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CODE:TZ47 Kawaii Summer โตเกยีว ฟจู ิ 5วนั 3คนื 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Kawaii Summer โตเกยีว ฟจู ิ 5วนั3คนื  

แชอ่อนเซ็น ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์WIFI ON BUS 
วนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ าอายยุนื 7 ปี 

ขึน้ฟจูชิ ัน้5 พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว วดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุนารติะ อสิระทอ่งเทีย่ว1วนั  
สวนดอกไม ้ Yamanakako Flower Park (ดอกไมส้วยงามตามฤดกูาล) 

พกัฟจูอิอนเซ็น1คนื นารติะ2คนื ราคาเริม่ตน้เพยีง 21,900 บาท 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  

เครือ่งล าใหญ ่B787-8 DREAMLINER เครือ่งใหมล่า่สดุ พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28พ.ค. – 1 ม.ิย.  23,900   

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000 บาท  
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  

31พ.ค. – 4 ม.ิย.  23,900 7,500 34  

3 - 7 ม.ิย.  23,900 7,500 34  

6-10 ม.ิย. 23,900 7,500 34  

9 -13 ม.ิย.  22,900 7,500 34  

15-19 ม.ิย. 21,900 7,500 34  

21-25 ม.ิย. 21,900 7,500 34  

30ม.ิย. – 4ก.ค.  21,900 7,500 34  
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6-10 ก.ค. 25,900 7,500 34  

12-16 ก.ค.  22,900 7,500 34  

21-25 ก.ค.  21,900 7,500 34  

27-31 ก.ค. 21,900 7,500 34  

2-6 ส.ค. 22,900 7,500 34  

8-12ส.ค. 23,900 7,500 34  

11-15 ส.ค. 25,900 7,500 34  

17-21 ส.ค. 21,900 7,500 34  

23-27 ส.ค. 22,900 7,500 34  

1-5 ก.ย.  21,900 7,500 34  

7-11 ก.ย. 21,900  7,500 34  

13-17ก.ย. 22,900  7,500 34  

19-23ก.ย. 23,900  7,500 34  

22-26ก.ย. 23,900  7,500 34  

28ก.ย.-2ต.ค. 23,900  7,500 34  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

 
22.00น. พรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ช ัน้ 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT  มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า  

00.55น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ 

SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ292 

 *ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ- โอวาคดุาน ิ–  
                   ออนเซ็น         อาหารเทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 

 
09.00น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!!ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวกเนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู่ วนอุทยาน
แหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมโดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึที่
ผูม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ที่
สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการ
เป็นแหลง่น ้าพรุอ้นอกีดว้ยเหมาะแกก่ารทอ่งเทีย่วพักผอ่นหยอ่นใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มือ้ที1่) 
บา่ย น าท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส

ทา่นจะไดส้ัมผัสกบัทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง น าท่านเดนิทางสู ่หบุเขาโอ
วาคุดาน ิหรอื หุบเขานรก  ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันทีส่ามารถตม้ไข่ไหสุ้ก ดว้ยอณุหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ท่าน
สามารถลิม้ลองชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กันว่า เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาว  ขึน้ 7 ปี อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
ชมและซือ้สนิคา้พื้นเมอืงที่ข ึน้ชือ่มากมาย อาท ิสบู่ด า,แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์าก
ก ามะถันที ่
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คนญีปุ่่ นเชือ่วา่บ ารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทัง้ คติตีไ้ขด่ า ซึง่เป็นโอท็อปอยา่งหนึง่ของญีปุ่่ น จนสมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดนิทางสูท่ีพ่ัก 
 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่)  พรอ้มขาปูยกัษไ์มอ่ ัน้!!! หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การ

อาบน า้แร่ธรรมชาต  ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แร่ในสไตลญ์ีปุ่่ น ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน า้แร่
ธรรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่งโรคภยัไขเ้จ็บและท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั: Fuji Garden Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม     Yamanakako Flower Park - ข ึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว –  
                  วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- นารติะ     อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่)  
 น าท่านไปชมสวนดอกไมว้วิภูเขาไฟฟูจิ ที่

ท ะ เ ล ส า บ ย ะ ม ะ น ะ ก ะ โ ก ะ 
(Yamanakako) มสีวนดอกไมฮ้ะนะโนะ
มิย ะ โ ก ะ  (Hananomiyako Flower 
Park) เป็นสวนดอกไมท้ี่ไดช้ื่อว่างดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่ง สามารถถ่ายรูปคู่กับดอกไม ้
ในทุง่กวา้งพรอ้มกบัภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั
ช่วงเวลาตัง้แต่ปลายฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดู
ใบไมร้ว่งเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์มเีรอืนกระจกทีเ่รยีกวา่ “โดมดอกไม”้ พรมดอกไมแ้ตม้สสีนัใหเ้ชงิ
ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมบ้นเนนิสงู มดีอกไมน้านาพันธุผ์ลัดเปลีย่นกันมาประดับววิภูเขา  ไฟฟจูติามฤดูกาล เชน่
ชว่งฤดูใบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิ,ชว่งฤดูรอ้นมดีอกทานตะวัน,ชว่งฤดูใบไมร้่วงมดีอกบานชืน่ จากนัน้น าท่านขึน้
ภเูขาไฟฟูจ ิสัมผัสบรรยากาศและกลิน่อายอยา่งใกลช้ดิทีส่ถานทีี ่5 บนระดับความสงูที ่2,500 เมตร  (ขอสงวน
สทิธิไ์มข่ ึน้ในกรณีอากาศไมเ่อือ้อ านวยหรอืทางขึน้ปิด โดยเปลีย่นเทีย่วทีห่มูบ่า้นน ้าใสโอชโินะฮคัไกแทน ) อสิระ
ใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่งนี้ พรอ้มทัง้เลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้และขนมอร่อยมากมายตาม
อธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)  
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บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ีE่xperience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจ าลองแผน่ดนิไหว รับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง 
เครือ่งไฟฟ้า  โฟมลา้งหนา้และยาสระผมถา่นหนิภูเขาไฟ, ผลติภณัฑ์
ยา อาหารเสริมคอลลาเจน ของดร. โนงูจ ิฮเิดโยะบุคคลส าคญัคน
หนึง่ในประวตัศิาสตรด์า้นการแพทยข์องประเทศญีปุ่่ น หรอืจะเป็น
ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย จากน ัน้น า
ท่านเดนิทางเขา้สู่โตเกยีว น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็น  ทอง
สัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาค
คันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง
ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่
เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลัง
อั น ศั ก ดิ์ ส ิ ท ธิ์ ข อ ง วั ด แ ห่ ง นี้ ห รื
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ 
ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้น
ขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คน
ญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน 
ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของ
เครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ และหากพอมเีวลาท่าน
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)ไดซ้ ึง่อยูบ่รเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ยา่นชอ้ป
ป้ิงชั ้นน าของชาวญี่ปุ่ นที่ถือว่าเป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนด์ใหม่ แฟชั่นใหม่ของชาวปลา
ดบิ เป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนคร
โตเกียวในปัจจุบัน เชญิท่านเลือก ชมและ
ซือ้ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป , MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note 
Book, นาฬิกา , เสื้อผา้ และเครื่องส าอาง 
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และ
อืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้
8) ซึง่สนิคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้
ในราคาที่สบายกระเป๋าสมควรแก่เวลา เพือ่ใหท้่านไดใ้ช้เวลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมือ้เย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ  จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Radisson Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่        อสิระทอ่งเทีย่วดว้ยตวัทา่นเองตามอธัยาศยั   หรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์                              

                  อาหารเชา้                                                                             

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเองเต็มวนั 

ไมม่รีถบสับรกิาร>ไกดแ์นะน าการเดนิทาง  
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากิ
ฮาบารา่ , ฮาราจกุ ุหรอื  ชนิจกู ุหรอื ชอ้ปป้ิงทีช่ซุิย เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเทีย่วโดย
ตวัทา่นเอง หรอืจะเลอืกซือ้บตัร  ดสินยีแ์ลนดซ์ึง่ทา่นสามารถเดนิทางโดย
รถไฟดว้ยตวัทา่นเอง  
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ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีทีท่า่นตอ้งการซือ้บตัรเทีย่วTokyo Disneyland กรณุาแจง้ความประสงคพ์รอ้มกบัจองทัวรห์รอืแจง้กอ่นเดนิทาง
10 วันพรอ้มช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 2,700 บาท) 
**กรณีคา่เงนิเยนปรับขึน้บรษัิทขอปรับราคาคา่บตัรโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นการช าระเงนิ** 

- ดสินียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไมจ่ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภัย
ในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตู
นเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร ์The   Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผี
สงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติ
ในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิ The Invention 
of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้
ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยี ์ แลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอกจาก
วอลดิสนีย์ อย่าง มกิกี้เมา้ส์ มนินี่เมา้ส์ พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอีก
มากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ั ้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 
น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้
และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เด ินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ  จะมีรถบัส 
Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) 
No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 
นาท ีหรอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที่
สถาน ีJR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถน ัง่รถ  Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สู่

กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุนัวธิี
ทีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ ดังนัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในการค านวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดนิทาง ท่ามกลางรถไฟทีม่อียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว 
มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตาม
รูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะ
เขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถ
จะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่
ขึน้ไปทางเหนอืผา่น Shinjuku , Omiya สว่นหลัง
วิง่ไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่
ที่  2,940เ ย–4,180เ ยน  ร ถ ไฟขบวน  Narita 
Express วิง่ดว้ยความเร็วสูงสดุ 130 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและ
ปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิง่ผ่านสถานีโตเกียว ซึง่
เป็นสถานีทีข่บวนรถจะเชือ่มต่อกันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชือ่มต่อ
กับขบวนทีม่าจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิง่ต่อไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ 
(ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTokyo ราคาประมาณ 1,280
เยน 
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3)  Keisei Skyliner – เสน้สนี ้าเงนิ รถด่วนของฝ่ัง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ผ่านสถานีนิ
ปโปร ิสุดปลายทางทีอุ่เอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วิง่ดว้ย
ความเร็วสูงสุด 160 กโิลเมตรต่อชั่วโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 นาท ีใน ระหว่างชว่งเวลา 14.00-
16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วต่อชัว่โมง กรณีใช ้

บริการ Keisei Line จะตอ้งลงที่สถานีนิ
ปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ 
(Ueno) ซึ่ง ทั ้ง  2 สถานีนี้จะสามารถ
สามารถต่อ รถไฟ  JR (JR Yamanote 
Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวได ้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก ส บ า ย  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น 
Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, 
Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สีสม้ เป็น
รถด่วนพเิศษของสาย Keisei ปลายทาง
อยู่ที่สถานอีุเอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสดุปลายทางทีอ่เุอ
โนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Radisson Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้    สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง   

               อาหาร เชา้ 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 

13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
    *ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
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2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง

ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิได ้
ทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิคา่ทัวรค์นืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นัน้ และทางเซน็เตอรจ์ะท าจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวัน
เดนิทาง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไป
น่ังเนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตีย่งใหญ1่เตยีงเตีย่งเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด  ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
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- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


