
 

CODE: JXW336 Kawazu Sakura โตเกยีว ฟูจ ิคาวาส ึซากุระ 6D4N 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  ทวัรโ์ตเกยีว ฟจู ิคาวาส ึซากรุะ 6วนั 4คนื  
เทีย่วเมอืงคาวาสจึ.ชซิโุอะกะ เมอืงเล็กๆตดิทะเลคาบสมุทรอซิ ุมชีือ่เสยีงในเรือ่งดอกซากรุะทีบ่านเร็วทีส่ดุในแถบคนัโต 

ยอ้นยุคไปในสมัยเอโดะ เดนิเลน่ชมย่านเมอืงเกา่คาวาโกเอะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณในอดตีมาจนถงึปัจจุบัน 
มชิมิะสกายวอลค์ ชมววิอันงดงามทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดจ้ากบนสะพานแขวนขนาดยักษ์ 

เทีย่วลานสก ีFUJITEN SNOW RESORT อยู่บรเิวณตนีเขาภเูขาไฟฟจู ิหรอืเทีย่วหมู่บา้นน้ําใส โอชโินะฮัคไก  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื โยโกฮามา่1คนื นารติะ 2คนื ทาน BBQ Yakiniku +บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

พาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

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

Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

 (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น้ําหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

 

 

KAWAZU! SAKURA TOKYO 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิ DMK – NRT XW102 02.20-10.25 – ทา่อากาศยานนารติะ – พระใหญ ่อุชคิ ุไดบุสส-ึ 
ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ – นารติะ     อาหารเทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ) 

3  นารติะ - โตเกยีว - ตลาดปลาสกึจิ ิ– วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ – โยโก
ฮามา่ถา่ยรปูจดุชมววิ – ไชนา่ทาวน ์   เชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku)  

4  โยโกฮามา่ - คาวาส ึชมซากรุะ – Mishima Skywalk - โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท - ออนเซ็น  
 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์     

5  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten หรอื โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox 
Shinjuku – นารติะ   เชา้,เทีย่ง (Japanese Set)    

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

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

7-12 กมุภาพนัธ ์63 27,888  
 

 
 
 

 
Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 30  

12-17 กมุภาพนัธ ์63 26,888 8,500 30  

14-19 กมุภาพนัธ ์63 26,888 8,500 30  

21-26 กมุภาพนัธ ์63 26,888 8,500 30  

26กมุภาพนัธ-์2มนีาคม 63 27,888 8,500 30  

28กมุภาพนัธ-์4มนีาคม 63 27,888 8,500 30  

4-9 มนีาคม 63 28,888 8,500 30  

6-11 มนีาคม 63 28,888 8,500 30  

11-16 มนีาคม 63 28,888 8,500 30  

13-18 มนีาคม 63 29,888 8,500 30  

18-23 มนีาคม 63 29,888 8,500 30  

20-25 มนีาคม 63 31,888 8,500 30  

 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

23.00น. พรอ้มกนัที่  ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอย
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนารติะ - พระใหญ ่อชุคิ ุไดบสุส ึ– ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ - นารติะ  

                   อาหารเทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ) 

 
02.20น. นําทา่นออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที่  

XW106 (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 



10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ นําทา่นขึน่รถโคช้ปรับอากาศ  

เทีย่ง  บรกิารเบนโตะบนรถ (มือ้ที1่)  
นําทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัอบิาระก ินําทา่นไปสกัการะพระพทุธรปูปางยนืทีใ่หญต่ดิอนัดบัโลก  พระพทุธรปู
อชุคิไุดบทุส ึ(Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ไดร้ับการบั นทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้ นพระพุทธรูปปาง

ยนื ทีห่ลอ่จากทองสมัฤทธิท์ีส่งูทีส่ดุใน  พระพุทธรูปปางยนืนี้ สงูเป็นอันดบั 3 ของโลก  ถกูสรา้งขึน้ ในปีค .ศ. 
1992 บนพืน้ทีบ่รสิทุธิข์องสสุาน และปีตอ่มาก็ถกูทําใหเ้ป็นสวนสาธารณะ กลุม่นกิายทีพู่ดถงึนี้กอ่ตัง้โดยพระสงฆ์

ชนิรัน ทีเ่ป็นกลุม่นกิายมหายาน ในปีค .ศ. 1247 ดว้ยเหตทุีพ่ระสงฆช์นิรันมคีวามประสงค ์จะตัง้แหลง่เผยแพร่
ศาสนาในแถบคนัโตทีจ่ังหวัดอบิาราก ิ (Ibaraki) ทําใหภ้ายในตวัเมอืงยังมกีลิน่อายของวัดและ เรือ่งราวตา่งๆ
เกีย่วกบัศาสนาหลงเหลอือยู่มาก ภายในองคพ์ระพุทธรูปสามารถพบกบัประสบการณ์ตา่งๆมากมาย เชน่ การน่ัง

เขยีนบทสวดมนต ์นทิรรศการจัดแสดงการสรา้งพระพุทธรูปไดบุทส ึมสีว่นจัดแสดงหัวนิว้โป้งจําลองของ
พระพุทธรูปไดบุทส ึบรเิวณพระอุระขององคพ์ระเป็นจุดชมววิทีส่งู จากพืน้ 85 เมตร เมือ่ลองมองไปบรเิวณ

โดยรอบทัว่ทกุทศิ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นววิ สกายทรแีละภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยังมี
รา้นขายของฝากทีบ่รเิวณชัน้ 4 ภายในองคพ์ระ เชน่พวงกญุแจ ครสิตลัพระไดบุทส ึธูปหอมพระไดบุทส ึหรอื
สนิคา้ของพระพุทธรูปไดบุทสึ ทีห่าซือ้ไดท้ีน่ี่เทา่นัน้  (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมภายในองคพ์ระ ประมาณ800เยน) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ  Kawagoe's Warehouse District จ.ไซตามะ  ย่านเมอืง
เกา่ใกลก้รุงโตเกยีว ย่านเมอืงเกา่ในสมัยเอโดะทีย่ังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณตัง้แตใ่นอดตีใหค้งอยู่มา
จนถงึปัจจุบันจน เป็นย่านทีม่เีสน่หแ์ละมคีวามเป็นเอกลกัษณ์มาก เต็ม ไปดว้ยเสน่ห ์และความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมโบราณสมัยเอโดะ ไดร้ับฉายาว่าเป็น ลติเต ิล้เอโดะ ย่านเมอืงเกา่มี สถานทีท่ีไ่ดร้ับความนยิม เชน่ 
ส ิง่กอ่สรา้งสาํคญัๆซึง่ไดร้ับยกย่องใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม โทคโินะคาเนะ สญัลกัษณ์ของคาวาโกเอะยังคง

บอกเวลาทีเ่มอืงโคะเอโดะ  นอกจากนี้ยังม ี ยา่นคาชยิา่ โยโกโช (ตรอกขนมหวาน ) ซึง่มมีาตัง้แตส่มัยเมจิ
ตอนตน้  ขนมหวานจะเปลีย่นแปลงไปจากข นมหวานแบบดัง้เดมิโดยคงขัน้ตอนการทําแบบเดมิในสมัยกอ่นไว ้
และใชม้ันหวานทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ของคาวาโกเอะ แตล่ะรา้นจะมวีธิเีฉพาะในการทําขนมหวาน ดงันัน้ขนมหวานจงึ

มรีสชาตแิละรูปลกัษณ์ทีต่า่งกนั และยังมี วัดคติะ-อนิหรอือดตีวัดเท็นไดชขูองคนัโต  เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง ซึ่ งรูจ้ัก
อย่างเป็นทางการในนามวัด 'เซยซ์งั มุเรยีวจูจ ิคติะ- อนิ' มสีนิทรัพยท์างวัฒนธรรมมากมาย เชน่ อาคารตา่งๆ ที่

ยา้ยมาจากปราสาทเอโดะ เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในจังหวัดไซตามะ  อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ถา่ยภาพ 
หรอืเลอืกชมิเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กันารติะ อาหารมือ้คํา่อสิระ
ตามอธัยาศยั  

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัทีส่าม     นารติะ  - โตเกยีว - ตลาดปลาสกึจิ ิ– วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ – โยโก

ฮามา่ – ถา่ยรปูจดุชมววิ – ไชนา่ทาวน ์   อาหารเชา้, เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ yakiniku) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่2)  

 นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่ตลาดปลาสกึจิ ิตลาดปลาใจกลางโตเกยีว ภายในตลาด เต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจํานวนมาก มรีา้นขายปลาทะเลสด ผักผลไมต้ามฤดแูละซาชมิ ิปลา

ดบิ หรอืซชูดิว้ย สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่
กวนอมิทองคําทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัโต และมี
ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคํา

รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู่เลอืกชมและ
เชา่เครือ่งรางของขลงัอันศกัดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรื เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ  ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ

วัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย  ขนมที่
คนญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัก ารชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม , หมวก, รองเทา้ , กระเป๋า , เสือ้ผา้ 

เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทรี  (Tokyo 
Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจากบ รเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ 

สาํหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด  ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอื
หอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา 

  



 
 
 

 
 
 

 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 
 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิค ้าหลากหลาย
ชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมายและใหท้า่นถา่ยรูปกบักนัด ัม้ตวัใหม ่

RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร 
(ตวัเดมิสงู 18 เมตร) และเพิง่เปิดตวัเป็นทางการในวันที ่ 24 กนัยายน  2560 ถา่ยรูปตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลา นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ทีพ่กัยา่นโยโกฮามา่ นําทา่นถา่ยรปูจดุชมววิ บรเิวณรมิอ่าวโยโกฮาม่า  เดนิทางสู่ไชนา่ทาวน์ ไช

น่าทาวนท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น ศนูยร์วมรา้นอาหารของโยโกฮาม่า มรีา้นคา้ทัง้หมด 620 รา้น สามารถลิม้รสอาหารจนี

แท ้ๆ ไดด้ว้ย (อาหารเย็นตามอัธยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  โรงแรมทําเลดี  ใกลส้ถานรีถไฟ ใกล้
แหลง่ชอ้ปหา้งสรรพสนิคา้ สวนสนุก ทา่นสามารถเดนิเทีย่วหรอืน ัง่รถไฟชมววิยามคํา่คนืได ้

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการ

แจง้พรอ้มใบนัดหมาย  3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง ) โรงแรมมบีรกิาร เพิม่เตมิ  Public bath เรยีกว่า  Dai Yokujo เหมอืนออน
เซ็นแตไ่ม่ใชน้ํ่าแร่บรกิารดว้ย 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่   โยดกฮามา่ - คาวาส ึชมซากรุะ – Mishima Skywalk - โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท - ออนเซ็น                 

                 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู     
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่คาวาส ึ(Kawazu) เมอืงอซิ ุ(Izu) จงัหวดัชซุิโอกะ นําทา่นไปชมซากรุะกว่า 8000 ตน้ ทีส่ว่น
ใหญ่จะขึน้เรยีงรายอยู่รมิฝ่ังแม่น้ําคะวะซุ "คาวาสซึากรุะ (Kawazu-zakura)" ดอกซากรูะจะออกดอกอวดโฉมเร็ว

กว่าซากรุะทีไ่หนๆในเกาะฮอนช ูซากรุะสชีมพูเขม้ เรยีงตวัยาวตลอดรมิน้ํากว่า 4 กม. และบานทัว่เมอืงหลายพัน
ตน้!!! แถมบางจุดยังมดีอก "นาโนะฮานะ" หรอืดอกกวางตุง้ สเีหลอืงบานพรอ้มกนัอกีดว้ย สสีนัตดักนั สดใสมากๆ 
งาน Kwawazu Sakura Festival 2020  หรอืงาน "คาวาสซึากรุะมัตสรึ ิ " ซึง่ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธเ์ป็นตน้ไป

ตลอดเวลากว่า 1 เดอืน ในชว่งเทศกาลคาวาสซึากรุะมัตสรึ ิทัว่บรเิวณจะมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย (ปีนี้งานจัด
ขึน้วันที ่17ก.พ.-19ม.ีค.2563) อสิระใหท้า่นถา่ยภาพ ชมววิตามอัธยาศยั 

 

 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) Japanese Set  
บา่ย นําทา่นเดนิสูเ่มอืงมชิมิะ เพือ่นําทา่นไ ปชม Mishima Skywalk สะพานแขวนแหง่ใหมท่ีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น 

กบัววิ 360° ทา่มป่าเขาและภเูขาไฟฟจูอิันงดงาม มคีวามยาวถงึ 400 เมตร ตวัสะพานทอดขา้มหุบเขาสงูจาก

พืน้ดนิ 70.6 เมตร และเป็นหนึง่ในจุดชมภู เขาไฟฟจูทิีส่วยงามไม่แพท้ีไ่หน และบรเิวณโดยรอบ MISHIMA 
SKYWALK ยังมสี ิง่ทีน่่าสนใจอกีมากมายตัง้แตค่าเฟ่น่าน่ัง, Sky Garden ตกแตง่ดว้ยดอกไมห้ลากสายพันธุ์  เรอืน
กระจกทีเ่ต็มไปดว้ยพันธุไ์มส้วยงามตา่งๆ อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศยั (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่ขา้มสะพาน) จากนัน้

นําทา่นสู่ โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท  (Gotemba Premium Outlets) ตัง้อยู่ทีเ่ขตฮาโกเน่ (Hakone) เป็น
เอาทเ์ล็ทกลางหุบเขาทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มทีัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิม ตา่งๆ มรีา้นคา้แบรนด์

ดงัมากกว่า 200 แบรนด ์เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก ทัง้ทีเ่ป็นแบรนดต์า่งชาตแิละเป็นแบรนดข์อง
ญีปุ่่ นเอง และยังสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ยจัดไดว้่าเป็นเอา้ทเ์ลททีว่วิดทีีส่ดุ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิ
คา่ตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 



คํา่  รบัประทานอาหา รคํา่ (มือ้ที่6) บฟุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ์ไมอ่ ัน้ !!! หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ 
สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น้ําแร่ในสไตล์ญีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซ ึง่ชาว
ญีปุ่่ นเชือ่ว่าน้ําแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขี ึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ  

และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้บํารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก

ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัทีห่า้ ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสก ีFujiten หรอื โอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละ

Laox Shinjuku – นารติะ     อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 

 นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติ
วธิป้ีองกนัตวั และทา่นยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผ่นดนิไหวในระดบัทีแ่ตกตา่งกนัได ้พรอ้มทัง้

เลอืกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ วติามนิ ครมีตา่งๆ เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ ฟจูเิท็น
สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภเูขาไฟฟูจ ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะขาวโพลน
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ย สกเีลอืกสนุกกบั สโนวบ์อรด์ หรอื

เลอืกเพลดิเพลนิกบัการน ัง่เลือ่นหมิะทีท่า่นจะสามารถน่ังดืม่ดํา่กบัทศันียภ์าพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาด
ตายิง่นัก หรอืทา่นจะสามารถเลอืกถา่ยรูปบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น  souvenir shop หรอืเลอืกทาน

อาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้ 2ของตวัอาคารไดต้ามอัธยาศยั (คา่ทวัร ์ไมร่วม อตัราเชา่อปุกรณ์สกแีละชุด
สําหรบัเลน่สกี ราคาประมาณทา่นละ 4,500  เยน ,กระดานเลือ่น  Snow Sled 1,200 เยน , 
Snowboarding 4,500เยน//ราคาอาจมเีปลีย่นแปลงอพัเดทหนา้งาน ) หมายเหตุ: หากหมิะละลาย

แลว้หรอืลานสกปิีดแลว้  นําทา่นเดนิทางสูโ่อชโินะฮกัได  หรอืเดนิทางสู่  หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก 

(Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิ บรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 

Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้มบี่อน้ําใสๆ 
รวมกนักว่า 8 บ่อ เป็นน้ําทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายุมามากกว่า  1,200 ปี อสิระถาย
ภาพ หรอืเลอืกซือ้ของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจยิ่าง ซอฟครมีตามอัธยาศยั  

 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) Japanese Set  
บา่ย จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกูุ และ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว 

เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่ นสิตา้  เป็นแหลง่อัพเ ดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจรญิ
อันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน  ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง
ถา่ยรูป , MP-3,  คอมพวิเตอร์ , Note Book, นาฬกิา , เสือ้ผา้ ,รองเทา้  และเครือ่งสาํอาง เชน่แบนรด ์  KOSE , 

SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกว่าเมอืงไทย และรา้น100เยน (อยู่ตกึ
PEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถกู

สารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครือ่งสาํอาง ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย 
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตาม  จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสู่ ท ีพ่กัยา่นนารติะ  อาหารมือ้เย็นอสิระตาม
อธัยาศยั  

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

 
 
 

 
 

 
 



 
 

วนัทีห่ก วดันารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้- หา้งออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง

อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที9่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภมูภิาคคนัโต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุใน
แถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรอง เพยีงศาลเจา้เมจิ  ในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลกั มี

ทางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลกัเป็นสถานทีส่าํหรับสกัการะบูชาภายในวัดทา่นสามร ถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่
สวนหย่อมทีม่สีระน้ําขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณสาํหรับเลีย้งสตัว ์ภายใ นกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี 
โดยยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้นําทา่นกราบนมัสการขอพรพระ เพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนื

ยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี้ 
เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมี หา้งออิอนมอลล์ ทา่นสามารถเดนิ
ไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101 
(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
 

 
 

 
 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  การบรกิารของรถบสั

นําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา

แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย

ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด ห รอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น )  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่

ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง  

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว  ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์  ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์วัร์
เต็มทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

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


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

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

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

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง (ยกเวน้ทีน่ั่ง No.31 DEFG น่ังได)้ 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กว่า16ปีน่ัง  
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้นํา้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) 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:ุ สายการบนิไม่จํากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ  สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน

บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ ตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประ เทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิสด บัตร เครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง(ไม่

นับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม แรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ  ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ

ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเ ดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลง แลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด ) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


