
 

JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N  

 

TOKYO RED HOT  โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน 

ราคาเดียวสุดคุ้ม!!! 15,888 บาท 

ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พักฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน อิสระ
ฟรีเดย์1วัน 

“ขึ้นฟูจชิั้น5 มมุยอดฮิตชมวิวภเูขาไฟฟูจ ิ(ชมทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไมต้าม
ฤดกูาล) ที่โออิชปิารค์” 

เดนิทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสู่โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 

เครือ่งล าใหญ่  AIR BUS A330-300  จ านวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3 

 น้ าหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG 

 

 



 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

2  สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรมออน
เซ็น 

3  ขึ้นฟูจิช้ัน5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้
ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ 

4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 
บาท) หรือเลือกซ้ือBus เสริมพร้อมทัวร ์

5  นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 

อัตราคา่บริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

15 - 19 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

18 - 22 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

20 - 24 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

22 - 26 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

25 - 29 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

29 Jun - 03 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

02 - 06 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

03 - 07 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

04 - 08 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

06 - 10 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

09 - 13 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

11 - 15 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 



 

12 - 16 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

13 - 17 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

16 - 20 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

17 - 21 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

18 - 22 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

20 - 24 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

23 - 27 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

25 - 29 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

27 - 31 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

30 Jul - 03 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

31 Jul - 04 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

01 - 05 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

03 - 07 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

06 - 10 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

07 - 11 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

08 - 12 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

27 - 31 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

31 Aug - 04 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 



 

03 - 07 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

04 - 08 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

05 - 09 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

07 - 11 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

10 - 14 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

11 - 15 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

12 - 16 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

14 - 18 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

17 - 21 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

18 - 22 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

19 - 23 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

21 - 25 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

24 - 28 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

25 - 29 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

26 - 30 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

28 Sep - 02 Oct 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

20.30  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติด
แท็คกระเป๋า 

23.55  น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน AIR  ASIA X 
เที่ยวบินที่ XJ600  (คา่ทวัร์ไม่รวมคา่อาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย/ส่ังซือ้บน
เครื่อง ) 

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรม
ออนเซ็น 

08.10  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทา่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมีโทษจับและปรับ น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ น าทา่นเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัด
นี้เป็นหนึ่งในวัดทีเ่ป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมภิาคคนัโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบ
ชิบะ และจ านวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็น
ที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่ส าหรับสักการะบูชา
ภายในวัดทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยี์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมทีม่ีสระน้ าขนาดใหญ่ 
รวมทั้งบริเวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดย
ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ น าทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล 
ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พรอ้มเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมอืง 

เที่ยง  อาหารกลางวัน (ม้ือที่1) เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต ์

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE 
กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอมิทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มขีนาดเลก็เพียง 
5.5 เซนติเมตร วัดพทุธทีเ่ก่าแก่ที่สุดใน ภมูิภาคคันโต และมีผู้คนนยิมมากราบไหว้ขอ
พรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค า
รณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ทีม่ีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุใน
โลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศกัดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรื
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของทีร่ะลึก
มากมายไมว่่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่
คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อควิกัน ทา่นจะได้เพลดิเพลิน กับการช้อปป้ิงของฝากที่
เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช้คุณภาพดี 
มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผา้ เป็นต้น ได้ที่นี่ หากมีเวลาทา่น
สามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky 
tree) แลนดม์าร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ทีท่่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณ
ใกล้กับวัดอาซากุซะ ส าหรบัโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอร์ทีน่ครกว่าง
โจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าทา่นเดนิทางไป 
โอไดบะ ย่านเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า
หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง
มากมายและให้ท่านถ่ายรปูกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจริงโดย
สร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดมิ ท าให้มคีวามสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 



 
18 เมตร) และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สมควรแก่
เวลา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ที่พักออนเซน็ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!!! 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ าแร่ออนเซ็น 
(Onsen) น้ าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่
ธรรมชาตินีม้ีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลอืดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวด
เมื่อยตา่งๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบ ารุงผวิพรรณให้เปล่ง
ปลั่ง 

ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันที่ 3 ขึ้นฟูจิช้ัน5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/
ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3) 

น าทา่นเดนิทางสู่ศูนย์พิพธิภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จ าลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิด
แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวธิีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้อง
จ าลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ดว้ย น าทา่นไปขึ้นภเูขาไฟฟูจิ สัมผสั
บรรยากาศและกลิ่นอายอยา่งใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 อยูสู่งจากระดับน้ าทะเลขึ้นมา 2,305 
เมตร ฟูจิยามา่,ฟูจิซัง หรือภูเขาไฟฟูจิ (Mr.Fuji) นัน้เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ 
(Shizuoka-ken)และ จ.ยามานาชิ (Yamanashi-ken) ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา 
องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟุจิได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม อีกด้วย เมื่อขึ้นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ 
ทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิ, เซาธแ์อลป์ (South Alps), เมืองยาซึกะทาเคะ
(Yatsugatake) และภูเขาชิชิบุ (Chichibu) ที่ชั้น5นีย้ังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโคมิตาเคะ 
(Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยัง
เป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อวา่ทีบ่ริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 นี้ 
ถูกเรียกว่า “ Tengu no niwa “ “สวนของท่านเทนกุ”(ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) 
โดยมีความเชื่อวา่ที่นีม่ีทา่นเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจ้าแหง่นี้มี



 
สมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีม่ีน้ าหนกักว่า 
375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนีก้ัน
มากมาย เป็นต้น จึงเป็นทีม่าว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิท์ี่คนเคารพ
บูชาและนิยมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนยีภาพ
ที่สวยงามของฟูจิซังในระยะใกล้และเลือกชมเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศัย หมาย
เหตุ: ขอสงวนสทิธิในกรณีที่อากาศไม่เอือ่อ านวย และหรือทางข้ึน โดยทาง
บริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกแทน เร่ืองสภาพอากาศ
ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) เมนู Japanese Set 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมววิภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่ง
หนึ่ง ตั้งอยู่ทางเหนือรมิฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวนัที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของ
ภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนี้จะมีการปลูกดอกไม้หมนุเวยีนกันไป 
อาทิ ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงค์มอส ช่วง
กลางเดือนมิถนุายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko 
Herb Festival ซึ่งเตม็ไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14มิ.ย.-15ก.ค.
62 ดอกลาเวนเดอร์จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน ส่วนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
จะปลูกพุ่มโคเคีย ที่จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย น าท่านเขา้สู่โตเกียว 
เดินทางสู่ น าทา่นไป ช้อปป้ิงย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งช้อปป้ิงขนาด
ใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ  เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่น
นิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นยา่นความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวใน
ปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, 
MP-3,  คอมพวิเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องส าอางเช่น
แบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาคอ่นข้าง
ถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอยา่งภายในรา้นจะ
ราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะ
เป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่องใช้เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อยา่ง
หลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศยั อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศยั ให้ท่าน
ได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นรา้นราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆ
อีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่ที่พกัย่านนาริตะ 

ที่พัก: Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

 

 

   



 

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 
2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5) 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

ให้ท่านช้อปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเทีย่วอืน่ ๆ เช่น อากิฮาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชินจูกุ
หรือช้อปป้ิงแถวนาริตะ เช่นห้างอิออนมอลล์,ชิซยุเอา้ท์เลท ท่องเทีย่วโดยตัวทา่นเอง 

       Shisui Premium Outlets อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวัน มี
แบรนด์ชั้นน าของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น 
Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, 
Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New Balance, Diesel, 
Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 
10:00 - 20:00 น. ช้อปป้ิงอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทีแ่หล่งรวมสินคา้น าเขา้และ
สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle 
ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI 
PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี

- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR 
Shisui Station แลว้ขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 

 เลือกเที่ยวดสินีย์ Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซึ่งสามารถเดินทางโดย
รถไฟหรือบัสจากสนามบินสู่ดิสนีย์ได้โดยง่าย 

หมายเหตุ: ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีต้องการ
สั่งซื้อบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งความประสงค์อยา่งน้อย 7 วันก่อนเดินทาง
พร้อมช าระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดิสนียแ์ลนด์และดิสนีย์ซี ราคาเท่ากันและเลือก
เข้าได้อย่างใดอยา่งหนึ่ง 

        โตเกียวดิสนีย์ ท่านจะได้พบกับความมหัศจารรย์ของโตเกียวดิสนยี์แลนด์ 
(Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนยี์ซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความ
สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจและเครื่องเล่นมากมาย จะท าให้คุณได้สัมผัสถึงความสุขตั้งแต่
ก้าวแรกที่คุณเขา้ไป สวนสนุกทั้งสองแห่งนี้เต็มไปด้วยความบันเทิง พร้อมกับกลิน่อาย
ความเป็นญี่ปุ่น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดิสนีย์มากมายที่โตเกยีวดิสนยี์
แลนด์ หรือด าดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรกับโตเกียวดิสนียซ์ีที่มาพน้อมกับตัวละครจากใต้
ทะเลมากมาย ดิสนยี์เป็นโลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนด์
แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเล
และใช้ทุนสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัด
จ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดน ต่างๆ ให้ท่านเลน่เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์
การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion 
สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตร์
สามมิต ิThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการ จับจ่ายเลือก



 
ซื้อสินค้าที่ระลึกนา่รักในดสินีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตนูเอกจาก
วอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เมา้ส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพือ่นการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการ
จับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารกัในดิสนีย์แลนด์ ท่านสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะได้
โดยรถไฟหรือรถชัตเติ้ลบัส หรือถ้าเดินทางจากโตเกียว ทา่นสามารถขึน้รถไฟจากสถานี
รถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนยี์แลนด์โดยใช้เวลา 15 นาที อีกทั้ง ยังมีรถโดยสาร
วิ่งตรงจากโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ ดว้ยเช่นกัน 

- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 

สนามบินนาริตะ 

ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซ์เพรส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาท ี
เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว 

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 

เดินประมาณ 5 นาท ี
โตเกียวดิสนยี์แลนด ์

เลือกซื้อบัสเสริม+เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ:รายการทวัร์เสริมนี้เป็น
การเสนอขายบัสวันฟรีเดย์เบ้ืองต้น ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆทั้งส้ิน 
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้าแต่ละทา่นเทา่นัน้ 
(โปรแกรมเดินทางไกด์จะเสนอขายหน้างานบนบัส เช่น เที่ยวโตเกยีว พระราชวังอิมพี
เรียล ชิบูย่า ฮาราจูกุหรือโอไดบะ หรือเที่ยวโยโกฮามา เที่ยวคามาคุระ หรือเทีย่วเมือง
เก่าคาวาโกเอะ เป็นต้น 

อัตราค่าบริการ /ท่าน 

เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 

เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 31 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

(ไกด์จะเสนอขายและสรปุเส้นทางพร้อมราคาหน้างาน หากท่านสนใจแจ้งความ
ประสงค์กับไกด์) 

อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

 

วันที่ 5 นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่6) 

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

09.15  เหินฟ้าสู่ ทา่อากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X  เทีย่วบินที่ XJ601 

(ค่าทวัร์ไม่รวมคา่อาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ าหนา่ย/ส่ังซื้อบนเครื่อง) 

14.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ:รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่นเป็นตน้ โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคา่บริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 
เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตรา
ค่าบริการเพิ่มข้ึน 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น คา่ทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็น
การช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระ
ขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบิน
ให้แก่ท่าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคยีงกัน 



 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การช าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการ
เดินทาง 20วัน 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่าน
ตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่ง
พร้อมยอดคงเหลือ** 

4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถา้ทา่นงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อัตราค่าบริการนี้ ☑ รวม 

1. ☑ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์

ข้างต้น 

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเวน้การซื้อทีน่ั่ง
เพิ่ม 

การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat ส าหรับที่นั่งBusiness/Premium ต๋ัว
กรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้ 

 ที่นั่ง Hot Seat เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่วา่งทีม่ากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ มี
พื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเตม็ที ่



 

 

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

3. ค่าอาหารคา่เข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองทีส่ายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวรห์รือก่อนเดินทาง10วัน
เท่านั้นพร้อมช าระค่าน้ าหนัก** 



 
-  ซื้อน าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. 

ช าระเพิ่ม 2,000 บาท 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทค่า
รักษาพยาบาลกรณเีกิดอุบัติเหตุวงเงินทา่นละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกัน
สุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้ 

7. อัตราค่าบริการนี⌧้ไม่รวม 

1. xค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวตา่งๆ 

2. xค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชน่ค่าอาหารเครื่องดื่มคา่ซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นตน้ 

3. xค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. xค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5. xค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

6. xค่าประกันกระเป๋าเดินทาง 

7. xค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1500 บาทต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
ความประทับใจในบริการ 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไมว่า่จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2.ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4.ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

คุณสมบัติการเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเวน้วีซา่) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน 



 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบัติการ
พ านักระยะส้ัน 

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 

 4.เป็นผู้ที่ไมม่ีประวัติการถกูส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าประเทศ และไม ่
    เข้าขา่ยคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเขา้ใจ
ตรงกันระหว่างทา่นลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 30ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์(ค่าใช้จ่าย1,000บาท) 
กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น  



 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมห้ีอง Triple ไม่เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะ
ติด อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคเุทศก์ 
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดนิทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้
ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มทา่นวันละ1ขวดต่อคนต่อวนัเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที4่ของการเดินทางรวม
จ านวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12
ชั่วโมง อาทิเช่น เริม่งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จาก
บริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

  

  

  

 


