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อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่1-5 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่2-6 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่3-7 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่4-8 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่5-9 พ.ย. 60 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่6-10 พ.ย. 60 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่7-11 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่8-12 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่9-13 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่10-14 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่11-15 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่12-16 พ.ย. 60 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่13-17 พ.ย. 60 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่14-18 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่15-19 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่16-20 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่17-21 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่18-22 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่19-23 พ.ย. 60 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่20-24 พ.ย. 60 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัที ่21-25 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่22-26 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่23-27 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่24-28 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่25-29 พ.ย. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่26-30 พ.ย. 60 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัที ่27-1 ธ.ค. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่28-2 ธ.ค. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่29-3 ธ.ค. 60 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัที ่30-4 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่1-5 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

วนัท ี ่2-6 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่3-7 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่4-8 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่5-9 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  
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วนัท ี ่6-10 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

วนัท ี ่7-11 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

วนัท ี ่8-12 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่9-13 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่10-14 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่11-15 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่12-16 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่13-17 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่14-18 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่15-19 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่16-20 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่17-21 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่18-22 ธ.ค. 60 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่19-23 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่20-24 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่21-25 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่22-26 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่23-27 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่24-28 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่25-29 ธ.ค. 60 28,999 28,999 28,999 18,999 8,000  

วนัท ี ่26-30 ธ.ค. 60 31,999 31,999 31,999 21,999 10,000  

วนัท ี ่27-31 ธ.ค. 60 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

วนัท ี ่28-1 ม.ค. 61 35,999 35,999 35,999 25,999 10,000  

วนัท ี ่29-2 ม.ค. 61 35,999 35,999 35,999 25,999 10,000  

วนัท ี ่30-3 ม.ค. 61 36,999 36,999 36,999 26,999 10,000  

วนัท ี ่31-4 ม.ค. 61 33,999 33,999 33,999 33,999 10,000  

วนัท ี ่1-5 ม.ค. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่2-6 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่3-7 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่4-8 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่5-9 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่6-10 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่7-11 ม.ค. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัท ี ่8-12 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่9-13 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่10-14 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่11-15 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่12-16 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่13-17 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  
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วนัท ี ่14-18 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่15-19 ม.ค. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัท ี ่16-20 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่17-21 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่18-22 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่19-23 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่20-24 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่21-25 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่22-26 ม.ค. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัท ี ่23-27 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่24-28 ม.ค. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่25-29 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่26-30 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่27-31 ม.ค. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่28-1 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่29-2 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัท ี ่30-3 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่31-4 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่1-5 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่2-6 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่3-7 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่4-8 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่5-9 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัท ี ่6-10 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่7-11 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่8-12 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่9-13 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่10-14 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่11-15 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่12-16 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่13-17 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่14-18 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

       

วนัท ี ่15-19 ก.พ. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่16-20 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่17-21 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่18-22 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่19-23 ก.พ. 61 24,999 24,999 24,999 14,999 8,000  

วนัท ี ่20-24 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  
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วนัท ี ่21-25 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,000  

วนัท ี ่22-26 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่23-27 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่24-28 ก.พ. 61 25,999 25,999 25,999 15,999 8,000  

วนัท ี ่25-1 ม.ีค. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่26-2 ม.ีค. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,000  

วนัท ี ่27-3 ม.ีค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 10,000  

วนัท ี ่28-4 ม.ีค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 10,000  

***ไม่มรีาคามเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมกีารเปลีย่นแปลงค่าต ัว๋เคร ือ่งบ ินภาษีสนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ***  

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ์ในการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                              (-- / -- / --) 

22.00 น. คณะพร ้อมกันทีส่นามบินดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบิน SCOOT โดยม ีเจา้หนา้ทีจ่ากทางบริษัท คอยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านในการเช็คอ ิน 

วนัท ีส่อง นารติะ - โตเกยีวสกายทร ี – วดัอาซากุสะ - ช็อปป้ิง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS – อาบน า้แร่ 

             ธรรมชาต ิ-  บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์ เสริฟ์ไม่อ ัน้                                                                              (-- / L / D) 

00.30 น. เหริฟ้าสู่เมอืงนาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยเท ีย่วบนิท ี ่TZ292  

08.00 น.   ถงึสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถ ิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ จากนั ้น

เด ินทางสู่ เม ืองโตเกยีว ร่วมเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์าร์กแหง่ใหม่ของกรุงโตเก ียว ณ ริมแม่น ้าสุม ิดะ หอ

โทรทศันโ์ตเกยีวสกายทรี เป็นตึกที่สูงทีสุ่ดในญี่ปุ่น มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ทีสุ่ดใน

กรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั ้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจ

กับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่ ีความสูงถ ึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซื้อเครื่องราง

ของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ีชื่อเสยีงของวัด มรี ้านขายของทีร่ ะล ึก

มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร ้านขายขนมทีค่นญี่ปุ่น มายังวัดแห่งน ีต้อ้งมา

ต่อควิกันเพือ่ล ิม้ลองกับรสชาตสิุดแสนอร่อย 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (ม ือ้ท ี ่1) ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เด ินทางสู่  Gotemba Premium Outlets อ ิส ระใหท่้านไดเ้ล ือกซื้อของของฝาก และของที่ระล ึกตามอัธยาศั ย 

หลังจากนั ้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดัง ณ สวยงามดว้ยวิวทวิทัศน์รอบๆ ซึง่ตัง้อ ยู่บนฐานขอ  งภูเขาไฟฟู

จ ิและไม่ไกลจากทะเลสาบฮาโกเนะ เรียกไดว่้าอยู่ในระดับพรีเม ียมทั้งสนิคา้และทวิทัศนเ์ลยทเีด ียว อาท ิMK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เล ือกซื้อ กระเป๋ าแบรนด์เนม ยี่หอ้ดังไ ดท้ี่ร ้าน BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เล ือก ดูเครื่อ งประดับ  และน าฬิกาหรูอ ย่าง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รอ งเท ้าแฟ ช่ัน  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก 

พกัท ี ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า (ม ือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกบัเมนูม ื้อพเิศษท ีม่ ีขาปูยกัษ์ใหท่้านไดล้ ิ้ม

ลองรสชาตปูิพร ้อมน ้าจิม้สไตสญ์ ี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิ เชือ่ ว่าถา้

ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัท ีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ ช ัน้ 5 หรอื *ลานสกฟูีจเิทน็*  - ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – JTC DUTY FREE – ย่านชนิจุกุ                  

                        (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสภูเขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ดิทีบ่ริเวณขัน้ที ่5 ซ ึง่เป็นจุดที่รถโดยสารสามารถ

ขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอ ีกดว้ย ท่านสามารถชมความ

งามของภูเขาไฟฟูจิไดต้ลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะม ีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่

สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม  
(หมายเหตุ การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจ ิ ช ัน้ 5 น ัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) 

**ชว่งฤดูหนาว กรณีที่ลานสกมีปีรมิาณหมิะเพยีงพอตอ่การเลน่สกแีละกจิกรรมบนพืน้
หมิะ โปรแกรมจะเปลีย่นจากขึน้ชมภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 เป็นน าคณะไปสูล่านสกแีทน** 
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น าท่านสนุกกับก ิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิทน็  ใหท่้านไดเ้พลดิเพลินกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่น

ไดต้ามอัธยาศัย  ณ ดนิแดนแห่งน ีท้ ีซ่ ึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสก ี

ทีม่ชี ื่อเส ียงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจ ิทีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (ค่าบรกิารโดยประมาณ 
1. เช่า อุปกรณ์สกี ร าคา 5,500 เย น //  2 . เช่ าอุปกรณ์สโนว์บอร ์ดราคา 5,500 เยน  // 3. เช่ าชุ ด 
ประกอบด้วยเสือ้ กางเกง ถุงม ือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหตุ ลานสกจีะเปิดใหบ้ริการโดย

ขึน้อยู่กับสภาพภูม ิอากาศและปริมาณหมิะเป็นส าคัญ) จากนัน้เด ินทางสู่ น าท่านเยี่ยมชม ศูนย ์จ าลองแผ่นดินไหว 

Earthquake simulation center ตั ้งอยู่บริเวณใกล ้ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในม ีหอ้ งจัดแสดงขอ้มูลการประทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณห์ลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว 

หอ้งอุทกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนียั้ งมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูต้่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้

งานฝีม ือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมดีแบบดั ้งเด ิม ผลติภัณฑ ์เครื่องป้ันดนิเผา เครื่องส าอาง และ ของฝากอ ีกมากมาย และยังม ี

หอ้งน ้าไวบ้ริการฟรีอกีดว้ย น าท่านเดนิทางสู่ DUTY FREE (JTC) เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีนานาชนดิ 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (ม ือ้ท ี ่4) ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนั ้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านช ินจุกุ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากที่น ี ่ไม่ ว่าจะ

เป็น ร ้านซานริโอะ ร ้านขายเครื่องอ ิเลคทรอนิก ส ์ กล ้องถ่าย รูปดิจิตอล นาฬิกา เค รื่อ งส าอ าง ต่างๆ กันที่ร ้าน 

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิมาร์คเตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูก

กว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจั้กเป็นอย่างด ีและสนิคา้อ ื่นๆ หรือใหท่้านไดส้นุกกับการ

เล ือ กซื้อ ส ิน ค ้า แ บร นด์ดั งอ าทิ  LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ร ะเป๋ าสุ ดฮ ิต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส ื้ อ 

COMME DES GARCONS, H&M หรือ เล ือ กซื้ อ รอ งเท ้าหลากหลาย แบร นด์ดั ง  อ าทิ NIKE, CONVERSE, NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

พกัท ี ่   NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ีส่ ี ่  ตะลุยโตเกยีว - อสิระทอ่งเท ีย่วชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์                  (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

Option A : FREE DAY อสิระเต็มวนั (ไม่รวมค่าเดนิทาง) 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา** 

ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอ ืน่ ๆ โดยสามารถขอค าแนะน าจากไกดใ์นการเดนิทาง อาท ิ

ศาลเจา้เมจ ิ ตัง้อยู่ในเขตชบุิยะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กับสถานฮีาราจูกุ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ที่

สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานแด่ดวงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิ

และสมเด็จพระจักรพรรดนิโีชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที ่

2 ศาลเจา้แหง่น ีไ้ดถู้กท าลายไปหมดสิน้ จนกระท่ังสงครามจบลงจงึไดม้กีารบูรณะขึน้ใหม่จน

แลว้เสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นั ้นแมจ้ะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรื่น

ไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่ จนเหมอืนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา้ 

ย่านฮาราจูกุ ฮาราจูกุนัน้ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมของวัยรุ่นทีช่อบแต่งหนา้แต่งตัวม ีเอกลักษณ์จนอาจ

เรียกไดว่้าหลุดโลกอย่างทีเ่รารูจั้กเท่านั ้นแต่ฮาราจูกุในอดตีนัน้เป็นเพยีงย่านที่พักคา้งแรมเล็กๆ 

เท่านัน้ แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคอืย่านหนึง่ทีต่ัง้อยู่ใจกลางโตเกยีว ซ ึง่ทีน่ ีไ่ม่เพยีงแค่เป็นแหล่งรวม

รา้นคา้เท่านัน้ แต่รอบๆ บริเวณยังมศีาลเจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญ่สไตลต์ะวันตกแบบ 

Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว และถนนทีข่ ึน้ช ือ่ทีสุ่ดในย่านฮาราจูกุนัน้คอืถนน

ทาเคะชติะทีอ่ยู่ตรงขา้มสถานฮีาราจูกุนั่นเอง 

ย่านชบิุย่า คอืหนึง่ใน 23 เขตของมหานครโตเกยีว และมพีืน้ทีเ่พยีง 15 ตารางกโิลเมตร

เท่านัน้ ซ ึง่ทีน่ ีก่็เป็นอกีหนึง่ย่านทีเ่ป็นศูนย์รวมยอดนยิมของวัยรุ่นมากว่า 30 ปี เพราะเป็นทีต่ัง้

ของหา้งสรรพสนิคา้แฟช่ันต่างๆ มากมาย โดยย่านชบุิยะนัน้มศีูนย์กลางอยู่ตรงสถานรีถไฟชบุิยะ 

หนึง่ในสถานใีหญ่ของโตเกยีวทีม่คีวามซับซอ้น เพราะมรีถไฟฟ้าทัง้บนดนิและใตด้นิหลายสาย 

จงึท าใหส้ถานชีบุิยะมผูีค้นผ่านไปมาถ ึงวันละประมาณ 2 ลา้นตน้ๆ ทีส่ าคัญชบุิยะมจุีดนัดพบทีม่ ี

ช ือ่เสยีงนั่นก็คอืบริเวณอนุสรณรู์ปป้ันของสุนัขชือ่ฮาจิโกะนั่นเอง 

หมายเหตุ ในวันทีป่ล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะแนะน าเสน้ทางทีลู่กคา้ตอ้งการไปใหก้ับแต่ละกลุ่ม  
ซึง่ไกดไ์ม่สามารถ น าเท ีย่วไดทุ้กกลุ่ม เนือ่งจากแต่ละบา้นมคีวามตอ้งการท่องเท ีย่วแต่ละทีไ่ม่เหมอืนกัน  
ยกเวน้!! ในกรณีท ีแ่ต่ละบา้นตกลงทีจ่ะไปเทีย่วสถานทีเ่ดยีวกัน ไกดจ์งึจะสามารถพาท่านเดนิทางไปเทีย่ว  

ณ สถานทีนั่น้ๆ โดยอาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบัส  
โดยแต่ละท่านจะออกค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าเดนิทาง และค่าเขา้สถานทีด่ว้ยตัวท่านเอง 
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ย่านโอไดบะ เป็นแหล่งชอปป้ิงและความบันเทงิของโตเกยีว ถา้ดูจากแผนทีแ่ลว้ Odaiba มสีภาพเป็นเกาะอยู่ทีอ่่าว

โตเกยีว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถู้กสรา้งข ึน้เพือ่เป็นป้อมปราการ (ค าว่า daiba แปลว่าป้อม

ปราการ) ป้องกันการรุกรานของขา้ศกึ ต่อมาอกี 100 กว่าปี เกาะ Odaiba ไดถู้กถมเพิม่เพือ่ใชป้ระโยชนเ์ป็นทีอ่ยู่อาศัย 

ตกึ ส านักงาน และ ท่าเรือ การถมทะเลในตอนนัน้ ถอืว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการก่อสรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มโีรงแรม 

และศูนย์การคา้มาเปิดที ่ Odaiba และเริ่มมสี ิง่ก่อสรา้งใหม่ๆ เกดิข ึน้เช่นตกึ Fuji TV Building, Telecom Center และ 

Tokyo Big Sight ตอนนี ้Odaiba เป็นเมอืงใหม่ของโตเกยีว มผัีงเมอืงสวยงาม ตกึรูปทรงแปลกๆ รถไม่เยอะเหมอืน

โตเกยีว และไม่วุ่นวาย  

ย่านชนิจุกุ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่อง

อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องส าอางมากมาย อาท ิมาร์คเตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครีมกันแดดชเิซโด ้ แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจั้กเป็น

อย่างด ี 

Option B : เลอืกซือ้บตัรเท ีย่วดสินยีแ์ลนด ์ ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้ม่รวมค่าเดนิทาง)  

 **อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา** 

ดสินยี์แลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชา การ์ตูนญีปุ่่นซึง่เป็นดสินยี์แลนดแ์หง่

แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถม

ทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกับเครื่องเล่น  นานา

ชนดิ (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเครื่องเล่น

ตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบยีน

ในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้น

ผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบ

เล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมติTิhe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืก

ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยี์แลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดสินยี์ อย่าง มกิก ีเ้มา้ส ์มนิน ีเ่มา้ส ์

พรอ้มผองเพือ่นการ์ตูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยี์แลนด ์    

พกัท ี ่   NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัท ีห่า้  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                             (B / -- / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ม ือ้ท ี ่6) แบบ SNACK BOX 

 น าท่านเชค้เอาท ์ และเดนิทางสู่สนามบนินาริตะ 

10.00 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เท ีย่วบนิท ี ่TZ291  

14.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล ีย่นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด

หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยู่ในระดับเดยีวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่น หอ้งพักจะมขีนาดค่อนขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไม่มบีริการหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนัน้ทาง

บริษัททัวร์จะจัดหอ้งพักใหท่้านแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ท่าน)  

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่น ไม่มบีริการหอ้งพักแบบเตยีงคู่ (TWIN) หรือกรณทีีห่อ้งพักแบบเตยีงคู่โรงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บริษัททัวร์จะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท่้านแทน 

4. กรณโีรงแรมทีเ่ขา้พัก ไม่มบีริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะน าคณะเขา้ใชบ้ริการออนเซ็นทีอ่ยู่บริเวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แร่ธรรมชาติเทา่น ัน้)  
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุที่น ัง่ ใช้วิธี RANDOM คอืการสุม่เลอืกที่น ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางส่วน 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์่วนตัว ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งด ืม่ทีส่ั่งเพ ิม่ 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. ค่าวซี่าส าหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ  (ช าระทีส่นามบินดอนเมอืง ในวนั
เช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหน้าทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20 ,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดน ักขตัฤกษ ์หากมกีาร

ยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  เนื่องจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระคา่ต ั๋ว

เครือ่งบินเต็มใบใหก้ ับสายการบินเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 20 วนัก่อนการเดนิทาง (ไมน่ ับ
เสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเล ือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ี ่(ผูม้ชีือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ ือ่แจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ ือ่ท าเร ือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั
เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 45 วนั (ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งตั๋วเคร ือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ที่แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้
เมอืงที่ประเทศญีปุ่่ นทางผู้จดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้ทุกกรณี 

ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผิดชอบคา่ปรบัที่ประเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผู้โดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบนิถดัไปที่มทีี่น ัง่ว่างหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  
ทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซ ือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 30 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอื
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดที ีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป  

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ช ือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซ ีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล ีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล ีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปล ีย่นแปลงอัตราแลกเปล ีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ คา่
ภาษีเช ือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปล ีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึ้นเคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซ ึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่านั้น  

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเท ีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งย ืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้ 

- ต ัว๋เคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ท ีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายท ีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้  

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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2. ส ิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่ น  มกีฎหมายหา้มน าผล ิตภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว ์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากส ิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตรา
ทีสู่งมาก 

 
หมายเหตุ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ ่ากวา่นี้อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้  
2.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ ึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านั้น 

4.ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดนิทางแลว้ 
 
 
 

 

 

 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทุกคร ัง้ 


