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XJ83 Chill & Save Tokyo Fuji 4D3N  

 

Chill & Save โตเกยีว ฟจู ิ4 วนั 3คนื 

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื อสิระฟรเีดย ์1วนั 

แชอ่อนเซ็น ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ราคาพเิศษ!!! เร ิ�มเพยีง 19,888 
บาท 
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ภเูขาไฟฟจู ิFuji Mountain เป็นภเูขาที�สงูที�สดุและสวยที�สดุในญี�ปุ่ น ข ึQนชมภเูขาไฟฟจู ิ
ท ี�สถานีQช ัQน5 จดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิ ี�สวยที�สดุจดุหนึ�ง อยูท่างเหนอืรมิฝั�งทะเลสาบคาวากจุโิกะ

ที�สวนโออชิ ิปารค์ Oishi Park สมัผสัประสบการณพ์ธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญี�ปุ่ น เยอืนมหา
นครโตเกยีว Tokyo เมอืงหลวงที�เต็มไปดว้ยแหลง่บนัเทงิ วฒันธรรม แหลง่ชอ้ปปิQ ง สถานที�
ทอ่งเที�ยวมากมายวดัเซนโซจ ิหรอื วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) เป็นวดัพทุธที�เกา่แก่

และมคีวามสําคญัที�ส ุดแหง่หนึ�งในโตเกยีว ยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku) แหลง่บนัเทงิและแหลง่ช้
อปปิQ งขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟช ั�นเก๋ๆ  โอไดบะ เมอืงรมิอา่ว

โตเกยีวที�เต็มไปดว้ยศนูยร์วมความบนัเทงิ ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ชอ้ปปิQ งที�หา้งได
เวอรซ์ติ ีQและชมหุน่กนัด ัQมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิ วดันารติะซงั 

(Naritasan Temple) เป็นวดัพทุธเกา่แกข่นาดใหญ ่ทมีชีื�อเสยีงมากของเมอืงนารติะ สมัผสั
กบัวฒันธรรมการอาบนํ Qาของคนญี�ปุ่ น "ออนเซ็น" หรอื "การแชบ่อ่นํ Qารอ้น" เมนูไมค่วรพลาด

เมื�อมาญี�ปุ่ นคอื ขาปยูกัษ ์

เดนิทางโดยสายการบนิ  AIR ASIA X บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) และบนิกลบัจาก
สานบนินารติะ (โตเกยีว) เครื�องลําใหญ ่AIRBUS A330-300 จํานวน 333ที�น ั�ง นํ Qาหนกั

กระเป๋า20 KG  บนเครื�องบรกิารอาหารท ัQงไปและกลบั  

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีQ – 
กนัด ัQมตวัใหม ่RX-0 Unicorn - จงัหวดัยามานาช ิออนเซ็น 

2  ภเูขาไฟฟูจชิ ัQน5 - สวนโออชิ ิปารค์ – พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปปิQ งชนิ
จกู ุ- นารติะ 

3  อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัหรอืซืQอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 

4  วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

16 - 19 Aug 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 7,500 

23 - 26 Aug 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 7,500 

30 Aug - 02 Sep 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 7,500 

06 - 09 Sep 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 7,500 

13 - 16 Sep 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 7,500 

20 - 23 Sep 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 7,500 
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27 - 30 Sep 2018  22,888  22,888 22,888 7,000 7,500 

05 - 08 Oct 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 7,500 

06 - 09 Oct 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 7,500 

16 - 19 Oct 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 7,500 

19 - 22 Oct 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 7,500 

20 - 23 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 7,500 

24 - 27 Oct 2018  25,888  25,888 25,888 7,000 7,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที� 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – โอไดบะ – หา้งไดเวอร์
ซติ ีQ – กนัด ัQมตวัใหม ่RX-0 Unicorn - จงัหวดัยามานาช ิออนเซ็น 

02.00  พรอ้มกนัทีO ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัQน 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) มเีจา้หนา้ทีOของบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

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

13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัOวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพืOอความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนืQอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึOนรถโคช้ปรับ
อากาศ เดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง นําท่านเดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมอืงใหม่ทีOเกดิจากการ
ถมทะเลขึfนมาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปปิf งสนิคา้หลากหลายชนิดทีOหา้งไดเวอรซ์ติ ีQ ซึOงภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัQมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาด
เทา่ของจรงิโดยสรา้งขึfนมาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดมิ
สงู 18 เมตร) และเปิดตวัเป็นทางการในวันทีO 24 กนัยายน 2560 จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทาง
สูท่ีOพักจงัหวดัยามานาช ิยา่นทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

คํOา  รบัประทานอาหารคํ�า (มืQอที�1) พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัQน!!! 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํQาแร ่เพื�อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํfาแรใ่น
สไตลญ์ีOปุ่ นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่งเต็มอิOม ชาวญีOปุ่ นเชืOอวา่นํfาแรธ่รรมชาตนิีf มสีว่นชว่ยเรืOอง 
โรคภัยไขเ้จ็บและผวิเปลง่ปลัOง 

ที�พกั: Route Inn Kawagujiko /Fuji Garden Hotel/Alexander Yamanakago หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชืOอโรงแรมทีOทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วนัที� 2 ภเูขาไฟฟูจชิ ัQน5 - สวนโออชิ ิปารค์ – พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ป
ปิQ งชนิจกู ุ- นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืQอที�2) 

นําท่านขึfนภเูขาไฟฟูจสิมัผัสบรรยากาศและกลิOนอายอย่างใกลช้ดิทีO สถานทีี� 5 บนระดับความสงูทีO 
2,500 เมตร (ขอสงวนสทิธิlไม่ข ึfนในกรณีอากาศไม่เอืfออํานวยหรือทางขึfนปิดโดยเปลีOยนเทีOยวทีO
หมู่บา้นโอชโินะฮัคไกแทน) อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความงามของภูเขาไฟแหง่นีf พรอ้มทั fงเลอืก
ชมและซืfอสนิคา้พืfนและขนมอรอ่ยมากมายตามอธัยาศยั จากนัfนนําทา่นไปชม สวนโออชิ ิปารค์ (Oi 
shi Park) เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ทีOตั fงอยู่รมิฝัO งทะเลสาบคาวากุจโิกะฝัOงเหนือ(Lake 
Kawaguchiko) ทีOนีOเป็นทีOนิยมของนักท่องเทีOยวชาวญีOปุ่ นซึOงมาพักผ่อนตากอากาศ ชมววิ ดืOมดํOากับ
ความงามของทวิ ทัศน ์ในวันทีOอากาศแจ่มใส สวนแหง่นีfจะเป็นจุดชมววิทีOสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟู
จไิดเ้กอืบทั fงลกูซึOงสวยงามมาก จากนัfน นําท่านสมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้่านได ้
ทดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซืfอสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณ
ดา้นหลังของรา้นท่านสามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจูอิยู่เบืfองหลงัได ้
อกีดว้ย 

เทีOยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มืQอที� 3) 

บา่ย  จากนัfนนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหลวงโตเกยีวเดนิทางสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่กวนอมิทองคํา ทีOเป็นทองสัมฤทธิl มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร 
วัดพทุธทีOเกา่แกท่ีOสดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพืOอความเป็นสริมิงคลตลอด
ทั fงปี ถา่ยภาพเป็นทีOระล ึกกบั คามนิารมิ ง (ประตฟู้าคํารณ) ซึOงมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีOมคีวามสงู
ถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีOใหญ่ทีOสดุในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเชา่เครืOองรางของขลังอันศักดิlสทิธิl
ของวัดแห่งนีfหรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิfงทีO มชีืOอเสยีงของวัด มีรา้นขายของทีO
ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครืOองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีOคน
ญีOปุ่ นมายังวัดแห่งนีfตอ้งมาตอ่ควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิfงของฝากทีOเป็นแบบญีOปุ่ น 
ญีOปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั fงขา้วของเครืOองใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้
, กระเป๋า, เสืfอผา้ เป็นตน้ ไดท้ีOนีO หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทีOสงูทีOสดุในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีOท่านสามารถถ่ายรูปได ้
งดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สาํหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมืOอวันทีO 22 พฤษภาคม 
2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์ เวอรท์ีOนครกว่างโจวของจีน 
และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จากนัfนนําทา่น ชอ้ปปิQ งยา่นชนิจกู ุแหลง่ชอ้ป
ปิfงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัOนเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัOนนสิตา้ 
เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึOงของนครโตเกยีวในปัจจุบนั ใหท้า่นเลอืก
ชมและซืfอสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครืOองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสืfอผา้,รองเทา้ และเครืOองสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และ
อืOน ๆ อกีมากมายทีOราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชั fน8) ซึOงสนิคา้ทุก
อย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกีf ทีOขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง 
หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีOรวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครืOองสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย 
ใหท้่านชอ้ปปิfงตามอัธยาศัย อาหารมืfอเย็นอสิระตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีO
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ย่านชนิจูกุ เชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานัดหมายนําท่าน
เดนิทางสูท่ีOพักยา่นนารติะ 

ที�พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชืOอโรงแรมทีOทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 
 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืQอที� 4) 

อสิระใหท้่านท่องเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไม่มรีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทางให ้
ทา่นชอ้ปปิfงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีOทอ่งเทีOยวอืOน ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจกุ ุหรอื  ชนิจกู ุหรอื ชอ้ป
ปิfงทีOชซิยุเอา้ทเ์ล็ท ท่องเทีOยวโดยตัวท่านเอง หรอืจะเลอืกซืfอทัวรด์สินียแ์ลนดซ์ ึOงสามารถเดนิทาง
โดยรถไฟหรอืบสัจากสนามบนิสูด่สินียไ์ดโ้ดยงา่ย ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่นละ 2,700 บาท 
(ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสัOงซืfอบัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 10 วัน
กอ่นเดนิทางพรอ้มชาํระคา่บตัร)  

- ดสินยีแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญีOปุ่ นซึOงเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีOสรา้งนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึfนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้น
บาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครืOองเลน่นานาชนดิ(ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ ให ้
ทา่นเลน่เ ครืOองเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรืOองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะ เลคารเิบยีน
ในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted 
Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์
สามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซืfอสนิคา้ทีO
ระลกึน่ารักในด ิสนียแ์ลนดอ์กีทั fงยังจะไดส้มัผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีfเมา้ส ์มนิ 
นีOเมา้ส ์พรอ้มผองเพืOอนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซืfอของทีOระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์
- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ั fงแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิfงอย่างจุใจกับสนิคา้แบ
ร น ด์ เ น ม ทีO แ ห ล่ ง ร ว ม สิน ค ้า นํ า เ ข ้า แ ล ะ สิน ค ้า แ บ ร น ด์ญีO ปุ่ น โ ก อิ น เ ต อ ร์ ม า ก ม า ย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 
1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 
นาท ีห รอืจะเลอืก 

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

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 

จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถนัOงรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถทีOสนามบนินารติะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอย่างเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง  และ แท็กซีO 
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ในปัจจุบันวธิทีีOกําลังเป็นทีOนยิมคอืการนัOงรถไฟ ดังนัfน ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึOงสะดวกใน
การคํานวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟทีOมอียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าทีOใหบ้รกิาร
จากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่

1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้
สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกีf สว่นแรกวิOงขึfนไป
ทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิOงไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ทีO 
2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita Express วิOงดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชัOวโมง 
ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิOงผา่นสถานีโตเกยีว ซึOงเป็นสถานีทีO
ขบวนรถจะเชืOอมตอ่กันหรอืแยกจากกัน ปกตแิลว้ขบวนทีOมาจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชืOอมตอ่
กับขบวนทีOมาจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิOงตอ่ไปจนถงึท่าอากาศ
ยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาที เดนิทางไปสถานี Tokyo ราคา
ประมาณ 1,280เยน 

3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํีfาเงนิ รถด่วนของฝัOง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผ่านสถานีนิปโปร ิสดุปลายทางทีOอุเอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิOงดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชัOวโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 
นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิOง 3 เทีOยวตอ่ชัOวโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้ง
ลงทีOสถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไม่ก็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึOง ทั fง 2 สถานีนีfจะสามารถสามารถต่อ
รถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น 
Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 

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

5)  Keisei main line – เสน้สีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิOงจากสนามบนิไปสุด
ปลายทางทีOอเุอโนะ ใชเ้วลาตั fงแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ที�พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชืOอโรงแรมทีOทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที� 4 วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืQอที�5) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีfเป็นหนึOงในวัดทีOเป็นทีOรูจั้กมากทีOสดุในภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวัดทีO
โดง่ดงัทีOสดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยีOยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัด
เป็นทีOตั fงของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึfนสูอ่าคารหลักเป็นสถานทีOสําหรับสักการะบูชาภายในวัด
ทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชั fนหนึOงคู ่สวนหยอ่มทีOมสีระนํfาขนาดใหญ่ รวมทั fงบรเิวณสาํหรับเลีfยง
สตัว ์ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีOปุ่ น
เอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพรพระเพืOอสริมิงคล ใหม้ชีวีติทีOดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซืfอ
เครืOองรางของขลังและสนิคา้พืfนเมือง สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ เพืOอเตรียมตัว
เดนิทางกลบั 

14.25  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIRASIA X เที�ยวบนิที� XJ603 (คา่ทัวร์
ไมร่วมคา่อาหารบนเครืOอง บนเครืOองมจํีาหน่าย ) 

19.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ :  รายการทัวรส์ามารถเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืOองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดของญีOปุ่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีOยนโดย
คํานึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพืOอใหท้่านท่องเทีOยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเทีOยว
ญีOปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีOปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัOวโมง มอิาจเพิOมเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิlในการปรับเปลีOยนเวลาท่องเทีOยวตามสถานทีOในโปรแกรมการ
เดนิทางกรณีอตัราแลกเปลี�ยนเงนิเยนปรบัสูงขึQน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ�มขึQนโดย
จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

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

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัQงนีQจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึQนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีOมโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
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- หรอืเลืOอน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 
วนั 

2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัQง 
มฉิะน ัQนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัQงส ิQน 

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีOเหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

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

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

1. กรณีทีOนักท่องเทีOยวหรอืเอเจนซีOตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลืOอนการเดนิทาง นักท่องเทีOยวหรอืเอเจนซีO(ผูม้ี
ชืOอในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีOบรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึOงเพืOอแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารทีOชาํระแลว้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารทีOชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีOชาํระ
แลว้ทั fงหมด ทั fงนีf ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีOไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีOชําระแลว้เนืOองในการเตรยีมการจัดการนํา 
เทีOยวใหแ้กนั่กทอ่งเทีOยว เชน่ การสาํรองทีOนัOงตั�วเครืOองบนิ การจองทีOพักฯลฯ 

3. ในกรณีทีOลกูคา้ยืOนวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ีOลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีทีOวซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีOเกดิขึfนจรงิ 

4.กรณียืOนวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีOเกดิขึfนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืOนวซีา่ / ค่ามัดจําตั�วเครืOองบนิ หรอืคา่ตั�ว
เครืOองบนิ (กรณีออกตั�วเครืOองบนิแลว้)     

5.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืOองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีO ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิlในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั fงหมด 

อตัราคา่บรกิารนีQรวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครืOองบนิไป-กลบัชั fนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ทีOนัOงเป็นไปตาม
การจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีOนัOงได ้การอพัเกรดทีOนัOง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรับทีO
นัOงBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีOนัOงได ้
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ที�น ั�ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที�ยว เป็นทีOนัOงทีOมพีืfนทีOวา่งทีOมากกวา่ทีOนัOงมาตรฐาน ดว้ยพืfนทีOวางขาทีOกวา้งเป็น
พเิศษ มพีืfนทีOพอทีOจะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มทีO 

2. คา่ทีOพักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีOระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีOระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีOบรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่านํ Qาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใต้เครื�องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 
กโิลกรมั สมัภาระถอืขึQนเครื�องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครืOองบนิตามเงืOอนไขของแต่ละสายการบนิทีOมี
การเรยีกเก็บ 

**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซืfอนํfาหนักเพิOม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รือก่อนเดนิทาง10วันเท่านัfนพรอ้มชําระค่า
นํfาหนัก** 

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

- เพิOม20กก. ชาํระเพิOม 2,000 บาท 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงืOอนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพท่านสามารถส ั�งซืQอ
ประกนัสุขภาพเพิ�มได ้

อตัราคา่บรกิารนีQไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืOนๆทีOนอกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครืOองดืOมคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํfามันทีOสายการบนิเรยีกเก็บเพิOมภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืOองบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีOจา่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

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

(เอกสารทีOจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัQนในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัQนตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีQ 

 

 

1.ตั�วเครืOองบนิขาออกจากประเทศญีOปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิOงทีOยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีOอาจเกดิขึfนในระหว่างทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
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.เป็นผูท้ีOไม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีOปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีOจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทั fงหมดกอ่นทําการจอง เพืOอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมืOอทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั fงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่น
ไดย้อมรับเงืOอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั fงหมด 

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

2. ขอสงวนสทิธิlการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิOม หากสายการบนิมกีารปรับขึfนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิlในการเปลีOยนเทีOยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืOองจากสาเหตตุา่งๆ 

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

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั fงสิfน หากเกดิสิOงของสญูหาย อันเนืOองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีOยวเอง 
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6. เมืOอท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั fงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงืOอนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั fงหมด 

7. รายการนีfเป็นเพียงขอ้เสนอทีOตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั fงหนึOง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีOพักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึOงอาจจะปรับเปลีOยนตามทีOระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรืOองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีOเขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรีO / 
ปลอดบุหรีOได ้โดยอาจจะขอเปลีOยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีOพัก ทั fงนีfข ึfนอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัfนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั fงสิfนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัfน  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืOองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีOผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีOยว อันเนืOองมาจากการกระทําทีOส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืOน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีOปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทีOยวและ ชอ้ปปิfงแต่ละสถานทีOนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึOงอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั fงทีOตอ้งเรง่รบี เพืOอใหไ้ดท้อ่งเทีOยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํfาดืOมทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีOทําทัวรเ์ต็มวัน เริOมในวันทีO2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีOยวญีOปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีOปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัOวโมง อาทเิชน่ 
เริOมงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัfน มอิาจเพิOมเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั fงนีfข ึfนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัfนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิlในการปรับเปลีOยนเวลา
ทอ่งเทีOยวตามสถานทีOในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีOบรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ท่องเทีOยว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีOยว เท่านัfน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู
เงืOอนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมืOอท่านชาํระเงนิคา่ทัวร ์
(ทา่นสามารถซืfอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกนัทัOวไป และควรศกึษาเงืOอนไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 

 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั fงสิfนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัfน 

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืOองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีOผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
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B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

ทุกประเทศในรายการท่องเทีOยว อันเนืOองมาจากการกระทําทีOส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืOน ๆ 

 

 

 

 

 


