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พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื อสิระฟรเีดย ์1วนั 

แชอ่อนเซ็น ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
ราคาพเิศษ ! ! ! เร ิม่เพยีง 19,888 บาท  
 ภเูขาไฟฟูจ ิFuji Mountain เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุและสวยทีส่ดุในญีปุ่่ น ขึน้ชมภเูขาไฟฟจูทิีส่ถานีช้ัน้5 
 จุดชมววิภูเขาไฟฟจูทิีส่วยทีสุ่ดจุดหนึง่ อยู่ทางเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะทีส่วนโออชิ ิปารค์ 
Oishi Park 

 สมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญีปุ่่ น 
 เยอืน มหานครโตเกยีว Tokyo เมอืงหลวงทีเ่ต็มไปดว้ยแหล่งบันเทงิ วัฒนธรรม แหล่งชอ้ปป้ิง 
สถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย 

 วัดเซนโซจ ิหรอื วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธทีเ่กา่แกแ่ละมคีวามส าคัญทีส่ ุ ดแห่ง
หนึง่ในโตเกยีว 

 ยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku) แหลง่บนัเทงิและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  
 โอไดบะ เมอืงรมิอา่วโตเกยีวทีเ่ต็มไปดว้ยศูนยร์วมความบันเทงิ ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ชอ้ปป้ิงทีห่า้งไดเวอร์
ซติ ีแ้ละชมหุน่กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิ 
 วดันารติะซงั (Naritasan Temple) เป็นวัดพทุธเกา่แกข่นาดใหญ ่ทมีชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ 
 สมัผัสกบัวัฒนธรรมการอาบน ้าของคนญีปุ่่ น "ออนเซ็น" หรอื "การแชบ่อ่น า้รอ้น" 
 เมนูไมค่วรพลาดเมือ่มาญีปุ่่ นคอื ขาปยูกัษ ์

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

1 – 4 มถินุายน 61 19,888  
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  

7 – 10 มถินุายน 61 19,888 7,500 34  

8 – 11 มถินุายน 61 19,888 7,500 34  

14 – 17 มถินุายน 61 21,888 7,500 34  

21 – 24 มถินุายน 61 22,888 7,500 34  

28 - 1 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  

5 – 8 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  

12 – 15 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  

19 – 22 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  

27 – 30 กรกฎาคม 61 26,888 7,500 34  

2 – 5 สงิหาคม 61 22,888 7,500 34  

16 – 19 สงิหาคม 61 22,888 7,500 34  

23 – 26 สงิหาคม 61 22,888 7,500 34  

30 – 2 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  

6 – 9 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  

13 – 16 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  

20 – 23 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  

27 – 30 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  

5 – 8 ตลุาคม 61 25,888 7,500 34  

6 – 9 ตลุาคม 61 24,888 7,500 34  

13 – 16 ตลุาคม 61 26,888 7,500 34  

16 – 19 ตลุาคม 61 24,888 7,500 34  

19 – 22 ตลุาคม 61 26,888 7,500 34  

20 – 23 ตลุาคม 61 27,888 7,500 34  

24 – 27 ตลุาคม 61 25,888 7,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NRT   XJ602 05.05-13.10 

Return          NRT – DMK   XJ603 14.25-19.10 

 

วนัแรก       กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้–  

                 กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn - จงัหวดัยามานาช ิออนเซ็น   อาหารเย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 

 

02.00 น.  พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอร์
สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอย
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

 

05.05 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ 
THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ602 (ค่าทัวรไ์มร่วมค่าอาหารบน
เครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย ) 



13.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ 
(เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง 
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ น
ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก  เนื้อส ัตว ์ พืช  ผ ัก 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จ ะ มี โ ท ษจ ับ แ ล ะ ป ร ับ  น า
ท่านขึน่รถโคช้ปรับอากาศ  เดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง น าท่านเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิ
จากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที่หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ 
รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้ง
ขึน้มาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็น
ทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560   จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กัจงัหวดัยามานาช ิ ย่าน
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที1่) พรอ้มขาปู

ยกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การ

อาบน า้แร่ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 

น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่ง

เต็มอิม่ ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิี ้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Route Inn Kawagujiko /Fuji Garden Hotel/Alexander Yamanakago หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง  ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้5 - สวนโออชิ ิปารค์ – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- 
นารติะ    อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

น าท่านขึน้ภูเขาไฟ
ฟูจสิัมผัสบรรยากาศ
และกลิ่นอายอย่าง
ใกลช้ดิที ่สถานทีี ่5 
บนระดับความสูงที ่
2 ,500 เมตร  (ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นใน
ก ร ณี อ า ก า ศ ไ ม่
เอือ้อ านวยหรอืทางขึน้ปิดโดยเปลีย่น
เที่ยวที่หมู่บา้นโอชโินะฮัคไกแทน) 
อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความงาม
ของภูเขาไฟแห่งนี้ พรอ้มทัง้เลอืกชม
และซื้อสินค า้พื้นและขนมอร่ อย
มากมายตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่าน
ไปชม สวนโออชิ ิปารค์ (Oi  shi 
Park)  เ ป็นจุดชมวิวภู เขาไฟฟูจ ิ
(Mt.Fuji) ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบคา
วากจุโิกะฝ่ังเหนอื(Lake Kawaguchiko) ทีน่ีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นซึง่มาพักผอ่นตากอากาศ ชมววิ 
ดืม่ด ่ากบัความงามของทวิ  ทัศน ์ในวันทีอ่ากาศแจม่ใส สวนแหง่นีจ้ะเป็นจดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิด ้
เกอืบทัง้ลกูซึง่สวยงามมาก จากนัน้ น าทา่นสมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ย
ตัวท่านเองและอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้นท่านสามารถชมววิ
ทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจูอิยูเ่บือ้งหลังไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
(มือ้ที ่3 ) 
บา่ย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง

หลวงโตเกยีวเดนิทางสูว่ดัอาซา
กุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่
กวนอมิทองค า ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์



มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน  ภูมภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื่อ
ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะล ึ กกับ คามนิารมิ  ง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาด
ยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอัน
ศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที ่ มชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวัดแหง่นีต้อ้ง
มาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้
ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาท่าน
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่อง
มหานครโตเกยีว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด 
ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์  เวอรท์ี่
นครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูก ุ
แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนสิตา้ 
เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซือ้
สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้
,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคา
ค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใช ้

เครื่องส าอาง ผลติภัณฑ์ของใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลือกชมิรา้นอร่อยต่างๆที่ย่านชนิจูกุ เช่นรา้นราเมง รา้นซูชจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอีก
มากมาย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

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

วนัทีส่าม อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท)   
                  อาหาร เชา้                                                                                                    

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะน าการเดนิทาง 
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจกุ ุหรอื  ชนิจกู ุหรอื ชอ้ปป้ิงทีช่ซิยุ      
 เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทา่นเอง หรอืจะเลอืกซือ้ทัวรด์สินยีแ์ลนดซ์ ึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบสัจาก
สนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณี
ตอ้งการส ัง่ซือ้บตัรกบับรษิทัฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มช าระคา่บตัร)  

 
- ดสินยีแ์ลนด ์โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์ูนญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนด์

แหง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  
600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับ
เครื่อง เล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัด
จ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน
ตา่งๆ ใหท้า่นเล่นเ  ครือ่งเล่นตัวใหม่
จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง  Toy 
Story ชมฉากรบกลางทะ  เลคาริ
เ บี ย น ใ นดิน แดน โ จ ร สลั ด จ า ก
ภ า พ ย น ต ร์  The Pirate of 
Caribbean เขยา่ขวัญกับบ ้านผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความ
น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์
สามมติ ิ The Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ
จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในด ิ สนียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับ
ตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนิ  นี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่น
การต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิง
อยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ น
โกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet 
Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไป
ถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีห  รอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR 
Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 
นาท ี

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 



จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัง่รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นามบนินารติะเขา้สู่

กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ี
อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง  และ 
แท็กซี ่ในปัจจุบันวธิทีีก่ าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ัง
รถไฟ ดังนัน้ ขอแนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่
สะดวกในการค านวณระยะเวลาและจัดสรรตาราง
เดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่หลายสาย 
รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืง
โตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานี
โตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนือผ่าน 
Shinjuku , Omiya สว่นหลังวิง่ไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยูท่ี ่2,940เยน – 4,180เยน รถไฟ
ขบวน Narita Express วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและ
ปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผา่นสถานโีตเกยีว ซึง่เป็นสถานทีีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวน
ทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชือ่มต่อกับขบวนทีม่าจากชนิจุกุ อเิคะบคุุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวน
เดยีวกนัวิง่ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว 
ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี Tokyo ราคา
ประมาณ 1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนี ้าเงนิ รถด่วนของ
ฝ่ัง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผ่านสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลา
เพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 160 
กโิลเมตรต่อชั่วโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 
และ 40 นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่วต่อชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลง
ทีส่ถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึง่ ทัง้ 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยงัสถานตีา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, 
Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วน
พเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี่สถานอีุเอ
โนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสาร
ประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟ
แบบดว่น (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสดุ
ปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ี
คา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

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

 

วนัทีส่ ี ่ วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                           
                  อาหาร เชา้                                                                                                    
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต 
ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้
เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบนัไดขึน้สูอ่าคารหลัก
เป็นสถานที่ส าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดียห์า้ชัน้หนึ่งคู ่
สวนหยอ่มทีม่สีระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสัตว ์ภายในก่อสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น า
ทา่นกราบนมสัการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและ
ซือ้เครื่องรางของขลังและสนิคา้พื้นเมือง สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่
สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

14.25น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ   AIRASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ603 
 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย ) 
19.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

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

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%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


หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
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 ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ั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*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
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. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
 
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.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ 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.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 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. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 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 เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


