63 23,888 8,500 34  

9-13มกราคม 63 23,888 8,500 34  

10-14 มกราคม 63 23,888 8,500 34  

11-15มกราคม 63 23,888 8,500 34  

12-16มกราคม 63 22,888 8,500 34  

13-17มกราคม 63 23,888 8,500 34  

14-18มกราคม 63 23,888 8,500 34  

15-19มกราคม 63 23,888 8,500 34  

16-20 มกราคม 63 23,888 8,500 34  

17-21มกราคม 63 23,888 8,500 34  

18-22มกราคม 63 23,888 8,500 34  

19-23มกราคม 63 22,888 8,500 34  

20-24 มกราคม 63 22,888 8,500 34  

21-25มกราคม 63 23,888 8,500 34  

22-26มกราคม 63 23,888 8,500 34  

23-27มกราคม 63 23,888 8,500 34  

24-28มกราคม 63 23,888 8,500 34  
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25-29มกราคม 63 23,888 8,500 34  

26-30มกราคม 63 22,888 8,500 34  

27-31มกราคม 63 22,888 8,500 34  

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

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

30มกราคม-3กมุภาพนัธ ์ 23,888  

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500 34  

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

1-5กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

2-6กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

3-7กมุภาพนัธ ์63 22,888 8,500 34  

4-8กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

5-9กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

6-10กมุภาพนัธ ์63 25,888 8,500 34  

7-11กมุภาพนัธ ์63 25,888 8,500 34  

8-12กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

9-13กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

10-14กมุภาพนั ์63 23,888 8,500 34  

11-15กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

12-16กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

13-17 กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

14-18กมุภาพนัธ ์63 23,888 8,500 34  

15-19กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

16-20กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

17-21กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

18-22กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

19-23กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  
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20-24กมุภาพนัธฺ 63 23,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500 34  

21-25กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

22-26กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

23-27กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

24-28กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

25-29กมุภาพนัธฺ 63 23,888 8,500 34  

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

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

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

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

1-5มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

2-6มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

3-7มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

4-8มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

5-9มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

6-10มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

7-11มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

8-12มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

9-13มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

10-14มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

11-15มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

12-16มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

13-17มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

14-18มนีาคม 63 24,888 8,500 34  

15-19มนีาคม 63 24,888 8,500 34  
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Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

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

Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพทีน่ั่ง/น ้าหนักสมัภาระเพิม่ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

23.00น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT มีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

และตดิแท็กกระเป๋า l 

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku - ออนเซ็น 

                   อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 

02.20น. น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ 

NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่ XW102 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง กรณี

ทา่นตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณา

ปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศ
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ญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและ

ปรับ น าท่านขึน่รถโคช้ปรับอากาศจากนั้นน าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศน าท่านเดนิทางสู่โตเกยีวเมือง

หลวง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่1) บรกิารเบนโตะบนรถ เพื่อความสะดวกใน

การเดนิทางและเวลาทอ่งเทีย่ว 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก

องค์ เจ ้าแม่กวนอ ิมทองค าที่เ ป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 

เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนยิมมากราบไหว ้

ขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง 

(ประตฟู้าค ารณ) ซ ึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่ีความสงูถงึ 4.5 เมตร โคม

ไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู่เลอืกชมและเชา่เครื่องรางของขลังอันศักดิส์ทิธิ์

ของวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีงของวัด มี

รา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และ

ตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที่คนญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  

รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ 

หากมีเวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีว

สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่่านสามารถ

ถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด 

ใหบ้รกิารเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2555 มีความสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอื

หอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโท

รอนโตของแคนาดา น าท่านชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่า

บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน 

ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ 

Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK 

II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุก

อย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือ

จะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื่องส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านช ้

อปป้ิงตามอัธยาศสัมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มื้อที่2) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ไม่อ ัน้!!! หลงัอาหารไม่ควรพลาด

ประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านได ้

พักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซ ึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มีสว่นชว่ยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลอืดดี

ข ึน้ การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดไดอ้ย่างดี พรอ้มทัง้บ ารุง

ผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel/ Alexander Yamanakako Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่าม   ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten - โอชโินะฮคัไก - มติซุยเอาทเ์ล็ท พารค์ คซิา

ราส ึ–  

                จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นารติะ 

                 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น าท่านเดนิทางสูศู่นยพ์พิธิภณัฑ์

แ ผ่ น ด ิน ไ ห ว  ซ ึ่ ง ไ ด ้จ า ล อ ง

เหตุการณ์ต่างๆที่เกดิแผ่นดนิไหว

ในญี่ปุ่ น และสาธิตวิธีป้องกันตัว 

และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบ

ในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดับ

ทีแ่ตกตา่งกนัได ้พรอ้มทัง้เลอืกซือ้

สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ วติามนิ ครีมต่างๆเป็นตน้ น าท่านไปลานสก ีฟูจเิท็น

สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้มัผัสกับหมิะ

ขาวโพลนอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถล

ดว้ยสกเีลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการน ัง่เลือ่นหมิะทีท่่านจะ

สามารถน่ังดืม่ด า่กบัทศันียภ์าพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืทา่น

จะสามารถเลอืกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรือซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenir shop หรือ

เลอืกทานอาหารเครื่องดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์ม่

รวมอตัราเช่าอุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเล่นสกรีาคาประมาณท่านละ 4,500 

เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกีหมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตาม

สภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไม่เอือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด 

หมิะละลายหรือมีปรมิาณนอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทน

เป็นโออชิปิารค์ แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิาง

บรษัิทไม่สามารถคาดการณ์   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที่ 4) Japanese Set เมนู

Tobanyaki 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็น

หมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟู

จซิงัไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนีม้บี่อน ้าใสๆ รวมกนักว่า 8 บ่อ เป็นน ้าทีเ่กดิ

จากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายุมามากกว่า 1,200 ปี 

อสิระถายภาพ หรือเลือกซื้อของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจยิ่าง ซอฟ

ครีมตามอัธยาศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางลอดทางดว่นพเิศษซึง่

เป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล หรอื ทีญ่ ีปุ่่ นเรยีกวา่ “โตเกยีว อควาไลน์” ซ ึง่

เป็นทางด่วนที่เชือ่มระหว่างเมืองคาวาซาก ิจังหวัด คานากาว่าและ

เมอืงคซิาระส ุจังหวัดชบิะ น าทา่นเดนิทางสู ่มติซุย เอาทเ์ล็ท พารค์ 

คซิาราส ึ(MITSUI OUTLET PARK KISARAZU) เอาทเ์ล็ท มอลลท์ี่

เป็นทีน่ยิมในหมู่คนญีปุ่่ นมรีา้นคา้แบนดต์า่งๆรวม 308 รา้น นับเป็นศนูยก์ารคา้ทีใ่หญ่ในประเทศญี่ปุ่ น ให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังยี่หอ้ดังๆ เชน่ CATH KIDTON, ASICS, BEAMS, BURBERRY, COACH, 

CROCS, GAP, LACOSTE, KATE SPADE, LEGO, MARK JACOBS, ONITSUKA TIGER, PAUL 

SMITH, SEIKO และแบรนดอ์ื่นๆอีกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัชบิะ น าท่านไป

หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) คอืธมีพารค์ทีจ่ัดงานประดับไฟ 1 ใน 3 งานที่
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ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในคนัโต จัดตดิตอ่กนัมาปีนี้เป็นครัง้ที ่14 แลว้ โดยจะประดับหลอดไฟทัง้ส ิน้ 3 ลา้นดวงจน

พร่างพราวไปดว้ยแสงสว่างทัว่ทัง้บรเิวณทัง้อุโมงคส์ายรุง้ (Rainbow Tunnel) สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยับ

ไปดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสามมติขินาดมหมึา และเวทีหลักของงานอย่าง “มาร์คพลัทซ ์

(Marktplatz) ” ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันทีป่ระดบัประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อีกทัง้โชว ์ทีน่ี่มี

การแสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ทีเ่นน้ศลิปะและเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้งบรรยากาศให ้

ยิง่คกึคกั นอกจากนี้จากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอันสว่างไสวระยบิระยับ

เต็มไปหมด ราวกบัปูไวด้ว้ยพรมแห่งแสงไฟ ซึง่ดูสวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคนืฤดูหนาวได ้

เลยทีเดียว จนถงึเวลานดัหมายน าท่านเดนิทางสู่ท ีพ่กัย่านนารติะ อาหารมื้อเย็นอสิระตาม

อธัยาศยับรเิวณโรงแรม  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอื

เลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์     อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกุหรือชอ้ปป้ิงแถวนาริ

ตะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง 

  Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบินนาริตะ เปิด

ใหบ้ริการทุกวัน มีแบรนด์ชัน้น าของญี่ปุ่ นและแบรนด์ต่างประเทศให ้

เลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เชน่ 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 สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช ้

อปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 

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

รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

 

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

DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบน

สูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 

หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

กรณีตอ้งการสัง่ซือ้บัตรกบับรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางพรอ้มช าระคา่บตัร) 

บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ย่างใดอย่างหนึง่ 

  โตเกยีวดสินยี ์ทา่นจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)

และโตเกียวดิสนีย์ซ ี

(Tokyo Disneysea) 

บรรยากาศแห่งความ

สนุกสนาน ตื่นตาตื่น

ใจแล  ะเครื่องเล่น

มากมาย จะท าใหคุ้ณ

ไดส้ัมผัสถึงความสุข

ตั ้งแต่กา้วแรกที่คุณ

เขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งนี้เต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้ม

กับกลิน่อายความเป็นญี่ปุ่ น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุด

คลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอืด าด ิง่

ลงไปใตม้หาสมุทรกบัโตเกยีวดสินียซ์ทีีม่าพนอ้มกับตัวละคร

จากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห่ งจ ิ  นตนาการของ

ราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินีย์แลนดแ์ห่งแรกที่สรา้งนอก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการ

ถมทะเลและใชทุ้นสร า้งกว่า   600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จ ากัดจ านวนการ

เล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัว

ใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบียนในดนิแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สมัผัสความ

น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of 

the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะ

ไดส้มัผัสกบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอีกมากมาย

สนุกกบัการจับจ่ายซือ้ของที ่ ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดย

รถไฟหรอืรถชตัเต ิล้บัส หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไป

ยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอีกทัง้ ยังมีรถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรือสถานทีต่่าง ๆ 

ดว้ยเชน่กนั 

 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
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สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 

ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 

เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบัส+

ทัวรเ์สรมิวันฟรีเดย์เช่น ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิูย่า ฮาราจูกุ เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่ว

หนา้งาน ทางบรษัิทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆทัง้ส ิน้ ข ึน้อยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการ
เดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ (หากทา่นตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 

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

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้ วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                  อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภูมภิาคคันโต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดัง

ทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว 

บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลกั มทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับ

สกัการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู่ สวนหย่อมทีม่ีสระน ้า

ขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสตัว ์ภายใ นก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธ

แบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าทา่นกราบนมัสการขอ

พรพระเพื่อสริมิงคล ใหม้ีชวีติทีด่ีและยืนยาว พรอ้มเลอืกชมและซื้อ

เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชอ้ป

ป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญี่ปุ่ นไวม้ากมาย ใน

ราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมีหา้งออิอนมอลล ์ท่านสามารถเดนิไปชอ้ป

ป้ิงได ้สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ เพื่อเตรียมตัว

เดนิทางกลบั 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101 

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

19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั

จะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัรา

แลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา

คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระ

แบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออก
เดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธิ

การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 

10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 

มฉิะน ัน้    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

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

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการ

ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

 

 

 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
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เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่ง

ไดด้งันี้ 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10

วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

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

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่ีการเรียก

เก็บ  

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิ

ความเสยี บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
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 ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ 

(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 

เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 

บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 

 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้

ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

ในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
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 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไ ม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ 
แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30
ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ 
เร ิม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้ และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้ จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุ้มครองให้ละเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
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18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


