
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pinkmoss Festival Tokyo Fuji Pinkmoss 4D3N  
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
โตเกยีว ฟจู ิ 4วนั3คนื

ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 18,900 บาท  
แชอ่อนเซ็นบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนืนารติะ 2คนืเทีย่วอสิระฟรเีดย1์วนั 
“ชมทุง่พงิคม์อสหรอืทุง่ดอกชบิะซากรุะ(Shibazakura)ชมพสูะพร่ัง” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครือ่งลาํใหญ ่ AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 

 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NRT  XJ600  04.25 - 12.40 – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ออนเซ็น 
 เทีย่ง (บรกิาร Set Boxบนรถ ),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

2  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่พงิคม์อส – โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – ชอ้ป
ป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ      เชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Option Tour    เชา้   
4  วดันารติะ - รา้นดองกี ้– หา้งAeon 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 ุ

15-18 เมษายน 62 24,900  
 

Infant 7,000 บาท 
(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infant 7,000 บาท 
(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
  

8,500 34  
16-19 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
17-20 เมษายน 62 23,900 8,500 34  
18-21 เมษายน 62 23,900 8,500 34  
19-22 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
20-23 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
21-24 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
22-25 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
23-26 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
24-27 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
25-28 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
26-29 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
27-30 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
28เมษายน-1พฤษภาคม 25,900 8,500 34  
29เมษายน-2พฤษภาคม 25,900 8,500 34  
30เมษายน-3พฤษภาคม 25,900 8,500 34  
1-4 พฤษภาคม 21,900 8,500 34  
4-7 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  
9-12 พฤษภาคม 18,900 8,500 34  
11-14 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  
17-20 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  
18-21 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  
23-26 พฤษภาคม 19,900 8,500 34  
25-28 พฤษภาคม 18,900 8,500 34  
 
 
ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NRT   XJ602 05.05 -13.10 
Return          NRT – DMK   XJ603 14.25 -19.10 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ออนเซ็น 
                   อาหารกลางวนั (แบบ Set Box), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 
 
02.00น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  
 

05.05น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ602  
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งขากลับ บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

 

 

 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่าน
ขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  

บา่ย  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่)บรกิารอาหารกลางวันแบบSet Box บนรถ) 
นําท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคําทีเ่ป็นทอง
สมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาค
คันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง 
(ประตฟู้าคาํรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่
เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบ
ญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณ
ใกลก้ับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกยีวสกายที เปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 
เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน
โตของแคนาดา สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรมออนเซ็น  

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปู

ยกัษไ์มอ่ ัน้!!! 
หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบ
นํา้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็ม
อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่านํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่น
ชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 
ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่พงิคม์อส – โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิ
จกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ      อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 นําท่านเดินทางสู่ศูนย์พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งไดจํ้าลอง

เหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกนัตัว และ
ท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบใน
หอ้งจําลองแผ่นดนิไหวในระดับที่
แตกต่างกันไดด้ว้ย นําท่านเดนิทาง
สู่ ทุ่งพิงคม์อส ชมเทศกาลชม
ดอกชบิะซากุระ ภูเขาไฟฟูจ ิให ้
ท่า  นไดช้มความงดงามของทุ่ง
ดอกพิงค์มอสหรือเรียกอีกชื่อว่า
ดอกชบิะซากุระที่เบ่งบานเต็มทุ่งกวา้งกว่า8แสนดอก 
ชบิะซากุระ (Shibazakura/ Phlox Subul  ata) เป็นพืช
ที่ มี ว ง จ รชี ว ิต ม าก ก ว่ า ส อ ง ปี  อ ยู่ ใ น พื ช ต ระกู ล 
Polemoniaceae, จําพวก Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 
ซม. ตัง้แตช่ว่งเมษายนจนถงึพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสี
แดง สชีมพู สขีาว และสมี่วง ชบิะซากุระเป็นพืชที่มถี ิน่
กําเนิดจากอเมรกิาเหนือ มอีีกชือ่ว่ามอส พิ้งค์ (Moss Pink) ที่ถูกเรียกว่า ชบิะ
ซากรุะเพราะมรีูปร่างดอกคลา้ยดอกซากรุะแต่บานอยูบ่นพืน้ดนิค  ลา้ยตน้หญา้ ด ้ 
วยลักษณะพเิศษดังกล่าวจงึนยิมปลูกเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลุมด ิ น อสิระให ้
ทา่นเก็บภาพความประทับพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของที ่ ระลกึทีม่จํีาหน่ายเฉพาะ
ในงานเช่นคุกกี้ฟูจิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจชิบิะซากุระมันจู,ฟูจชิบิะซากุระคิ
นทสบึะ เป็นตน้ นอกจากนี้ยังมกีารจัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มี
การออกรา้นของอร่อยในแถบภูเขาไฟฟูจิมากมาย บริเวณในงานที่จะขาย
เครื่องดื่มของกนิดว้ย (เทศกาลจัดขึ้นประมาณกลางเดือน
เมษายน ถงึปลายเดอืนพฤษภาคม กรณีดอกไมย้ังไมบ่านหรอื
โรยแลว้หรอืจบเทศกาลแลว้จะนําทา่นขึน้ฟูจชิ ัน้5แทน) 

  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)Japanese Set 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ โออชิิ ปารค์ (Oishi Park) เป็นจุดชมวิว

ภเูขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันทีอ่ากาศ
แจ่มใสจะเป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเ้กือบทั ้งลูกที่
สวยงามมาก  นําท่านไปสัมผัสประสบการณ์พธิชีงแบบญีปุ่่ น ใหท้่านได ้
ทดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ราคาถูก
ตามอัธยาศัย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่โตเกยีว นําท่านไป ชอ้ปป้ิงยา่น
ชนิจกูุ และLaox Shinjukuแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวง
โตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนสิตา้ เป็น
แหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้
มากมาย อาทเิช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ 
และเครือ่งสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถูก
กวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอื
เป็นรา้นดองกี ้ที่ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี่รวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครือ่งสําอาง 
ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นได ้
เลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่า่นชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดั
หมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอื 
                  เลอืกซือ้Option Tour       อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุก,ุชนิจกูหุรอืชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทา่นเอง 
  Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์ัน้นําของญีปุ่่ นและ
แบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 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 สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช ้
อปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ 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  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหตุ: ราคาบตัรทา่นละ 
2 ,7 0 0  บ าท  (ไม่ รวม ค่ า
เดนิทาง) กรณีตอ้งการสั่งซือ้
บัต รกับบริษัทฯ กรุณ าแจง้
ความประสงค์อย่างนอ้ย 7 วัน
ก่อนเดินทางพรอ้มชําระค่า
บัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนด์
และดสินียซ์ี ราคาเท่ากันและ
เลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 
  โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกียวดสินีย์
แ ล น ด์  (Tokyo Disneyland)แ ล ะโต เกี ย วดิ ส นี ย์ ซี  (Tokyo Disneysea) 
บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่ใจและเครือ่งเลน่มากมาย จะทําใหคุ้ณ
ไดส้ัมผัสถงึความสุขตัง้แต่กา้วแรกที่คุณเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งนี้เต็มไป
ดว้ยความบนัเทงิ พรอ้มกบักลิน่อายความเป็นญีปุ่่ น ท่านจะไดพ้บกบัตัวละครสดุ
คลาสสคิจากดสินยีม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืดําดิง่ลงไปใตม้หาสมทุร
กับโตเกยีวดสินียซ์ทีี่มาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลก
แห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น
สรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่อง
เล่นนานาชนิด ( ไม่จํากัดจํานวนการเล่น ) ผจญภัยใน
ดินแดน   ต่างๆ ใหท้่ านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลาง
ทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The 
Pirate of Caribbean เขย่ าข วัญ กับ บ า้นผีสิงใน 
Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ  ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านได ้
สนุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอก
จากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึ
น่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติล้บัส หรอืถา้เดนิทางจาก
โตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ 
ยงัมรีถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอก็ซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานรีถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
 

 เลอืกซือ้Option Tour เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขาย
บัสวันฟรเีดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่ับความสมัครใจและความตอ้งการ
เดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ (โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบสั เชน่ 
เทีย่วโตเกยีว พระราชวังอมิพเีรยีล ชบิยูา่ ฮาราจกูหุรอืโอไดบะ หรอืเทีย่วโยโกฮามา เทีย่วคามาครุะ หรอืเทีย่วเมอืง
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 
 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ วดันารติะ - รา้นดองกี ้– หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           
                  อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

นําท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีสุ่ดในภูมภิาคคัน
โต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดังทีสุ่ดในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพียง
ศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สู่
อาคารหลักเป็นสถานทีสํ่าหรับสักการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้
ชัน้หนึง่คู่ สวนหย่อมทีม่สีระน้ําขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณสําหรับเลีย้งสัตว ์ภายใน
ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบ
ญี่ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติที่ดแีละยนืยาว 
พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืงนําท่านเดนิทางไปชอ้ป
ป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นที่รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญี่ปุ่ นไว ้
มากมายในราคาพเิศษและใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิน นารติะ 
ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลา
เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลับ 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

14.25น. เหนิฟ้าสูท่่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIRASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ603 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหาร
บนเครือ่งขากลับ บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

 19.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
 
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
สําหรับทีน่ั่ง Business/Premium ตั๋วซรียีก์รุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 
เป็นที่น่ังที่มพีื้นที่ว่างที่มากกว่าที่น่ังมาตรฐาน ดว้ยพื้นที่วางขาที่กวา้งเป็นพเิศษ มพีื้นที่พอที่จะ
สามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
สําคัญ: (ที่น่ังจะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผูโ้ดยสารที่น่ังในแถวทางออกฉุกเฉิน จะตอ้ง มี
คณุสมบตัติามเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/คําพดูได ้
เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดกํ้าลังตัง้ครรภ ์
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไมม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งนํา้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
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 ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

 
 

 


