
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ14 Japan Summer Break โตเกยีว ฟจู ิ4D3N  

 

JAPAN SUMMER BREAK  โตเกยีว ฟจู ิ4วนั 3คนื 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิ1มเพยีง 17,888 บาท 
ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์พกัฟจูอิอนเซ็น1คนื นารติะ2คนื อสิระฟรเีดย1์วนั 

“ขึEนฟจูชิ ัEน5 มมุยอดฮติชมววิภเูขาไฟฟจู ิ(ชมทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไม้
ตามฤดกูาล) ที1โออชิปิารค์” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) เครื1องลาํใหญ ่ AIR 
BUS A330-300  จํานวน 377 ที1น ั1ง แบบที1น ั1ง 3-3-3 นํ Eาหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG 

วนัที1 รายละเอยีดทอ่งเที1ยว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ออนเซ็น 

2  ขึEนฟูจชิ ัEน5 – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดกูาล) – 
โตเกยีว - ชอ้ปปิE งชนิจูกุและLaox Shinjuku - นารติะ 

3  อสิระทอ่งเที1ยวตามอธัยาศยัหรอืซืEอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอื
เลอืกซืEอOption Tour 

4  วดันารติะ  - รา้นดองกีE – หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
กรงุเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี1ยว 

30 May - 02 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

01 - 04 Jun 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

06 - 09 Jun 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

08 - 11 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

13 - 16 Jun 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

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

20 - 23 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

22 - 25 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

27 - 30 Jun 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

29 Jun - 02 Jul 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

04 - 07 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

06 - 09 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

11 - 14 Jul 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

13 - 16 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

14 - 17 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 7,000 8,500 

18 - 21 Jul 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

20 - 23 Jul 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

26 - 29 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

27 - 30 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

01 - 04 Aug 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

03 - 06 Aug 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 - 12 Aug 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

10 - 13 Aug 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

15 - 18 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

17 - 20 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

22 - 25 Aug 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

24 - 27 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

29 Aug - 01 Sep 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

14 - 17 Sep 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

19 - 22 Sep 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

21 - 24 Sep 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

26 - 29 Sep 2019  17,888  17,888 17,888 7,000 8,500 

28 Sep - 01 Oct 2019  18,888  18,888 18,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที1 1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ออนเซ็น 

02.00  พรอ้มกนัที( ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัEน 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) มเีจา้หนา้ที(ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

04.55  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี(ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที1ยวบนิ
ที1 XJ602 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื(องขากลบั บนเครื(องมจํีาหน่าย/สั(งซืKอบนเครื(อง ) 

13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั(วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื(อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี1ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนืEอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึ(นรถโคช้ปรับ
อากาศ 

บา่ย  อาหารกลางวนั (มืEอที11)บรกิารอาหารกลางวนัแบบเบนโตะบนรถ) นําท่านเดนิทางสู ่โตเกยีว
เมอืงหลวง เดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่
กวนอมิทองคําที(เป็นทองสมัฤทธิV มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธที(เกา่แกท่ี(สดุใน ภมูภิาค
คันโต และมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื(อความเป็นสริมิงคลตลอดทั Kงปี ถ่ายภาพเป็นที(ระลกึกับ 
คามนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ(งมีโคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที(มีความสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที1
ใหญ่ที1สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื(องรางของขลังอันศักดิVสทิธิVของวัดแห่งนีKหรื
เพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิKงที(มชีื(อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที(ระลกึมากมายไมว่า่
จะเป็นเครื(องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที(คนญี(ปุ่ นมายังวัดแห่งนีK
ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิK งของฝากที(เป็นแบบญี(ปุ่ นญี(ปุ่ น Made In 
Japan แท ้ๆ  รวมทั Kงขา้วของเครื(องใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสืKอผา้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นตน้ ไดท้ี(นี( หากมีเวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที1สูงที1สุดในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที(ท่านสามารถถ่ายรูปได ้
งดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สาํหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื(อวันที( 22 พฤษภาคม 
2555 มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี(นครกว่างโจวของจนี 
และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู่ท ี1พกัแรมออน
เซ็น 

คํ(า  รบัประทานอาหารคํ1า (มืEอที12) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัEน!!! 
หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํEาแรธ่รรมชาต ิเพื1อสุขภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) นํ Eาแรใ่นสไตลญ์ี1ปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิ1ม ซึ1งชาวญี1ปุ่ นเชื1อวา่นํ Eาแร่
ธรรมชาตนิีEมสีว่นชว่ยเรื1อง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั1ง 
ที1พกั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื1อโรงแรมที1ทา่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที1 2 ข ึEนฟูจชิ ัEน5 – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้าม
ฤดกูาล) – โตเกยีว - ชอ้ปปิE งชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที1พกั (มืEอที13) 

นําท่านไปขึEนภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสบรรยากาศและกลิ(นอายอย่างใกลช้ดิที( สถานทีี1 5 อยู่สูงจาก
ระดับนํKาทะเลขึKนมา 2,305 เมตร ฟูจยิาม่า,ฟูจซิัง หรือภูเขาไฟฟูจ ิ(Mr.Fuji) นัKนเป็นภูเขาไฟที(สงู
ที(สดุในป ระเทศญี(ปุ่ น มคีวามสงู 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) ตั Kงอยู่ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ (Shizuoka-
ken)และ จ. ยามานาช ิ(Yamanashi-ken) ในปี พ.ศ. 2556 ที(ผา่นมา องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให ้
ภูเขาไฟฟุจไิดรั้บการขึKนทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อกีดว้ย เมื(อขึKนมาถงึชั Kน5จะสามารถ
มองเห็นววิทวิทัศน์ที(สวยงามของ ทะเลสาบทั Kง 5 ที(ลอ้มภูเขาไฟฟูจ,ิ เซาธแ์อลป์ (South Alps), 
เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) และภูเขาชชิบิุ (Chichibu) ที(ชั Kน5นีKยังเป็นที(ตั Kงของศาลเจา้โคมิ
ตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที(สกัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทั Kงยังเป็นที(
สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื(อว่าที(บรเิวณโดยรอบของฟูจซิังชั Kน 5 นีK ถูกเรียกว่า “ 
Tengu no niwa “ “สวนของท่านเทนก”ุ(ปีศาจที(มจีมูกแดงยื(นออกมา) โดยมคีวามเชื(อว่าที(นี(มที่าน
เทนกปุกครองอยู่นั(นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แหง่นีKมสีมบัตขิองท่านเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ี(มนํีKาหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ี(พืKนในสวน ซึ(งในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิม
มาทดลองยกขวานนีKกนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นที(มาวา่ทําไมภเูขาไฟฟจูจิงึเป็นสถานที(ศกัดิVสทิธิVที(คน
เคารพบูชาและนิยมมาซืKอเครื(องลางกลับไปเป็นของที(ระลกึ อสิระใหท้่านสัมผัสกับทัศนียภาพที(
สวยงามของฟจูซิงัในระยะใกล ้และเลอืกชมเลอืกซืKอของที(ระลกึตามอธัยาศยั หมายเหต:ุ ขอสงวน
สทิธใินกรณีที1อากาศไมเ่อื1ออํานวย และหรอืทางขึEน โดยทางบรษิทัจะเปลี1ยนที1เท ี1ยวทดแทน
เป็นหมู่บา้นโอชโินะฮกัไกแทน เรื(องสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์  นําท่าน
เดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึ(งไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆที(เกดิแผน่ดนิไหวในญี(ปุ่ น และ
สาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผ่นดนิไหวในระดับที(แตกต่าง
กนัไดด้ว้ย 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มืEอที14)Japanese Set 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิี(สวยที(สดุอกีแห่งหนึ(ง ตั Kงอยู่
ทางเหนือรมิฝั( งทะเลสาบคาวากุจโิกะ ในวันที(อากาศดสีามารมองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดัเจน โดยตลอดปีสวนแหง่นีKจะมกีารปลกูดอกไมห้มุนเวยีนกันไป อาท ิในชว่งปลายเดอืนเมษายน
ถงึตน้เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ช่วงกลางเดอืนมถิุนายนจนถงึเดอืนกรกฎาคม จะ
เป็นชว่งที1มกีารจดังาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ1งเต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ในปี
นีEจดัข ึEนระหวา่งวนัที114ม.ิย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิ(นหอมไปทั(วทั Kงสวน สว่นในชว่ง
เดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน จะปลกูพุ่มโคเคยี ที(จะแดงฉานสดใสตลอดฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย จากนัKน
นําท่านเดนิทางสู่โตเกยีว นําท่านไป ชอ้ปปิE งย่านชนิจูกุ และLaox Shinjuku แหล่งชอ้ปปิK ง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั(นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั(นนิสตา้ 
เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึ(งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืก
ชมและซืKอสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื(องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสืKอผา้,รองเทา้ และเครื(องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และ
อื(น ๆ อกีมากมายที(ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชั Kน8) ซึ(งสนิคา้ทุก
อย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกีK ที(ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง 
หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี(รวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื(องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย 
ใหท้า่นชอ้ปปิKงตามอธัยาศยั อาหารมืEอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆที(
ย่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่น
เดนิทางสูท่ ี1พกัยา่นนารติะ 
ที1พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื(อโรงแรมที(ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที1 3 อสิระทอ่งเที1ยวตามอธัยาศยัหรอืซืEอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 
หรอืเลอืกซืEอOption Tour 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที1พกั (มืEอที1 5) 
อสิระใหท้า่นทอ่งเที1ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั 
ใหท้่านชอ้ปปิKงหรอืเดนิทางสูส่ถานที(ท่องเที(ยวอื(น ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกุหรอืชอ้ปปิKง
แถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเที(ยวโดยตวัทา่นเอง 
Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มีแบรนดช์ั Kนนําของ
ญี(ปุ่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้เชน่ 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 
สามารถชอ้ปไดต้ั Kงแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิK งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที(แหล่งรวม
สนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี(ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก 
(Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลา
ประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที(สถานี JR Shisui Station 
แลว้ขึKนรถไปที( SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
เลอืกเที1ยวดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึ(งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบสั
จากสนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสั(งซืKอบตัรกบับรษัิทฯ 
กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชาํระคา่บตัร) บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์
และดสินียซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ(ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โตเกยีวดสินยี ์ทา่นจะไดพ้บกบัความมหศัจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และ
โตเกยีวดสินียซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื(นตาตื(นใจและเครื(องเล่น
มากมาย จะทําใหคุ้ณไดส้ัมผัสถงึความสขุตั Kงแตก่า้วแรกที(คุณเขา้ไป สวนสนุกทั Kงสองแห่งนีKเต็มไป
ดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิ(นอายความเป็นญี(ปุ่ น ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสดุคลาสสคิจากดสินีย์
มากมายที(โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรือดําดิ(งลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีี(มาพนอ้มกับตัว
ละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี(ปุ่ นซึ(งเป็นดสินียแ์ลนด์
แหง่แรกที(สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึKนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น
สรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกับเครื(องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญ
ภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครื(องเลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรื(องดัง Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกบับา้น
ผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World 
ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืก
ซืKอสนิคา้ที(ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทั Kงยังจะไดส้มัผัสกับตวัการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีK
เมา้ส ์มนินี(เมา้ส ์พรอ้มผองเพื(อนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซืKอของที(ระลกึน่ารักในดสินีย์
แลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติKลบัส หรอืถา้เดนิทางจาก
โตเกยีว ท่านสามารถขึKนรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 
นาท ีอกีทั Kง ยังมรีถโดยสารวิ(งตรงจากโรงแรมหรอืสถานที(ตา่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึKนรถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ีเปลี(ยนสายรถที(สถานีรถไฟ JR 
โตเกยีว 
ขึKนรถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถที(สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เลอืกซืEอOption Tour เที1ยวโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทวัรเ์สรมินีKเป็นการ
เสนอขายบสัวันฟรเีดยเ์บืKองตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซืKอใดๆทั KงสิKน ขึKนอยูก่บัความ
สมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัKน (โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขาย
หนา้งานบนบสั เชน่เที(ยวโตเกยีว พระราชวังอมิพเีรยีล ชบิยูา่ ฮาราจกูหุรอืโอไดบะ หรอืเที(ยวโยโก
ฮามา เที(ยวคามาครุะ หรอืเที(ยวเมอืงเกา่คาวาโกเอะ เป็นตน้ 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึEนไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
(ไกดจ์ะเสนอขายและสรปุเสน้ทางพรอ้มราคาหนา้งาน หากทา่นสนใจแจง้ความประสงคก์บั
ไกด)์ 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
ที1พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื1อโรงแรมที1ทา่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1 4 วดันารติะ  - รา้นดองกีE – หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืEอที1 6) 

นําท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีKเป็นหนึ(งในวัดที(เป็นที(รูจั้กมากที(สดุในภูมภิาคคันโต ถอืว่าเป็นวัดที(
โดง่ดงัที(สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี(ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัด
เป็นที(ตั Kงของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึKนสูอ่าคารหลักเป็นสถานที(สําหรับสักการะบูชาภายในวัด
ท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชั Kนหนึ(งคู ่สวนหย่อมที(มสีระนํKาขนาดใหญ ่รวมทั KงบรเิวณสําหรับเลีKยง
สัตว ์ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี(ปุ่ น
เอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื(อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที(ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซืKอ
เครื(องรางของขลังและสนิคา้พืKนเมอืง นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิKง รา้นดองกีE เป็นรา้นที(รวบรวมสนิคา้
ตา่งๆของญี(ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ กรณีมวีลาใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิน นารติะ ท่านสามารถเดนิ
ไปชอ้ปปิKงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื1อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.10  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เที1ยวบนิที1 XJ603 (คา่
ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื(อง บนเครื(องมจํีาหน่าย/สั(งซืKอบนเครื(อง ) 

19.10  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื1องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี1ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลี1ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื1อใหท้า่นทอ่งเที1ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสันําเที1ยวญี1ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี1ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั1วโมง มอิาจ
เพิ1มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ|ในการ
ปรบัเปลี1ยนเวลาทอ่งเที1ยวตามสถานที1ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัรา
แลกเปลี1ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี1ยนปรบัสูงขึEน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิ1มขึEน 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื1อการทอ่งเที1ยวเทา่น ัEน คา่ทวัรท์ ี1จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที1ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะน ัEนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี1ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธิ
การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัEงคา่ต ั�วเครื1องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื1อนไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัEงนีEจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึEนไป กรณีไมถ่งึ 
- ขอสงวนสทิธิVในการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที(มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื(อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 
วนั 
2. ในกรณีที1ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที1ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัEง 
มฉิะน ัEนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัEงส ิEน 
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที1เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัKนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

1. กรณีที(นักทอ่งเที(ยวหรอืเอเจนซี(ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื(อนการเดนิทาง นักทอ่งเที(ยวหรอืเอเจนซี((ผูม้ี
ชื(อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที(บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ(งเพื(อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที(ชาํระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที(ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที(ชาํระ
แลว้ทั Kงหมด ทั KงนีK ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที(ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที(ชาํระแลว้เนื(องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที(ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที(ยว เชน่ การสาํรองที(นั(งตั�วเครื(องบนิ การจองที(พักฯลฯ 
3. ในกรณีที(ลกูคา้ยื(นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี(ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที(วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที(เกดิขึKนจรงิ 
4. กรณียื(นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึKนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื(นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื(องบนิ หรอืคา่ตั�ว
เครื(องบนิ (กรณีออกตั�วเครื(องบนิแลว้)     
5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื(องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที( ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิVในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Kงหมด 

 5.อตัราคา่บรกิารนีE รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื(องบนิไป-กลบัชั Kนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที(นั(งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี(นั(งได ้
การอพัเกรดที(นั(ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
สําหรบัที1น ั1ง Business/Premium ต ั�วซรียีก์รุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัที1น ั1งได ้
ที1น ั1ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที1ยว/ทา่น 
เป็นที(นั(งที(มพีืKนที(วา่งที(มากกวา่ที(นั(งมาตรฐาน ดว้ยพืKนที(วางขาที(กวา้งเป็นพเิศษ มพีืKนที(พอที(จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่ง
เต็มที( 

สําคญั: (ที(นั(งจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารที(นั(งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มคีณุสมบตัติามเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนีK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นผูท้ี(มคีวามพรอ้มทั Kงทางดา้นรา่งกายและจติใจเพื(อที(จะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
เป็นผูท้ี(สามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทั Kงแบบที(เป็นเอกสาร/คําพดูได ้

เป็นผูท้ี(มอีาย ุ15 ปี ขึKนไป 
เป็นผูท้ี(ไมไ่ดกํ้าลงัตั Kงครรภ ์

เป็นผูท้ี(ไมไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
เป็นผูท้ี(ไมไ่ดซ้ืKอที(นั(งเสรมิ 

เนื(องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภัย ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิVในการกําหนดที(นั(งใหมบ่นเครื(อง หากผูโ้ดยสารไมม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ี(กลา่วไวข้า้งตน้ 

 

 
 
 
 
 
2. คา่ที(พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที(ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที(ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที(บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Eาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื1องที1สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมั สมัภาระถอืขึEนเครื1องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื(องบนิตามเงื(อนไขของแตล่ะสายการบนิที(มี
การเรยีกเก็บ 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืKอนํKาหนักเพิ(ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัKนพรอ้มชาํระคา่
นํKาหนัก** 

-  ซืKอนําหนักเพิ(ม 5 กก. ชาํระเพิ(ม 600  บาท /เพิ(ม10กก. ชาํระเพิ(ม 1,000 บาท 
-  เพิ(ม20กก. ชาํระเพิ(ม 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื(อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ั1งซืEอ
ประกนัสุขภาพเพิ1มได ้

7. อตัราคา่บรกิารนีExไมร่วม 

1. xคา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. xคา่ใชจ้า่ยอื(นๆที(นอกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื(องดื(มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. xคา่ภาษีนํKามันที(สายการบนิเรยีกเก็บเพิ(มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื(องบนิ 
5. xคา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที(จา่ย 3% 
6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. xคา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง 
8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที1มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
 รายละเอยีดเกี(ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี(ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที(จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี1ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี1ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัEนในประเทศญี1ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื1อการทอ่งเที1ยว เยี1ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื1นเอกสารในข ัEนตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื1อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี1ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีE 
1.ตั�วเครื(องบนิขาออกจากประเทศญี(ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.สิ(งที(ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที(อาจเกดิขึKนในระหวา่งที(พํานักในประเทศญี(ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 
3.ชื(อ ที(อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที(พํานักในประเทศญี(ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที(พํานักในประเทศญี(ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี1ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี1ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่(ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที(จะกระทําในประเทศญี(ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ(งที(ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Kน 
 3.ในขั Kนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ี(ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี(ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี(จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัEงหมดกอ่นทําการจอง เพื1อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื1อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัEงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื1อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัEงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ี1จะเลื1อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึEนในกรณีที1มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิVการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ(ม หากสายการบนิมกีารปรับขึKนกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการเปลี(ยนเที(ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื(องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ(งของผดิกฎหมาย ซึ(งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิสิ(งของสญูหาย อนัเนื(องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที(ยวเอง 
6. เมื(อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Kงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื(อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Kงหมด 
7. รายการนีKเป็นเพยีงขอ้เสนอที(ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Kงหนึ(ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที(พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ(งอาจจะปรับเปลี(ยนตามที(ระบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื(องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที(เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี( / 
ปลอดบหุรี(ได ้โดยอาจจะขอเปลี(ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี(พัก ทั KงนีKข ึKนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัKน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั KงสิKนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื(องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที(ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที(ยว อนัเนื(องมาจากการกระทําที(สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื(น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี(ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ(ม 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี(ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที(ยวและ ชอ้ปปิKงแตล่ะสถานที(นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ(งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Kงที(ตอ้งเรง่รบี เพื(อใหไ้ดท้่องเที(ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํKาดื(มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริ(มในวันที(2ของการเดนิทางถงึวันที(4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที(ยวญี(ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี(ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั(วโมง อาทเิชน่ 
เริ(มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัKน มอิาจเพิ(มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั KงนีKข ึKนอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัKนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิVในการปรับเปลี(ยนเวลา
ทอ่งเที(ยวตามสถานที(ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที(บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที(ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที(ยว เทา่นัKน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


