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พกัออนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื ทาน BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ตแ์ละขาปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

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

Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสัมภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร ์
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 เทีย่วบนิ DMK – NRT XW102 02.20-10.25 – ทา่อากาศยานนารติะ – พระใหญ ่อุชคุิ ได
บุสส-ึ ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ – นารติะ อาหารเทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ)      

3  นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญไ่ดบุทส ึ– เกาะเอโนะชมิะ -  
โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น 

 อาหารเชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต)์, เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

4  ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุและ
Laox Shinjuku - จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นาริ
ตะ 

  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

5 วดันารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้- หา้งออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.10   อาหารเชา้ 

 
 

 
 
 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

2-6 กุมภาพนัธ ์63 22,888  
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 25  

4-8 กุมภาพนัธ ์63 22,888 8,500 25  

9-13 กุมภาพนัธ ์63 23,888 8,500 25  

11-15 กุมภาพนัธ ์63 23,888 8,500 25  

16-20 กุมภาพนัธ ์63 23,888 8,500 25  

18-22 กุมภาพนัธ ์63 23,888 8,500 25  

23-27 กุมภาพนัธ ์63 23,888 8,500 25  

25-29 กุมภาพนัธ6์3 23,888 8,500 25  

1-5 มนีาคม 63 25,888 8,500 25  

3-7 มนีาคม 63 26,888 8,500 25  

8-12 มนีาคม 63 26,888 8,500 25  

10-14 มนีาคม 63 26,888 8,500 25  

15-19 มนีาคม 63 26,888 8,500 25  

17-21 มนีาคม 63 26,888 8,500 25  

22-26 มนีาคม 63 27,888 8,500 25  

 

 

วนัทีแ่รก   กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 



 

ทัวร์ญี่ปุ่ น Kawaii Tokyo โตเกยีว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N (XW) 

 

23.00น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ

คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

 

วนัทีส่อง   กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนารติะ - ทีพ่กันารติะ 

 

 

02.20น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญีปุ่่นโดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่ 

XW106 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง กรณีท่านตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 
10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ น าท่านขึน่รถโคช้ปรับอากาศ  

เทีย่ง  บรกิารเบนโตะบนรถ (มือ้ที1่)  
น าท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัอบิาระก ิน าทา่นไปสกัการะพระพุทธรูปปางยนืทีใ่หญต่ดิอนัดบัโลก พระพุทธรูป
อุชคิุไดบุทส ึ(Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปาง

ยนื ทีห่ล่อจากทองสัมฤทธิท์ีส่งูทีส่ดุใน พระพุทธรูปปางยนืน้ีสงูเป็นอันดับ 3 ของโลก ถูกสรา้งขึน้ ในปีค.ศ. 1992 
บนพืน้ทีบ่รสิทุธิข์องสสุาน และปีต่อมาก็ถูกท าใหเ้ป็นสวนสาธารณะ กลุ่มนกิายทีพู่ดถงึน้ีกอ่ตัง้โดยพระสงฆช์นิรัน 
ทีเ่ป็นกลุ่มนกิายมหายาน ในปีค.ศ. 1247 ดว้ยเหตุทีพ่ระสงฆช์นิรันมคีวามประสงค ์จะตัง้แหล่งเผยแพร่ศาสนาใน

แถบคันโตที่จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ท าใหภ้ายในตัวเมืองยังมีกลิ่นอายของวัดและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ
ศาสนาหลงเหลืออยู่มาก ภายในองคพ์ระพุทธรูปสามารถพบกับประสบการณ์ต่างๆมากมาย เชน่ การน่ังเขยีนบท
สวดมนต ์นิทรรศการจัดแสดงการสรา้งพระพุทธรูปไดบุทส ึมีส่วนจัดแสดงหัวนิ้วโป้งจ าลองของพระพุทธรูปได

บุทส ึบรเิวณพระอุระขององคพ์ระเป็นจุดชมววิที่สูงจากพื้น 85 เมตร เมื่อลองมองไปบรเิวณโดยรอบทั่วทุกทศิ 
หากอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นววิสกายทรีและภูเขาไฟฟูจไิดอ้ีกดว้ย นอกจากน้ียังมีรา้นขายของฝากที่
บรเิวณชัน้ 4 ภายในองคพ์ระ เชน่พวงกญุแจ ครสิตัลพระไดบุทส ึธูปหอมพระไดบุทส ึหรอืสนิคา้ของพระพุทธรูป
ไดบุทสทึีห่าซือ้ไดท้ีน่ี่เท่านัน้ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมภายในองคพ์ระประมาณ800เยน) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 
ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ Kawagoe's Warehouse District จ.ไซตามะ ย่านเมืองเก่าใกลก้รุงโตเกยีว ย่าน
เมอืงเกา่ในสมัยเอโดะทีย่ังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณตัง้แต่ในอดีตใหค้งอยู่มาจนถงึปัจจุบันจนเป็นย่านที่
มีเสน่ห์และมคีวามเป็นเอกลักษณ์มากเต็มไปดว้ยเสน่ห์ และความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณสมัยเอโดะ 

ไดร้ับฉายาว่าเป็น ลติเติล้เอโดะ ย่านเมืองเก่ามีสถานที่ที่ไดร้ับความนิยม เช่น สิง่ก่อสรา้งส าคัญๆซึง่ไดร้ับยก
ย่องใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม โทคโินะคาเนะ สัญลักษณ์ของคาวาโกเอะยังคงบอกเวลาที่เมืองโคะเอโดะ 
นอกจากน้ียังมี ย่านคาชิย่า โยโกโช (ตรอกขนมหวาน) ซึ่งมีมาตั ้งแต่สมัยเมจิตอนตน้ ขนมหวานจะ

เปลี่ยนแปลงไปจากขนมหวานแบบดัง้เดมิโดยคงขัน้ตอนการท าแบบเดมิในสมัยก่อนไว ้และใชม้ันหวานที่เป็น
ของขึน้ชือ่ของคาวาโกเอะ แต่ละรา้นจะมวีธิเีฉพาะในการท าขนมหวาน ดังนัน้ขนมหวานจงึมรีสชาตแิละรูปลักษณ์
ทีต่่างกัน และยังม ีวัดคติะ-อนิหรอือดตีวัดเท็นไดชขูองคันโต เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่รูจ้ักอย่างเป็นทางการในนาม
วัด 'เซยซ์ัง มุเรยีวจูจ ิคติะ-อนิ' มสีนิทรัพยท์างวัฒนธรรมมากมาย เชน่ อาคารต่างๆ ทีย่า้ยมาจากปราสาทเอโดะ 
เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในจังหวัดไซตามะ อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ถ่ายภาพ หรอืเลอืกชมิเลอืกซือ้ของฝาก
ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กันารติะ อาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่าม     นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญไ่ดบุทส ึ– เกาะเอโนะชมิะ -  

                  โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น 

 อาหารเชา้, เทีย่ง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต)์, เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่2)  
 น าท่านเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง  เดินทางสู่วดัอาซากุสะ 

SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่กวนอมิทอง
ค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่
เกา่แกท่ีส่ดุในภูมภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตู
ฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอัน

ศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งน้ีหรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่
มีชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายัง
วัดแห่งน้ีตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบ
ญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย 
อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่น่ี หากมีเวลาท่านสามารถ

เดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) 
แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกล ้
กับวัดอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 
มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คือหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจว
ของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าท่านเดินทางสู่

เมอืงคามาคุระ อยู่ในจงัหวดัคานางาวะ เป็นเมืองที่อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้
ของโตเกยีว มรีะยะทางจากโตเกยีวประมาณ 60 กโิลเมตร เป็นเมอืงตดิทะเล อากาศ

ดมีบีรรยากาศน่าเทีย่ว เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมเกา่แกแ่ละธรรมชาตอัินสวยงาม    
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต ์
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ไดบุตซึ 

(Kamakura Daibutsu หรอื The Great 
Buddha) เป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญทีส่ดุ
ในเมืองคามาคุระ บรเิวณที่ตัง้ของพระ

ใหญ่ไดบุตซนัึ้น เดมิทีเป็นที่ตัง้ของวัด
วัดโคโทคุอนิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่
ไดเ้กดิความเสยีหายหลายครัง้จากพายุ

ไตฝุ้่ น ท าใหตั้วอาคารวัดนั้นพังทลาย
หายไป เหลือเพียงแต่องค์พระ อยู่
ท่ามกลางซากปรักหักพัง สรา้งความ

ประหลาดใจให กั้บชาวญี่ปุ่ น  และ
เลื่อมใสในความศักดิ์สทิธิ์ของท่าน ที่
ไดป้กปักรักษาเมืองคามาคุระมาตลอด

มา องค์พระใหญ่ไดบุตซ ึท าจากทอง
ส าริด มีความสูง 13.35 เมตร หนักถงึ 
93 ตัน ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญีปุ่่ นรอง

จากองค์โตที่วัดโทไดจิ  เมืองนารา 
สามารถเขา้ไปดา้นในองคพ์ระได ้(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมในองคพ์ระ) อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพ หรอืเลอืกซือ้  โอ
มาโมริ หรือเครื่องรางญี่ปุ่ นตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านขา้มสะพานเอโนชมิะเบ็นเท็น (Enoshima Benten 

Bridge) จากแผ่นดนิใหญ่มายังเกาะเอโนะชมิะ จะไดเ้ห็นหาดทรายของญีปุ่่ นทีเ่ป็นสเีทาด าและในวันทีอ่ากาศดีก็
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จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟจูไิดด้ว้ย เกาะเอโนะชมิะ (Enoshima Island) เป็นเกาะท่องเทีย่วเล็กๆนอกชายฝ่ัง

ของเมอืงคามาคุระ มพีืน้ทีเ่พยีง 0.38 ตารางกโิลเมตร ตดิชายฝ่ังโชนัน (Shonan Coast) อยู่ภายใตก้ารดูแลของ
เมอืงฟจุซิาวะ จังหวัดคานางาวะ เกาะแห่งน้ีจัดอยู่ใน 100 ภูมทิัศน์ทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น บนเกาะมจีุดทีน่่าสนใจ น่า
ถ่ายรูป มขีนมขึน้ชือ่น่าลิม้ลองคอืขนมเซมเบท้ีส่อดไสป้ลาหมกึยักษ์ทัง้ตัว มขีองทีร่ะลกึ อาหารทะเลสดใหม่ และ

สิง่ทีน่่ารักๆของเกาะแห่งน้ีคอื นอ้งแมวเหมยีวตัวอว้นกลมทีค่อยตอ้นรับนักท่องเทีย่วอยู่ทุกหนทุกแห่ง เกาะแห่งน้ี
เป็นที่ตัง้ของศาลเจา้เก่าแก่ที่เป็นต านานของมังกรที่ถูกเล่าขานต่อกันมา คือศาลเจา้เอโนชมิะ (Enoshima 
Shrine) ใหนั้กท่องเที่ยวมาสักการะเทพเจา้พรอ้มชมววิมุมสงูของเกาะทีส่วยงาม อสิระใหท้่านถ่ายภาพเลือกซือ้

ของฝ  ากตามอัธยาศัย (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าบรกิารเสรมิ/ค่าขึน้จุดชมววิต่างๆ) จากนัน้น าท่านสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม 
เอา้ทเ์ลท (Gotemba Premium  Outlets) ตัง้อยู่ที่เขตฮาโกเน่(Hakone) เป็นเอาทเ์ล็ทกลางหุบเขาทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในญีปุ่่ น มทีัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมต่างๆ มรีา้นคา้แบรนดดั์งมากกว่า 200 แบรนด ์เป็นแหล่ง
รวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก ทัง้ที่เป็นแบรนดต่์างชาตแิละเป็นแบรนดข์องญีปุ่่ นเอง และยังสามารถมองเห็น

ภูเขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ยจัดไดว่้าเป็นเอา้ทเ์ลททีว่วิดทีีส่ดุอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิค่าตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน า
ท่านเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที4่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ไม่อ ัน้!!! หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 

สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาว

ญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลือดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ 
และช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดไดอ้ย่างดี พรอ้มทัง้
บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปล่ัง 

ที่ พ ั ก : Fujinobou Kaen Hotel/ Fujisan 

Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด
หมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่   ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุและLaox 
Shinjuku - จ.ชบิะ - งานประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมูบ่า้นเยอรมนั - นารติะ                

                   อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
 น าท่านเดนิทางสูศู่นยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติ

วธิีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดับที่แตกต่างกันได ้พรอ้มทัง้
เลือกซื้อสินคา้ร าคาพิ เศษ 
เช่นโฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขา
ไฟ วิตามิน ครีมต่างๆเป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่ฟูจเิท็นสกรีี
สอร์ท  (Fujiten Ski Resort) 
ล านสกีแ ล ะ ที่ พั ก ที่ ตั ้ ง อยู่

บริเวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะได ้
สัมผัสกับหิมะขาวโพลนอสิระ
ใหท้่านไดเ้ลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตื่นเตน้กับการลื่นไถลดว้ยสกเีลือก

สนุกกับสโนวบ์อรด์หรือเลือกเพลดิเพลนิกับการน ัง่เล ือ่นหมิะที่ท่านจะสามารถน่ัง
ดื่มด ่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมดว้ยหิมะที่ดูแลว้สะอาดตายิ่งนัก  หรือท่านจะ
สามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซือ้ของที่ระลกึจากรา้น souvenir shop หรือ

เลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บรเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (ค่าทวัรไ์ม่
รวมอตัราเช่าอุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเล่นสกรีาคาประมาณท่านละ 4,500 
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เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใิน

กรณีลานสกหีมิะยัไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไม่เอือ้อ านวย หรอืลานสกี
ปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอ้ยลง โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก 
(Oshino Hakkai Village) แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) Japanese Set  
บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โตเกยีว น าท่านช้อปป้ิงย่านชนิจูกุและ Laox 

Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วม

แฟชั่นเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนสิตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และ
เป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชม
และซื้อสินคา้มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  
คอมพวิเตอร์, Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเช่น

แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคา
ค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุก
อย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี้ ที่ขาย

สนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสึ

โมโตท้ี่ ร วมสินคา้ เคร่องใช เ้ครื่องส า อาง 
ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านช ้

อปป้ิงตามอัธยาศั สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง
สู่จงัหวดัชบิะ น าท่านไปหมู่บา้นเยอรมนัแหง่
โตเกยีว (Tokyo German Village) คอืธมีพาร์ค

ทีจ่ัดงานประดับไฟ 1 ใน 3 งานทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุใน
คันโต จัดตดิต่อกันมาปีน้ีเป็นครัง้ที ่14 แลว้ โดย
จะประดับหลอดไฟทัง้สิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่าง

พราวไปดว้ยแสงสว่างทั่วทัง้บรเิวณทัง้อุโมงคส์ายรุง้ (Rainbow Tunnel) สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 
7 สสีวยงาม ไฟประดับสามมติขินาดมหมึา และเวทีหลักของงานอย่าง “มาร์คพลัทซ ์(Marktplatz) ” ซึง่เป็น
สถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่ประดับประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อีกทัง้โชว์ ที่น่ีมีการแสดงแสงสีเสียง 3D 

illumination ที่เนน้ศลิปะและเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกันช่วยสรา้งบรรยากาศใหง้คกึคัก นอกจากน้ีจากบนชงิชา้
สวรรคบ์รเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอันสว่างไสวระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกับปูไวด้ว้ยพรมแห่งแสงไฟ 
ซึง่ดูสวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคืนฤดูหนาวไดเ้ลยทเีดยีว จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสู่ที่

พกัยา่นนารติะ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้ วดันารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้- หา้งออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 
น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดน้ีเป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภูมภิาคคันโต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุใน
แถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตูหลัก มี

ทางเดนิบันไดขึน้สู่อาคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดียห์า้ชัน้หนึง่คู่ 
สวนหย่อมทีม่สีระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสัตว ์ภายใ นกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี 
โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี่ปุ่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ีชวีติที่ดแีละยนื

ยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็น
รา้นทีร่วบรวมสนิคา้ต่างๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิอนมอลล ์ท่านสามารถเดนิไปช ้

อปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 
19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 
 

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


 

ทัวร์ญี่ปุ่ น Kawaii Tokyo โตเกยีว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N (XW) 

 

 
 

 

******************************* 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั

น าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัรา

แลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก

ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 
- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การอัพเกรดทีน่ั่ง เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีท่่านตอ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของต๋ัวซรียีท์ัวรเ์ต็ม
ท่านไม่สามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระค่าทีน่ั่งไดดั้งน้ี 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ไมส่ามารถอพัได ้
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

 

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
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-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) มค่ีาใชจ้่ายดังน้ี 

(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 
หมายเหตุ: สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แต่กฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน

บรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั

ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  



 

ทัวร์ญี่ปุ่ น Kawaii Tokyo โตเกยีว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N (XW) 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง(ไม่
นับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว 

ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


