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XJ82 WoW Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N  

 

WoW! Pink Moss โตเกยีว ฟจู ิพงิคม์อส 4วนั 3คนื 

แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์Wifi on Bus 

ราคาพเิศษ... สดุคุม้! ! ! เร ิ�มเพยีง 18,900 บาท  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื อสิระฟรเีดย1์วนั 

ไฮไลทโ์ปรแกรม 
ชมทุง่ดอกไมอ้ลงัการพืNนพรมสชีมพ ูทุง่พงิคม์อสหรอืทุง่ชบิะซากรูะ หมูบ่า้นนํ Nาใส โอชโินะ

ฮกัไก พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว วดัอาซากสุะ โอไดบะ หา้งไดเวอรซ์ติ ีN ชมหุน่กนัด ัNมตวั
ใหม ่ชอ้ปปิN งชนิจกู ุนารติะ วดันารติะ โตเกยีว วดัอาซากสุะ ฟจูอิอนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์ม่

อ ัNน 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) เครื�อง
ลําใหญ ่ AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ที�น ั�ง แบบที�น ั�ง 3-3-3 นํ Nาหนกักระเป๋าไป-กลบั 

20 KG บนเครื�องบรกิารอาหารรอ้นและนํ Nาด ื�ม 
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วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีN 
จงัหวดัยามานาช ิออนเซ็น 

2  หมูบ่า้นนํ Nาใส โอชโินะฮกัไก – ทุง่พงิคม์อส - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – 
ชอ้ปปิN งชนิจกู ุ- นารติะ 

3  อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัหรอืซืNอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

4  วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี�ยว 

17 - 20 Apr 2018  22,900  22,900 22,900 7,000 7,500 

18 - 21 Apr 2018  22,900  22,900 22,900 7,000 7,500 

19 - 22 Apr 2018  23,900  23,900 23,900 7,000 7,500 

20 - 23 Apr 2018  23,900  23,900 23,900 7,000 7,500 

21 - 24 Apr 2018  23,900  23,900 23,900 7,000 7,500 

22 - 25 Apr 2018  22,900  22,900 22,900 7,000 7,500 

23 - 26 Apr 2018  22,900  22,900 22,900 7,000 7,500 

24 - 27 Apr 2018  22,900  22,900 22,900 7,000 7,500 

25 - 28 Apr 2018  22,900  22,900 22,900 7,000 7,500 

26 - 29 Apr 2018  23,900  23,900 23,900 7,000 7,500 

27 - 30 Apr 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

28 Apr - 01 May 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

29 Apr - 02 May 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

30 Apr - 03 May 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

03 - 06 May 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

04 - 07 May 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 
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10 - 13 May 2018  21,900  21,900 21,900 7,000 7,500 

11 - 14 May 2018  21,900  21,900 21,900 7,000 7,500 

17 - 20 May 2018  19,900  19,900 19,900 7,000 7,500 

18 - 21 May 2018  21,900  21,900 21,900 7,000 7,500 

24 - 27 May 2018  19,900  19,900 19,900 7,000 7,500 

26 - 29 May 2018  22,900  22,900 22,900 7,000 7,500 

31 May - 03 Jun 2018  18,900  18,900 18,900 7,000 7,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที� 1 กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – โอไดบะ – หา้งไดเวอร์
ซติ ีN จงัหวดัยามานาช ิออนเซ็น 

02.00  พรอ้มกันทีOท่าอากาศยานดอนเมืองขาออกช ัNน 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) มเีจา้หนา้ทีOของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

05.05  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีOปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที�ยวบนิที� 
XJ602 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืOอง บนเครืOองมจํีาหน่าย) 

13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิOนเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัOวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพืOอความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนืNอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึOนรถโคช้
ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว เมอืงหลวง นําท่านเดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมอืงใหม่ทีOเกดิจาก
การถมทะเลขึfนมาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปปิfงสนิคา้หลากหลายชนดิทีOหา้งไดเวอรซ์ติ ีN ซึOงภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรูปกบักนัด ัNมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาด
เทา่ของจรงิโดยสรา้งขึfนมาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิ
สงู 18 เมตร) และเปิดตวัเป็นทางการในวันทีO 24 กนัยายน 2560 จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทาง
สูท่ีOพักจงัหวดัยามานาช ิยา่นทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

คํOา  รบัประทานอาหารคํ�า (มืNอที�1) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัNน!!! 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํNาแรธ่รรมชาต ิเพื�อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
นํfาแร่ในสไตลญ์ีOปุ่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิOม ซึOงชาวญีOปุ่ นเชืOอว่านํfาแร่ธรรมชาตนิีfมสีว่นชว่ย
เรืOอง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลัOง 

ที�พกั: Route Inn Kawagujiko // Fuji Garden Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชืOอโรงแรมทีOทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที� 2 หมูบ่า้นนํ Nาใส โอชโินะฮกัไก – ทุง่พงิคม์อส - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – 
ชอ้ปปิN งชนิจกู ุ- นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืNอที�2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นทีOตั fงอยูใ่กลภ้เูขาไฟฟู
จ ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึOงในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก ทีOนีOเองก็ไดรั้บเลอืกในฐานะสว่นหนึOงของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนีfมบีอ่นํfาใสๆ รวมกันกว่า 
8 บ่อ เป็นนํfาทีOเกดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ทีOใชเ้วลาอัน
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พืfนดนิและซมึซาบไปยังบ่อนํfาแต่ละบ่อนํfา ดังนัfนนํfาทีOอยู่ในบ่อจะเป็นนํfาทีOใส
สะอาด และสดชืOนมาก ทําใหค้นไทยเราเรยีกทีOนีOว่า หมูบ่า้นนํ Nาใส ในปี 1985 สถานทีOแหง่นีfยังไดถู้กเลอืก
ใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหลง่นํfาจากธรรมชาตทิีOดทีีOสดุของญีOปุ่ นอกีดว้ย อกีทั fงบรเิวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีOอากาศแจ่มใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กับบรรยากาศ พรอ้มชม และ
เลอืกซืfอสนิคา้พืfนเมอืง หรอืชมิขนมโมจยิา่งขึfนชืOอทีOเป็นสเีขยีวๆทําจากหญา้สมนุไพร เรยีกวา่ ยากคิซุะโมจ ิ
หรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทั fงโมโมะ, วานิลลา, องุ่น, ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮักไก หรอืชมิ
เตา้หูใ้ส่มโิสะรสอร่อย อสิระตามอัธยาศัย จากนัfนนําท่านเดนิทางสู่ ทุง่Pink Moss นําทา่นชมทุ่งชบิะ
ซากุระ หรือทีOเรารู จั้กกันดีในนาม ทุ่งพิงค์มอส Shibazakura หรือชืOออย่างเป็นทางการว่า Moss 
Phlox/Phlox Subulata เรยีกกันง่ายๆว่าพงิคม์อส เป็นดอกไมพ้ันธเ์ล็กทีOมขีนาดประมาณ 1.5 ซม. มทีั fงสี
ชมพู แดง ม่วง และ ขาว ทีOถูกเรยีกว่า ชบิะซากรุะเพราะมรีูปร่างดอกคลา้ยดอกซากรุะแตบ่านอยู่บนพืfนดนิ
คลา้ยตน้หญา้ ดว้ยลักษณะพเิศษดังกล่าวจงึนยิมปลูกเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลุมดนิ คําว่าชบิะ หมายถงึ
ตน้หญา้ จงึแปลไดว้่า ซากุระตน้หญา้ ตน้ชบิะซากุระนีfจะเป็นทุ่งกวา้งขนาดใหญ่ทีOมตีน้ชบิะซากุระนับแสน
ตน้ปกคลุม สชีมพูดูสวยงาม สลับกับสขีาว เบืfองหลังจะเป็นฉากของภูเขาไฟฟจูใินกรณีทีOอากาศดที่านจะ
เห็นววิภเูขาไฟฟจูอิยูเ่บืfองหลงั อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสความสวยงามถา่ยรปูตามอธัยาศยัและซืfอของฝากของ
ทีOระลกึทีOมเีฉพาะในงาน เชน่ คุกกีfฟูจยิามะ โมจใิบซากุระ ฟูจชิบิะซากุระมันจูทีOมรีสชาต ิกลิOนหอมหวาน 
หรอืจะเป็นเซมเบอฤิดใูบไมผ้ล ิราเมงโฮโต โยชดิะอดุง้ ก็มใีหเ้ลอืกซืfออยา่งมากมาย 

(หมายเหตุ: เทศกาล Fuji Shibazakura Festival ระยะเวลาจัดงานวันทีO 14 เมษายน ถงึ 27 พฤษภาคม 
2561 ระยะเวลาดอกไมบ้านอาจมกีารเปลีOยนแปลงไดข้ึfนอยู่กับสภาพอากาศ บรษัิทฯไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้กรณีเทศกาลจบแลว้จะพาขึfนฟจูชิั fน5แทน) 

เทีOยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มืNอที� 3) 

บา่ย  นําท่านเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ีO พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว Experience Earthquake 
ทา่นจะไดท้ดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวรับการสัOนสะเทอืนจากขั fนตํOาสดุสูข่ั fนสงูสดุ และสนุกสานในการ
เรียนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนัfนใหท้่านเลือกซืfอของฝากราคาถูก อาทเิช่น ขนม 
เครืOองสําอาง เครืOองไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากนํfามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 
หรอืวติามนิบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซึOงเป็นนักวจัิยชืOอดังของชาวญีOปุ่ น จากนัfนนําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงหลวงโตเกยีวเดนิทางสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่
กวนอมิทองคํา ทีOเป็นทองสมัฤทธิ} มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีOเกา่แกท่ีOสดุใน ภมูภิาคคันโต 
และมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพืOอความเป็นสริมิงคลตลอดทั fงปี ถ่ายภาพเป็นทีOระลกึกับ คามนิารมิง
(ประตูฟ้าคํารณ)ซึOงมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีOมคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีOใหญ่ทีOสดุในโลก แขวน
อยู่ เลอืกชมและเชา่เครืOองรางของขลังอันศักดิ}สทิธิ}ของวัดแหง่นีfหรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนช ้
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อปปิfงทีO มชีืOอเสยีงของวัด มรีา้นขายของทีOระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครืOองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และ
ตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีOคนญีOปุ่ นมายังวัดแหง่นีfตอ้งมาตอ่ควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิfง
ของฝากทีOเป็นแบบญีOปุ่ น ญีOปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั fงขา้วของเครืOองใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิ
รม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสืfอผา้ เป็นตน้ ไดท้ีOนีO หากมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยที�
สูงที�สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ทีOท่าน
สามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายทเีปิดใหบ้รกิารเมืOอวันทีO 22 
พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีOนครกว่างโจวของ
จนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จากนัfนนําท่านชอ้ปปิN งยา่นชนิจูก ุแหลง่ชอ้ปปิfง
ขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัOนเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัOนนสิตา้ เป็นแหลง่
อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึOงของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซืfอสนิคา้
มากมาย อาทิเช่น เครืOองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสืfอผา้
,รองเทา้ และเครืOองสําอางเช่นแบนรด ์KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอืOนๆ อกีมากมายทีOราคา
คอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน(อยูต่กึPEPEชั fน8) ซึOงสนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกีf ทีOขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีOรวมสนิคา้ เค
ร่องใชเ้ครืOองสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิfงตามอัธยาศัย อาหารมืNอเย็น
อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีOยา่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้น
อรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกัยา่นนารติะ 

ที�พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชืOอโรงแรมทีOทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที� 3 อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัหรอืซืNอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืNอที�4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั ไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง 

ใหท้่านชอ้ปปิfงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีOท่องเทีOยวอืOนๆ เชน่ อากฮิาบาร่า, ฮาราจุก ุหรอื ชนิจูก ุหรอื ชอ้ปปิfงทีOช ิ
ซุ ย       
 เอา้ทเ์ล็ท ท่องเทีOยวโดยตัวท่านเอง หรอืจะเลอืกซืfอทัวรด์สินียแ์ลนดซ์ ึOงสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัส
จากสนามบนิสูด่สินียไ์ดโ้ดยงา่ย ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
กรณีตอ้งการสัOงซืfอบตัรกบับรษัิทฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นเดนิทางพรอ้มชาํระคา่บตัร) 

ดสินยีแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญีOปุ่ นซึOงเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีOสรา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึfนในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกับเครืOองเลน่นานาชนดิ (ไม่จํากดัจํานวนการเลน่) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครืOองเลน่
ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรืOองดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารัก
ของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year 
ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซืfอสนิคา้ทีOระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทั fงยังจะไดส้มัผัสกับ
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ตวัการต์นูเอกจากวอลดสินียอ์ยา่ง มกิกีfเมา้ส ์มนินีOเมา้ส ์พรอ้มผองเพืOอนการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ย
ซืfอของทีOระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์

SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ั fงแตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิfงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีO
แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีOปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 
หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 

เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีOสถานี JR Shisui Station แลว้ขึfนรถไปทีO 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 

จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ั�งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถที�สนามบนินารติะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทางและแท็กซีO ในปัจจบุนั
วธิีทีOกําลังเป็นทีOนิยมคือการนัOงรถไฟ ดังนัfน ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึOงสะดวกในการคํานวณ
ระยะเวลาและจัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟทีOมอียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าทีOใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะ
เขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่

1)Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานี
โตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกีf สว่นแรกวิOงขึfนไปทางเหนือผา่น 
Shinjuku, Omiya ส่วนหลังวิOงไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ทีO 2,940เยน – 4,180เยน 
รถไฟขบวน Narita Express วิOงดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรต่อชัOวโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีใน
โตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิOงผ่านสถานีโตเกยีว ซึOงเป็นสถานีทีOขบวนรถจะเชืOอมตอ่กันหรอืแยกจาก
กนั ปกตแิลว้ขบวนทีOมาจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชืOอมตอ่กับขบวนทีOมาจากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอ
มยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิOงต่อไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะริ
ตะ) 

2)รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 
1,280เยน 

3)Keisei Skyliner – เสน้สนํี Nาเงนิ รถด่วนของฝัO ง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ผ่าน
สถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทีOอเุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่ โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner 
วิOงดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชัOวโมง Skyliner มรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 
14.00-16.00 มีรถวิOง 3 เทีOยวต่อชัOวโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลงทีOสถานีนิปโปริ (Nippori) 
หรอืไม่ก็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึOง ทั fง 2 สถานีนีfจะสามารถสามารถตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยัง
สถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเ ป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, 
Ikebukuro 

4)Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ทีOสถานีอุเอโนะ ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัOวโมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 

5)Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิOงจากสนามบนิไปสดุปลายทางทีOอุ
เอโนะ ใชเ้วลาตั fงแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
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ที�พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชืOอโรงแรมทีOทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที� 4 วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืNอที�5) 

จากนัfนนําท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีfเป็นหนึOงในวัดทีOเป็นทีOรูจั้กมากทีOสดุในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่เป็นวัดทีO
โด่งดังทีOสดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยีOยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็น
ทีOตั fงของประตหูลัก มทีางเดนิบันไดขึfนสูอ่าคารหลักเป็นสถานทีOสําหรับสักการะบชูาภายในวัดท่านสามรถ
บันทกึภาพเจดีย์หา้ชั fนหนึOงคู่ สวนหย่อมทีOมีสระนํfาขนาดใหญ่ รวมทั fงบริเวณสําหรับเลีfยงสัตว์ ภายใน
กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีOปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบ
นมัสการขอพรพระเพืOอสริมิงคล ใหม้ชีวีติทีOดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซืfอเครืOองรางของขลงัและสนิคา้
พืfนเมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพืOอเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

14.25  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ AIRASIA X เที�ยวบนิที� XJ603 (คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหนา่ย) 

19.10  เดนิทางถงึ ทา่อาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืOองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีOปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีOยนโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืOอใหท้า่นทอ่งเทีOยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีOยว
ญีOปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีOปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัOวโมง มอิาจเพิOมเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ}ในการปรับเปลีOยนเวลาทอ่งเทีOยวตามสถานทีOในโปรแกรมการ
เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี�ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลี�ยนปรบัสูงขึNน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ�มขึNน 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ัNน คา่ทวัรท์ ี�จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
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เดนิทาง  ฉะน ัNนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธิ
การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัNงคา่ต ั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัNงนีNจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึNนไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีOมโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลืOอน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 
วนั 

2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัNง 
มฉิะน ัNนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัNงส ิNน 

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีOเหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัfนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนืOองจากเป็นราคาตั�วเครืOองบนิโปรโมชัOน เมืOอจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลืOอน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีทีOกองตรวจคนเขา้เมอืงทั fงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ทีOระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ทีOจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั fงสิfน รวมถงึ เมืOอทา่นออกเดนิทาง
ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึOง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ} ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั fงสิfน 

อตัราคา่บรกิารนีNรวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครืOองบนิไป-กลบัชั fนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีOนัOงเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีOนัOงได ้การอพัเกรดทีOนัOง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot 
Seat สาํหรับทีOนัOงBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีOนัOงได ้

ที�น ั�ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที�ยว เป็นทีOนัOงทีOมพีืfนทีOวา่งทีOมากกวา่ทีOนัOงมาตรฐาน ดว้ยพืfนทีOวางขาทีOกวา้งเป็น
พเิศษ มพีืfนทีOพอทีOจะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มทีO 
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2. คา่ทีOพักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีOระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีOระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีOบรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ Nาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื�องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมั สมัภาระถอืขึNนเครื�องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครืOองบนิตามเงืOอนไขของแตล่ะสายการบนิทีOมี
การเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืfอนํfาหนักเพิOม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัfนพรอ้มชาํระคา่
นํfาหนัก** 

- ซืfอนําหนักเพิOม 5 กก. ชาํระเพิOม 600  บาท / เพิOม10กก. ชาํระเพิOม 1,000 บาท / เพิOม20กก. ชาํระเพิOม 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงืOอนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพทา่นสามารถส ั�งซืNอ
ประกนัสุขภาพเพิ�มได ้

อตัราคา่บรกิารนีNไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืOนๆทีOนอกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครืOองดืOมคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํfามนัทีOสายการบนิเรยีกเก็บเพิOมภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืOองบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีOจา่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที�มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Nาใจจากทา่น 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีOจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัNนในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัNนตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีN 

1.ตั�วเครืOองบนิขาออกจากประเทศญีOปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิOงทีOยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีOอาจเกดิขึfนในระหวา่งทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3.ชืOอ ทีOอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่Oากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีOจะกระทําในประเทศญีOปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิOงทีOขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั fน 

 3.ในขั fนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีOไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีOปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีOจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั fงหมดกอ่นทําการจอง เพืOอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมืOอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั fงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรับเงืOอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั fงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึNนในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ}การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิOม หากสายการบนิมกีารปรับขึfนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการเปลีOยนเทีOยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืOองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั fงสิfน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิOงของผดิกฎหมาย ซึOงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั fงสิfน หากเกดิสิOงของสญูหาย อนัเนืOองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีOยวเอง 

6. เมืOอทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั fงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืOอนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั fงหมด 
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7. รายการนีfเป็นเพยีงขอ้เสนอทีOตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั fงหนึOง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีOพกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึOงอาจจะปรับเปลีOยนตามทีOระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรืOองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีOเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรีO / 
ปลอดบหุรีOได ้โดยอาจจะขอเปลีOยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีOพัก ทั fงนีfข ึfนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัfนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั fงสิfนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัfน  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืOองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีOผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีOยว อนัเนืOองมาจากการกระทําทีOสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืOน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีOยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิOม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีOปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทีOยวและ ชอ้ปปิfงแตล่ะสถานทีOนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึOงอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั fงทีOตอ้งเรง่รบี เพืOอใหไ้ดท้่องเทีOยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํfาดืOมทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีOทําทัวรเ์ต็มวัน เริOมในวันทีO2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีOยวญีOปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีOปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัOวโมง อาทเิชน่ 
เริOมงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัfน มอิาจเพิOมเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั fงนีfข ึfนอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัfนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ}ในการปรับเปลีOยนเวลา
ทอ่งเทีOยวตามสถานทีOในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีOบรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีOยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีOยว เทา่นัfน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงืOอนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมืOอทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซืfอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกนัทัOวไป และควรศกึษาเงืOอนไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั fงสิfนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัfน 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืOองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีOผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีOยว อนัเนืOองมาจากการกระทําทีOสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืOน ๆ  

 

 

 


