
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์TR99 AUTUMN SNOW 5D3N MAR18-TR-W21 

CODE:TR99 Autumn Snow โตเกยีว ฟูจ ิ 5วนั 3คนื 

 
 

Autumn Snow โตเกยีว ฟจู ิ 5วนั 3คนื 
แชอ่อนเซ็น ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ฟร ีWIFI ON BUS 

ราคาคณุภาพสุดคุม้เริม่ตน้เพยีง 23,900 บาท  
โตเกยีว วดัอาซากุสะ ถา่ยรูปแลนดม์ารค์โตเกยีวสกายทร ี เที่ยววนอุทยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดัที่
ทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดาน ิลิม้ลองชิมไขด่ าอายุยืน7 ปี พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ช้อปป้ิงชินจูกุ 

**ท่องเที่ยวเที่ยวตามฤดูกาล         หมูบ่า้นน า้ใส โอชิโนะฮคัไก (ช่วง Autumn) 
                                                     หรอืสนุกสนานกบัหมิะขาวโพลนลานสก ีFUJITEN SKI (ช่วงSnow) 

พกัฟูจอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TR) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครือ่งล าใหญ ่B787-8 DREAMLINER เครือ่งใหมล่า่สุด ทนัสมยั น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไม่เสรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

29 – 2 พฤศจกิายน 60 23,900   

 

7,500 34  

30 – 3 พฤศจกิายน 60 23,900 7,500 34  
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3 – 7 พฤศจกิายน 60 25,900  
ไมม่รีาคาเด็ก 

 
*Infant  7,000 บาท 

(*อายุไม่เกนิ 2 ปี) 

7,500 34  

5 – 9 พฤศจกิายน 60 23,900 7,500 34  

6 – 10 พฤศจกิายน 60 23,900 7,500 34  

10 – 14 พฤศจกิายน 60 25,900 7,500 34  

12 – 16 พฤศจกิายน 60 23,900 7,500 34  

13 – 17 พฤศจกิายน 60 23,900 7,500 34  

17 – 21 พฤศจกิายน 60 25,900 7,500 34  

19 – 23 พฤศจกิายน 60 23,900 7,500 34  

20 – 24 พฤศจกิายน 60 23,900 7,500 34  

24 – 28 พฤศจกิายน 60 25,900 7,500 34  

26 – 30 พฤศจกิายน 60 23,900 7,500 34  

27 – 1 ธนัวาคม 60 23,900 7,500 34  

1 – 5 ธนัวาคม 60 29,900 7,500 34  

3 – 7 ธนัวาคม 60 28,900 7,500 34  

4 – 8 ธนัวาคม 60 28,900 7,500 34  

8 – 12 ธนัวาคม 60 29,900 7,500 34  

10 – 14 ธนัวาคม 60 25,900  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

*Infant  7,000 บาท 

(*อายุไม่เกนิ 2 ปี) 

7,500 34  

11 – 15 ธนัวาคม 60 25,900 7,500 34  

15 – 19 ธนัวาคม 60 27,900 7,500 34  

17 – 21 ธนัวาคม 60 25,900 7,500 34  

18 – 22 ธนัวาคม 60 25,900 7,500 34  

21 – 25 ธนัวาคม 60 25,900 7,500 34  

22 – 26 ธนัวาคม 60 27,900 7,500 34  

24 – 28 ธนัวาคม 60 27,900 7,500 34  

25 – 29 ธนัวาคม 60 27,900 7,500 34  

29 – 2 มกราคม 61 35,900 7,500 34  

31 – 4 มกราคม 61 32,900 7,500 34  

1 – 5 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

5 – 9 มกราคม 61 25,900 7,500 34  

7 – 11 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

8 – 12 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

12 – 16 มกราคม 61 25,900 7,500 34  

14 – 18 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

15 – 19 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

18 – 22 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

19 – 23 มกราคม 61 25,900 7,500 34  

21 – 25 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

22 – 26 มกราคม 61 23,900 7,500 34  

26 – 30 มกราคม 61 25,900 7,500 34  

28 – 1 กุมภาพนัธ ์61 23,900 7,500 34  

29 – 2 กุมภาพนัธ ์61 23,900 7,500 34  
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2 – 6 กุมภาพนัธ ์61 25,900 7,500 34  

4 – 8 กุมภาพนัธ ์61 23,900 7,500 34  

5 – 9 กุมภาพนัธ ์61 23,900 7,500 34  

9 – 13 กุมภาพนัธ ์61 25,900 7,500 34  

11 – 15 กุมภาพนัธ ์61 23,900 7,500 34  

12 – 16 กุมภาพนัธ ์61 23,900 7,500 34  

16 – 20 กุมภาพนัธ ์61 25,900 7,500 34  

18 – 22 กุมภาพนัธ ์61 23,900 7,500 34  

19 – 23 กุมภาพนัธ ์61 23,900 7,500 34  

23 – 27 กุมภาพนัธ ์61 25,900 7,500 34  

25 – 1 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

26 – 2 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

2 – 6 มนีาคม 61 26,900 7,500 34  

4 – 8 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

5 – 9 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

9 – 13 มนีาคม 61 26,900 7,500 34  

11 – 15 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

12 – 16 มนีาคม 61 24,900 7,500 34  

16 – 20 มนีาคม 61 27,900 7,500 34  

18 – 22 มนีาคม 61 26,900 7,500 34  

19 – 23 มนีาคม 61 26,900 7,500 34  

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ  

 
21.00น.  พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 

3  ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6  สายการบนิ SCOOT  มเีจา้หนา้ที่ของบริษัทฯคอย

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช็ 

00.45น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT 

เทีย่วบนิที ่TR292 
 ** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง(บนเครื่องมบีริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่)  
 

วนัทีส่อง  นารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ล่องเรอืทะเลสาบอาช ิ– หุบเขาโอวาคุดาน ิ- ออนเซ็น 
                    อาหารเทีย่ง,เยน็ (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ ) 

 
08.55น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ วนอุทยานแหง่ชาติ 
ฮาโกเน ่สถานทีท่่องเท ีย่วท ี่ไดรั้บความนยิม โดยเป็นส่วนหนึง่ของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิทึ ีผู่ม้าเยือน
สามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสัีนทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปี ท ิวทัศนท์ ี่สวยงาม
หลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่ง
น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
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บา่ย น า ท่ า น ล่อ งเ ร ือ โจ รส ลัด  ที่
ทะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่่อตัวจาก
ลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใด
อากาศสดใส  ท่านจะไดสั้มผัสกับ
ทัศนยีภาพอันงดงามของทะเลสาบที่
มภูีเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง น าท่าน 
เดนิทางสู่  หุบเขาโอวาคุดาน ิหรือ 
หุบเขานรก  ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันที่
สามารถตม้ไข่ใหสุ้กดว้ยอุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ใหท้่านไดล้องชมิไขด่ า ท ีเ่ชือ่กนั
ว่าเมือ่กนิไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายุยืนยาวขึน้ 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื้อ
สนิคา้พื้นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย อาทิ สบู่ด า,  แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึ่งลว้นเป็น
ผลติภัณฑจ์ากก ามะถันทีค่นญีปุ่่นเชือ่ว่าบ ารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทัง้ คติตีไ้ข่
ด า ซึง่เป็นโอท็อปอย่างหนึง่ของญีปุ่่น 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที2่)  พรอ้มขาปูยกัษ์ไมอ่ ัน้!!! หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การ
อาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให ้
ทา่นไดพ้กัผอ่นอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญีปุ่่นเชื่อวา่น า้แรธ่รรมชาตนิี้มสี่วนชว่ย
เร ือ่งโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลั่ง 

     ที่พกั: ROUTE INN KAWAGUJIKO/ FUJI GARDEN HOTEL หรือระดบั
ใกล้เคยีงกนั 
(ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่าม  โอชโินะฮคัไก หรอื FUJITEN SKI RESORT - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ -   
                      ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – นารติะ           อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 น าท่านไปชม หมูบ่า้นน า้ใส-โอชโินะฮคัไก ชมบ่อน ้าท ีแ่ปดในโอชโินะ ท ีเ่ก ิด

จากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิอีายุมามากกว่า 1,200 ปี ท ีใ่ชเ้วลา
อันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน
และซึมซาบไปยังบ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า 
ดัง นั ้นน ้าท ี่อ ยู่ใ นบ่อจะ เป็นน ้ าท ี่ใ ส
สะอาดและสดชื่นมากในปี 1985 
สถานที่แห่งนี้ยังไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 
ใน 100 อันดับ แหล่งน ้าจากธรรมชาติ
ท ีด่ที ีสุ่ดของญีปุ่่นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณ
โดยรอบสามารถชมววิของภูเขาไฟฟูจิ
ไดใ้นวันทีอ่ากาศแจ่มใส ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิ กับ บรรยากาศ พรอ้มชม

และเลือกซื้อสินคา้พื้นเมือง หรือ น าท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีร ีสอร์ท 
(Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพั่กทีตั่ง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะได ้
สัมผัสกับหมิะขาวโพลนอิสระใหท้่านไดเ้ลอืกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ 
ตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับ
การน ัง่เลื่อนหมิะทีท่่านจะสามารถน่ังดืม่ด ่ากับทัศนยี์ภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตายิ่งนัก หรอืท่าน
จะสามารถเลอืกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลือกทานอาหารเครือ่งดืม่ท ี่
บรเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (ค่าทัวรไ์ม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกแีละชุดส าหรับเล่นสกรีาคาประมาณ
ท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 
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 หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในกรณีลานสกหีิมะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรือ
อากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ท ีย่วทดแทน
เป็นหมู่บา้นน ้าใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
บา่ย น าท่ านเดินทางไปสัม ผัสประสบการณ์แปลกใหม่ท ี่Experience 

Earthquake พพิิธภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ท่านจะไดท้ดสอบในหอ้งจ าลอง
แผ่นดนิไหวรับการส่ันสะเทือนจากขัน้ต ่าสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสานในการ
เรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก
ราคาถูก อาทเิช่น ขนม เครื่องส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน ้ามันมา้ 
โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ ผลติภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบ ารุง
ร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซึง่เป็นนักวิจัยชือ่ดังของชาวญีปุ่่น สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่โตเกียว น าท่ านเดินทางสู่  วดัอาซากุส ะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอ
พรจากองค์เจ้าแมก่วนอิมทองค า 
ทีเ่ป็น ทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่
ท ีสุ่ดในภูมภิาคคันโต และมผูีค้นนยิม
มากราบไหวข้อพรเพื่อคว  ามเป็นสิริ
มงคลตลอดทั ้งปี ถ่ ายภาพเป็นที่
ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค า
รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที่
มคีวามสูงถ ึง 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเช่าเครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิ์
ของวัดแห่งนีห้รเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงของ
วัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากม  ายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลังของเล่น
โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญีปุ่่นมายังวัดแห่งนีต้อ้งมาต่อคิว
กัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลิน กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญีปุ่่น ญี่ปุ่น 
Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาทิ 
ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ ีน่ ี ่และหากมีเวลาท่าน
สามารถเดินไปถ่ายรูปคูก่บัหอคอยทีสู่งท ี่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกยีว ท ีท่่านสามารถ
ถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโดตเกียวสกายที 
เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถ ึง 634 เมตร ชนะ
แชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น 
ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ย่านช ้

อปป้ิงชั้นน าของชาวญีปุ่่นทีถ่ ือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญี่ปุ่นและ
เป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืกชม
และซื้อสนิคา้มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  
คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา้ และเครื่องส าอาง KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็ 
คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถ
เลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาทีส่บายกระเป๋า  
อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆ จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสู่ท ี่
พกัยา่นนารติะ 
     ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita// Radisson Hotel Narita หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั  
(ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ี่           อิสระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั   หรอื ซื้อบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์                             
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                   อาหาร เชา้                                                                             

 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 
 อิสระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะน าการเดนิทาง  

ใหท้่านชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเท ีย่วอืน่ ๆ เช่น อากฮิาบาร่า , ฮาราจุกุ หรอื  ชนิจูกุ 
หรอื ชอ้ปป้ิงที่ชซุิย เอา้ทเ์ล็ท ท่องเท ีย่วโดยตัวท่านเอง หรอืจะเลอืกซือ้ทัวร์ดสินยี์แลนดซ์ึ่ง
สามารถเดนิทางโดยรถไฟ  
ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท(ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีทีท่า่นตอ้งการซื้อบตัรเทีย่วTokyo Disneyland กรุณาแจง้ความประสงคก์อ่นเดินทาง7วนั พรอ้ม
ช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 2,700.- บาท) 
- ดสินีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น
สรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ ( ไม่
จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่งเล่นตัว
ใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบยีนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The   Pirate of Caribbean 
เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของ
ตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมติิ  
The Invention of the Year ใหท้่ านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ
จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึน่ารักในดสินยี์แลนดอ์กีทัง้ยังจะไดสั้มผัสกบั
ตัวการตู์นเอกจากวอลดสินยี์ อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการตู์นอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้
ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยี์แลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดตั้ง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ป
ป้ิงอย่างจุใจกับสินคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบ
รนดญ์ีปุ่่นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet 
Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรง
ไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีห  รอืจะ
เลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี 
JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 
15 นาท ี

วิธีการเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ั่งรถ  Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นามบนินาริตะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกียว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ี 
อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ 
แท็กซี ่ในปัจจุบันวธิที ีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคือการน่ัง
รถไฟ ดังนัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่
สะดวกในการค านวณระยะเวลาและจัดสรรตาราง
เดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่ม ีอยู่ หลายสาย 
รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินาริตะเขา้เมอืง
โตเกยีว มอียู่หลักๆ 5 สายดว้ยกัน ไดแ้ก่ 
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1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานโีตเกยีว 
ใชเ้วลา 53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้ส่วนแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนอืผ่าน Shinjuku , 
Omiya ส่ ว น ห ลั ง วิ่ ง ไ ป ท า ง Yokohama, Totsuka, Ofuna ค่ า ร ถ อ ยู่ ท ี่  2,940เ ย น  – 4,180เ ย น  
รถไฟขบวน Narita Express วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีนโตเกยีว
และปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิง่ผ่านสถานโีตเกยีว ซึง่เป็นสถานที ีข่บวนรถจะเชือ่มต่อกันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้
ขบวนที่มาจากโอฟุนะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชือ่มต่อกับขบวนทีม่าจากชินจุกุ อ ิเคะบุคุโระ หรอืโอมิยะ กลายเป็น
ขบวนเดยีวกันวิง่ต่อไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTokyo ราคาประมาณ 1,280
เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนี ้าเงนิ รถด่วนของฝ่ัง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ผ่านสถานีนิ
ปโปริ สุดปลายทางทีอุ่เอโนะ ใชเ้วลาเพียง 41 นาที ค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วิ่งดว้ย
ความเร็วสูงสุด 160 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง Skyliner มี
รถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ใน ระหว่างช่วงเวลา 
14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เท ี่ยวต่อช่ัวโมง กรณีใ ช ้

บริก าร Keisei Line จะตอ้งลงที่สถ านีนิปโปริ 
(Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึ่ง ทั ้ง 2 
สถานีนี้จะ สามารถสามารถ ต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยังสถานต่ีางๆในโตเกียวได ้
อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, 
Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพิเศษ
ของสาย Keisei ปลายทางอยู่ท ีส่ถานีอุเอโนะ ใช ้

เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 
เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบ
ด่วน (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสุดปลายทางทีอุ่เอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต่ 60 – 90 นาท ีค่าโดยสาร
ประมาณ 1,030 เยน 
  อาหารกลางวนัและเย็นอิสระตามอธัยาศยั 
    ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita// Radisson Hotel Narita หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
(ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                                 
                  อาหาร เชา้ 

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
      สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนินารติะ เพื่อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.00 น. เหนิฟ้าสู่ สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TR291 
    ** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมบีริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่) 

13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
******************************************* 

หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์TR99 AUTUMN SNOW 5D3N MAR18-TR-W21 

กรณีอตัราแลกเปลี่ยนเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานที่ตา่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่า
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ30ท่าน  

- ขอส่งจอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  กรุณาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20 วันก่อนวันเดนิทาง  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทม ิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณพีาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมอืง

ท่าน**กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลิกทวัร ์ เมือ่จองทัวร์และช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดินทางเท่านัน้ แต่กรณีพีเรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไม่สามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพีเรยีดราคาโปรโมช่ันเมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 
 
กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทวัร์
คนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ต่างหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืก่อนเดนิทาง15วัน
เท่านัน้ **  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต ่ากว่า16ปีและผูสู้งอายุ65ปีขึน้ไป
น่ังเนือ่งจากทีน่ั่งอยู่บรเิวณ Exit Seat 
- ท ีน่ั่งScoot Biz ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได ้
** ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สามารถส่ังซือ้จากเล่มเมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถส่ังจองล่วงหนา้ได ้
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2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตีย่งใหญ่1เตยีงเตีย่งเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได  ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิ่ม15กก. ช าระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆท ีน่อกเหนอืจากรายการระบุอาทเิช่นค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
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2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั ้งสิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน า้ดืม่ทา่นในวนัท าทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางและวันที3่ของการเดนิทาง 
รวมจ านวน2ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ี่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท ีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ  ในระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะ เอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

 


