
  

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 10916 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 
 
CODE:XJ85 Snow Bright Winter โตเกยีว ฟจู ิ5วนั 3คนื  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
โตเกยีว ฟจู ิ  

โตเกยีว วดัอาซากุสะ โกเทมบะเอา้ทเ์ลทท ์ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว สนุกสนานลานสก ีฟูจเิท็น 
ชมววิฟูจทิ ีโ่ออชิปิารค์ สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชา ทะเลสาบคาวากูจโิกะ จงัหวดัชบิะ ชมงาน
ประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village ธมีปารค์หมูบ่า้นเยอรมนั นารติะ 

เดนิทางโดยสายการบนิ  THAI AIR ASIA X  เครือ่งล าใหญ ่ AIR BUS A330-300  จ านวน 377 ทีน่ ัง่  
แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  

 
 
 
 
 
 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NRT  XJ600  23.55 - 08.00+1 

2  ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - โกเทมบะเอา้ทเ์ลทท ์- ออนเซ็น 

 เทีย่ง (BBQบฟุเฟ่ต)์,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ลานสกฟีูจเิท็น - โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ทะเลสาบคาวากจู ิ
โกะ - จงัหวดัชบิะ - ชมงานไฟฤดหูนาว Tokyo German Village - นารติะ         
 เชา้ ,เทีย่ง (Japanese Set)  

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้
Option Tour       
 เชา้  

5  ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เทีย่วบนิที ่NRT-BKK XJ601 09.15-14.00 
 เชา้ 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

11 – 15 ธนัวาคม 61 21,888 เด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี  

INF 7,000 บาท 

 

8,500 34  

12 – 16 ธนัวาคม 61 21,888 8,500 34  

16 – 20 ธนัวาคม 61 21,888 8,500 34  

 
 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NRT   XJ600 23.55-08.00+1 

Return          NRT – DMK   XJ601 09.15-14.00 

หมายเหต:ุ คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง หากทา่นตอ้งการสามารถสัง่ซือ้ไดบ้นเครือ่ง 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

 

 

21.00 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


23.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่XJ600 X 

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

วนัทีส่อง  ทา่อากาศยานนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - โกเทมบะเอา้ทเ์ลทท ์- ออนเซ็น 
                   อาหารเทีย่ง (BBQ บฟุเฟ่ต)์, เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 

 
08.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น า
ท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ เมือง
หลวงโตเกียว เ ดินทางสู่ว ัดอาซากุสะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก
องค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์
มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที่
เกา่แกท่ีส่ดุใน  ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมา
กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้

ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง
ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่เลอืก
ชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรืเพลดิเพลนิกับ ถนน
นาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที ่ มชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะ
เป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ น
มายงัวัดแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็น
แบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ี
มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ หากมเีวลาท่าน
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหา
นครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิาร
เมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน ์เวอรท์ีน่ครกวางโจว
ของจนีและหอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมน ูBBQ บฟุเฟ่ต ์
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย น าท่านเดนิสู ่โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลทท ์(Gotemba Premium Outlets) ตัง้อยูท่ีเ่ขตฮาโกเน่(Hakone) 

ภายในจังหวัดคานากาวา่(Kanagawa) เอา้ทเ์ลททท์ีใ่หญท่ีส่ดุและขึน้ชือ่ว่าววิสวยทีส่ดุในญีปุ่่ น อสิระใหท้่านชอ้ป
รา้นคา่แบรนดด์ังมากกวา่ 200 แบรนด ์มทีัง้แบรนดใ์นประเทศและแบรนดต์า่งประเทศ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ที่
พกัออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2)พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 
 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสั

วฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่

ในสไตลญ์ีปุ่่ น ใหท้่านไดผ้่อนคลายอยา่งเต็มอิม่ ชาว

ญี่ปุ่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสี่วนช่วยเรื่องบรรเทา

ความปวดเมือ่ยลา้ ชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีด และ

ยงัท าใหผ้วิเปลง่ปลั่งดว้ย 

 ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



วนัทีส่าม    ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ลานสกฟีูจเิท็น - โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น –  
                 ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - จงัหวดัชบิะ - ชมงานไฟฤดหูนาว Tokyo German Village – นารติะ 
                  อาหารเชา้,เทีย่ง (เมน ูJapanese Set) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 
 น าน าท่านเดนิทางสู่ ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และ

สาธติวธิีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไป
ทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดินไหวในระดับที่
แตกต่างกันไดด้ว้ย น าท่านไปลานสกี ฟูจเิท็น
สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละที่
พักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้ัมผัส
กับหิมะขาวโพลนอสิระใหท้่านไดเ้ลือกสัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเตน้กับการลื่นไถล
ดว้ยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือก
เพลิดเพลินกับการน ัง่เลื่อนหิมะที่ท่านจะ
สามารถน่ังดื่มด ่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุม
ดว้ยหมิะที่ดูแลว้สะอาดตายิง่นัก หรือท่านจะ
สามารถเลอืกถา่ยรปูบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของที่
ระลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืกทาน
อาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารได ้
ตามอัธยาศัย (ค่าทวัร ์ไม่รวมอตัราเช่า
อุปกรณ์สกีและชุดส าหรบัเล่นสกีราคา
ประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

 หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอื
อากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็น
หมู่บา้นโอชโินะฮกัไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์  หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก เป็น
หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บ
เลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนีม้บีอ่น ้าใสๆ รวมกนักวา่ 8 บ่อ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของ
หมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี  

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

เป็นจุดชมววิภเูขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้อยูร่มิ
ฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศ
แจ่มใสจะเป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นภเูขา
ไฟฟูจไิดเ้กือบทัง้ลูกที่สวยงามมาก น าท่าน

สมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบ

ใหท้่านไดเ้รยีนพธิชีงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น และท่านสามารถ เลอืกซือ้ชาและสนิคา้
ของฝากราคาถูกไดจ้ากทีน่ี่เชน่ โฟมลา้งหนา้
ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรือผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ และยาและวติามนิของญี่ปุ่ นที่บ ารุง
สุขภาพ ดา้นหลงัรา้นท่านสามารถเดนิไปถ่ายภาพววิฟูจริมิทะเลสาบคาวากูจโิกะได ้น าท่านเดนิทางสู่

จงัหวดัชบิะ น าทา่นไปหมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) คอืธมีพารค์ทีต่ัง้อยูห่า่งใจกลาง
กรงุโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง เป็นงานประดับไฟ 1 ใน 3 งานทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในคันโต จัดตดิต่อกันมา
ปีนี้เป็นครัง้ที ่13 แลว้ โดยจะประดับหลอดไฟทัง้สิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่างพราวไปดว้ยแสงสว่างทั่วทัง้บรเิวณทัง้
“อโุมงคส์ายรุง้ (Rainbow Tunnel) ”สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยบัไปดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสามมติขินาด
มหมึา และเวทหีลักของงานอย่าง “มารค์พลัทซ ์(Marktplatz) ” ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันทีป่ระดับ
ประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อกีทัง้โชว ์ทีน่ี่มกีารแสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ทีเ่นน้ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้
ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้งบรรยากาศใหย้ิง่คกึคัก นอกจากนี้จากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพ
อนัสวา่งไสวระยบิระยบัเต็มไปหมด ราวกบัปไูวด้ว้ยพรมแหง่แสงไฟ ซึง่ดสูวยงามจนลมือากาศอนัหนาวเหน็บในคนื
ฤดูหนาวไดเ้ลยทีเดียว อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตาม
อธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

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



 
 

วนัทีส่ ี ่        อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอื 
                  เลอืกซือ้Option Tour       อาหาร เชา้  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกหุรอืชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทา่นเอง 

  Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มแีบรนดช์ัน้น าของญีปุ่่ นและ
แบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 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 ้

อปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั 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 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสั่งซือ้บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้
ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางพรอ้มช าระค่าบัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากัน
และเลอืกเขา้ไดอ้ย่างใดอย่าง
หนึง่ 
  โตเกียวดสินีย ์ท่าน
จะไดพ้บกับความมหัศจารรย์
ขอ งโต เ กีย ว ดิส นี ย์แลนด ์
(Tokyo Disneyland)และ
โ ต เ กี ย ว ดิ ส นี ย์ ซี  ( Tokyo 
Disneysea) บรรยากาศแห่ง

ความสนุกสนาน ตื่น
ตาตื่นใจและเครื่อง
เล่นมากมาย จะท าให ้
คุ ณ ไ ด ้ สั ม ผั ส ถึ ง
ความสุขตั ้งแต่ก า้ ว
แรกที่คุณเขา้ไป สวน
สนุกทัง้สองแห่งนี้เต็ม
ไปดว้ยความบันเทิง 
พ ร ้อ มกั บ กลิ่น อ า ย
ความเป็นญี่ปุ่ น ท่าน
จะไดพ้บกับตัวละคร
สดุคลาสสคิจากดสินยี์
มากมายทีโ่ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมทุรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีีม่าพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเล
มากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนาน
กับเครือ่งเล่นนานาชนดิ ( ไมจ่ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่งเล่นตัวใหมจ่าก
ภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The 
Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติ
ในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้ม
กบัการ จับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง 
มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่าน
สามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชัตเติล้บัส หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขึน้
รถไฟจากสถานรีถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมรีถโดยสารวิง่ตรงจาก
โรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง 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:ุ รายการทัวรเ์สรมินีเ้ป็นการเสนอขายบสั

วันฟรีเดย์เบือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกด์ไม่สามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการ
เดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ (โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบสั เชน่ 
เทีย่วโตเกยีว พระราชวังอมิพเีรยีล ชบิยูา่ ฮาราจูกหุรอืโอไดบะ หรอืเทีย่วโยโกฮามา เทีย่วคามาคุระ 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  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้    นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                         

 อาหาร เชา้               

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนารติะ เพื่อเตรียมตัวเชค๋ดอนิเดนิทาง
กลับประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  THAI AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่XJ601 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมีX 

จ าหน่าย) 
14.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
 
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   



ส าหรับทีน่ั่ง Business/Premium ตั๋วซรียีก์รุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
ส าคัญ: (ทีน่ั่งจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มคีณุสมบตัติามเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/ค าพดูได ้
เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดก้ าลังตัง้ครรภ ์
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไมม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช 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
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 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 อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


