
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

JAPAN SUMMER BREAK โตเกยีว ฟจู ิ4วนั 3คนื  
ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 17,888 บาท  

ทานบฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์พกัฟจูอิอนเซ็น1คนืนารติะ2คนือสิระฟรเีดย1์วนั 

“ขึน้ฟจูชิัน้5 มมุยอดฮติชมววิภเูขาไฟฟจู ิ(ชมทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดกูาล) ทีโ่ออชิปิารค์” 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  

เครือ่งล าใหญ ่ AIR BUS A330-300  จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 
 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NRT  XJ600  04.55 - 13.10 – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ออนเซ็น 
 เทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

2  ขึน้ฟจูชิ ัน้5 – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดกูาล) – 
โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกแุละLaox Shinjuku - นารติะ      เชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้

Option Tour    เชา้   

4  วดันารติะ - รา้นดองกี ้– หา้ง Aeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ  

เทีย่วบนิ NRT-DMK   XJ603 13.55 -19.05                          
 เชา้  

 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30พฤษภาคม-2มถินุายน 18,888  

 

 

 

 

 
Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

  

8,500 34  

1 – 4 มถินุายน 62 17,888 8,500 34  

6 – 9 มถินุายน 62 17,888 8,500 34  

8 – 11 มถินุายน 62 18,888 8,500 34  

13 – 16 มถินุายน 62 17,888 8,500 34  

15 – 18 มถินุายน 62 18,888 8,500 34  

20 – 23 มถินุายน 62 18,888 8,500 34  

22 – 25 มถินุายน 62 18,888 8,500 34  

27 – 30 มถินุายน 62 18,888 8,500 34  

29มถินุายน-2กรกฎาคม 17,888 8,500 34  

4 – 7กรกฎาคม 62 19,888 8,500 34  

6 – 9 กรกฎาคม 92 19,888 8,500 34  

11 – 14 กรกฎาคม 62 17,888 8,500 34  

13 – 16 กรกฎาคม 62 20,888 8,500 34  

14 – 17 กรกฎาคม 62 20,888 8,500 34  

18 – 21 กรกฎาคม 62 17,888 8,500 34  

20 – 23 กรกฎาคม 62 17,888 8,500 34  

26 – 29 กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  

27 – 30 กรกฎาคม 62 21,888 8,500 34  

1 – 4 สงิหาคม 62 17,888 8,500 34  

3 – 6 สงิหาคม 62 17,888 8,500 34  

9 – 12 สงิหาคม 62 21,888 8,500 34  

10 – 13 สงิหาคม 62 21,888 8,500 34  

15 – 18 สงิหาคม 62 19,888 8,500 34  

17 – 20 สงิหาคม 62 19,888 8,500 34  

22 – 25 สงิหาคม 62 17,888 8,500 34  

24 – 27 สงิหาคม 62 19,888 8,500 34  

29สงิหาคม-1กนัยายน 19,888 8,500 34  

14 – 17 กนัยายน 62 17,888 8,500 34  

19 – 22 กนัยายน 62 17,888 8,500 34  

21 – 24 กนัยายน 62 18,888 8,500 34  

26 – 29 กนัยายน 62 17,888 8,500 34  

28กนัยายน-1ตลุาคม 18,888 8,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NRT   XJ602 04.55 -13.10 

Return          NRT – DMK   XJ603 13.55 -19.05 

 

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

                   อาหารกลางวนั (แบบเบนโตะบนรถ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 
02.00น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  
 

04.55น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ 

AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ602  (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง 

บนเครือ่งมจี าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 



 

 

 
13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  

บา่ย  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บรกิารอาหารกลางวันแบบเบนโตะบนรถ) น าท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวเมืองหลวง 
เดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์

เจ ้าแม่กวนอ ิมทองค าที่เ ป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน  ภมูภิาคคันโต และมีผูค้นนยิมมากราบ
ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามิ

นารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ ึง่มีโคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่ีความสงูถงึ 
4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่  เลือกชมและเช่า

เครือ่งรางของขลงัอันศกัดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคา
มเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่า
จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น

โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนม
ทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิ
กนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ป

ป้ิงของฝากที่เ ป็นแบบญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้ว

ของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิ
ร่ม, หมวก , รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ 
เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo 

Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ 
ส าห  รับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มีความสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอื
หอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา สมควร
แกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรมออนเซ็น  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บฟุเฟ่ตข์า
ปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 
หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การ

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นให้ท่านได้

พกัผ่อนอย่างเต็มอ ิม่ ซึง่ชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่า
น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ย  เร ือ่ง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  
ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง  ขึน้ฟจูชิ ัน้5 – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดกูาล) – 
โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ      อาหารเชา้,เทีย่ง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 น าทา่นไปขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิสมัผัสบรรยากาศ

และกลิน่อายอย่างใกลช้ดิที่ สถานทีี ่5 อยู่

สงูจากระดับน ้าทะเลขึน้มา 2,305 เมตร ฟูจิ
ยาม่า,ฟูจซิัง หรือภูเขาไฟฟูจ ิ(Mr.Fuji) นั้น

เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในป  ระเทศญี่ปุ่ น มี
ความสูง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตัง้อยู่
ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ (Shizuoka-ken)และ จ. 

ยามานาชิ (Yamanashi-ken) ในปี  พ.ศ. 
2556 ที่ผ่านมา องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศ

ใหภ้เูขาไฟฟจุไิดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
อีกดว้ย เมื่อข ึ้นมาถึงชัน้5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามของ ทะเลสาบทัง้ 5 ทีล่อ้มภูเขาไฟฟูจิ, เซาธแ์อลป์ 

(South Alps), เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) และภูเขาชชิ ิ

บุ (Chichibu) ที่ชัน้5นี้ยังเป็นที่ตั ้งของศาลเจา้โคมิตาเคะ 



(Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัาระบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงท่าน
เทนกุ โดยมีความเชือ่ว่าทีบ่รเิวณโดยรอบของฟูจซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรียกว่า “ Tengu no niwa “ “สวนของท่าน
เทนก”ุ(ปีศาจทีม่จีมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่ว่าทีน่ี่มทีา่นเทนกปุกครองอยู่น่ันเอง และยังว่ากนัว่า ศาลเจา้

แห่งนี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยู่
ทีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนีก้นัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าว่าท าไมภเูขาไฟฟจูจิงึ
เป็นสถานที่ศักด ิส์ทิธิท์ีค่นเคารพบูชาและนยิมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลกึ อสิระใหท้่านสมัผัสกับ

ทศันียภาพทีส่วยงามของฟจูซิงัในระยะใกล ้และเลอืกชมเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย หมายเหตุ: ขอสงวน
สทิธใินกรณีทีอ่ากาศไม่เอื่ออ านวย และหรือทางขึน้ โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นหมูบ่า้นโอชิ
โนะฮกัไกแทน เรื่องสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์   น าท่านเดินทางสู่ศูนยพ์พิธิภณัฑ์
แผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิีป้องกันตัว และท่านยังสามารถ
เขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดบัทีแ่ตกตา่งกนัไดด้ว้ย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) Japanese Set 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิีส่วยทีส่ดุอีกแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทางเหนือรมิฝ่ัง

ทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันทีอ่ากาศดสีามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ย่างชดัเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนี้จะ
มีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนกันไป อาท ิ
ในช่วงปลายเดือนเมษายนถงึตน้เดือน

พฤษภาคมจะเป็นดอกพิงค์มอส ช่วง
กลางเดือนมิถุนายนจนถึง เดือน
กรกฎาคม จะเป็นช่วงทีม่กีารจดังาน 
Kawaguchiko Herb Festival ซึง่
เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ในปีนีจ้ดั
ข ึน้ระหวา่งวนัที1่4ม.ิย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิน่หอมไปทั่วทัง้
สวน ส่วนในชว่งเดอืนตุลาคมถงึพฤศจกิายน จะปลูกพุ่มโคเคยี ทีจ่ะแดงฉาน
สดใสตลอดฤดใูบไมร้่วงอีกดว้ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าท่านไป 

ชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุ และLaox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลาง
เมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นสิตา้ 

เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวใน
ปัจจุบัน ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง
ถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และ

เครื่องส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่า
เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็น
รา้นดองกี้ ที่ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี่รวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื่องส าอาง 

ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านได ้
เลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูกุ เชน่รา้นราเมง รา้นซูชจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอีกมากมาย จนถงึเวลานดั

หมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอื 

                  เลอืกซือ้Option Tour       อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกุหรือชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง 
  Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบินนาริตะ เปิด

ใหบ้ริการทุกวัน มีแบรนดช์ัน้น าของญี่ปุ่ นและแบรนด์ต่างประเทศให ้

เลอืกสรรมากมายกว่า 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 สามารถชอ้ปได ้
ตัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที่

แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 

No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

 



 เลอืกเทีย่วดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรือบัสจาก
สนามบนิสูด่สินียไ์ดโ้ดยง่าย 

หมายเหตุ: ราคาบตัรทา่นละ 
2 , 700  บาท  ( ไม่ ร วมค่า
เดนิทาง) กรณีตอ้งการสั่งซื้อ

บัตรกบับรษัิทฯ กรุณาแจง้ความ
ประสงค์อย่างนอ้ย 7 วันก่อน

เดินทางพรอ้มช าระค่าบัตร) 
บั ต ร โ ต เ กี ย ว ดิส นี ย์ แ ล น ด์
และดสินีย์ซี ราคาเท่ากันและ

เลอืกเขา้ไดอ้ย่างใดอย่างหนึง่ 
  โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์อง

โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินียซ์ ี
(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่
ใจและเครื่องเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณไดส้ัมผัสถงึความสุข

ตัง้แต่กา้วแรกที่คุณเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งนี้เต็มไปดว้ย
ความบันเทงิ พรอ้มกบักลิน่อายความเป็นญีปุ่่ น ทา่นจะไดพ้บกบั

ตัวละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
หรอืด าด ิง่ลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีีม่าพนอ้มกับ
ตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห่งจนิตนาการ

ของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไม่จ ากัดจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัว
ใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบียนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์
The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก

นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชม
ภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the 
Year ใหท้่ านได ส้นุกสนานพร อ้มกับการ 
จับจ่ายเลือกซื้อสนิคา้ที่ระลกึน่ารักในดสินีย์
แลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจาก

วอลดสินีย์ อย่าง มกิกี้เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้ม
ผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจ่าย
ซื้อของที่ร ะล ึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่าน

สามารถเดนิทางจากสนามบินนาริตะไดโ้ดย
รถไฟหรือรถชัตเต ิล้บัส หรือถา้เด ินทางจาก

โตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ 
JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินีย์แลนดโ์ดยใช ้

เวลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมรีถโดยสารวิง่ตรงจาก

โรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี

เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี

ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี

โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
 

 เลอืกซือ้ Option Tour บรกิารบสัเสรมิเทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินี้

เป็นการเสนอขายบัสวันฟรีเดยเ์บื้องตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ ข ึน้อยู่กับความสมัครใจ
และความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ (โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบัส เชน่ 

เทีย่วโตเกยีว พระราชวังอมิพเีรยีล ชบิูย่า ฮาราจูกหุรอืโอไดบะ หรอืเทีย่วโยโกฮามา เทีย่วคามาครุะ หรือเทีย่วเมือง
เกา่คาวาโกเอะ 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 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

(ไกดจ์ะเสนอขายและสรปุเสน้ทางพรอ้มราคาหนา้งาน หากทา่นสนใจแจง้ความประสงคก์บัไกด)์ 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 



ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ วดันารติะ - รา้นดองกี ้– หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภูมภิาคคัน
โต ถอืว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียง

ศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตูหลัก มีทางเดนิบันไดขึน้สู่

อาคารหลกัเป็นสถานทีส่ าหรับสกัการะบูชาภายในวัดทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้
ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมทีม่ีสระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลี้ยงสัตว ์ภายใน

ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบ
ญี่ปุ่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสริมิงคล ใหม้ีชวีติทีด่ีและยืนยาว 
พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พื้นเมืองน าท่านเดนิทางไปชอ้ป

ป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นที่รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญี่ปุ่ นไว ้
มากมายในราคาพเิศษและใกล ้ๆ กันจะมีหา้งออิน นารติะ 

ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศยั สมควรแก่เวลา
เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.10น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน 

 เทีย่วบนิที ่XJ603 (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารAIRASIA X 

บนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 
 19.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 
****************************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั

น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา

แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่

ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์

ขา้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

 
การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
ส าหรับทีน่ั่ง Business/Premium ตัว๋ซรียีก์รุ๊ปทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่
ส าคัญ: (ที่น่ังจะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผูโ้ดยสารที่น่ังในแถวทางออกฉุกเฉิน จะตอ้ง มีคุณสมบัตติามเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี้ 
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/ค าพูดได  ้

เป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปี ข ึน้ไป 
เป็นผูท้ีไ่ม่ไดก้ าลงัตัง้ครรภ ์

เป็นผูท้ีไ่ม่ไดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
เป็นผูท้ีไ่ม่ไดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ั่งใหม่บนเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่มี

คณุสมบัตติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ทีน่ ัง่พรเีม ีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 

- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
8. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน

บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.ส ิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 



1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ

ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

 

 

 


