
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sakura Festival โตเกยีว ฟจู ิซากรูะ 4วนั 3คนื 

แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์BBQ Yakiniku 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 19,888 บาท 

|พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื|นารติะ 2คนื|เทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย|์ 

“ ชมซากรุะแบบจใุจทีค่าวากจูโิกะและสวนอเุอโนะ ชมเทศกาลงานไฟสดุอลงัการทีห่มูบ่า้น
เยอรมนั หรอืชมความสวยงามของงานเทศกาลดอกทวิลปิเมอืงซากรุะ จ.ชบิะ ” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) เครือ่งลาํใหญ ่ AIR 
BUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – วดันารติะ – ออนเซ็น 

2  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ซากรุะรมิทะเลสาบคาวากจู ิ
โกะ – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละ Laox Shinjuku - นารติะ 

3  
นารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – สวนอุเอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้– 
จงัหวดัชบิะ - ชมงานไฟฤดหูนาว Tokyo German Village //หรอื สวนดอกทวิลปิทีเ่มอืง
ซากรุะ – นารติะ 

4  รา้นดองกี ้– หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

09 - 12 Mar 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

14 - 17 Mar 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

16 - 19 Mar 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

21 - 24 Mar 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

23 - 26 Mar 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

24 - 27 Mar 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

25 - 28 Mar 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 



 

 

26 - 29 Mar 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

27 - 30 Mar 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

28 - 31 Mar 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

29 Mar - 01 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

30 Mar - 02 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

31 Mar - 03 Apr 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

01 - 04 Apr 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

02 - 05 Apr 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

03 - 06 Apr 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

04 - 07 Apr 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

05 - 08 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

06 - 09 Apr 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

07 - 10 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

08 - 11 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

09 - 12 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

10 - 13 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

11 - 14 Apr 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 8,500 

12 - 15 Apr 2019  35,888  35,888 35,888 7,000 8,500 

14 - 17 Apr 2019  35,888  35,888 35,888 7,000 8,500 

 

 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – วดันารติะ – ออนเซ็น 

02.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

04.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที ่XJ602 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งขากลบั บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึน่รถโคช้ปรับ
อากาศ 

บา่ย  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่)บรกิารอาหารกลางวนัแบบSet Box บนรถ)  

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในภมูภิาคคนัโต ถอืว่าเป็นวัดที่

โดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะและจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจใินกรุงโตเกยีว บรเิวณวัด

เป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็นสถานทีส่ําหรับสักการะบูชาภายในวัด

ทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน้ําขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณสําหรับเลีย้ง

สตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ น

เอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้

เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรมออนเซ็น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที2่) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แร่ธรรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น 

(Onsen) นํา้แร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่านํา้แร่

ธรรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 

วนัที ่2 ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ซากุระรมิทะเลสาบคา
วากจูโิกะ – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละ Laox Shinjuku - นารติะ 

 

เชา้  

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวใน

ญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกนัตวั และทา่นยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวในระดบัที่

แตกตา่งกันไดด้ว้ย นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็น

หมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 

2013 ฟูจซิังไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ทีน่ี่เองก็ไดรั้บเลอืกในฐานะสว่นหนึ่ง



 

 

ของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนี้มบีอ่น้ําใสๆรวมกันกว่า 8 บอ่เป็นน้ําทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบน

ภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไป

ยังบอ่น้ําแตล่ะบอ่น้ํา ดงันัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน้ําทีใ่สสะอาด และสดชืน่มาก ทําใหค้นไทยเราเรยีก

ทีน่ี่วา่ หมูบ่า้นนํา้ใส ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นี้ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหลง่น้ําจาก

ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟจูิ

ไดใ้นวันทีอ่ากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบับรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 

หรอืชมิขนมโมจยิา่งขึน้ชือ่ทีเ่ป็นสเีขยีวๆทําจากหญา้สมุนไพร เรยีกว่า ยากคิซุ  ะโมจ ิหรอืเลอืกชมิ

ซอรฟ์ครมีหลากรส ทัง้โมโมะ, วานลิลา, องุน่, ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮกัไก หรอืชมิเตา้หูใ้สม่ ิ

โสะรสอรอ่ย อสิระตามอธัยาศยั  

จากนั้นนําท่านไป ชมซากุระรมิทะเลสาบคาวากูจโิกะ ชมงานเทศกาลชมซากุระ Fuji 

Kawaguchiko Cherry Blossom Festival (เทศกาลจัดขึน้ระหวา่งวันที ่6-14 เมษายน 2562) 

บรเิวณทางตอนเหนือของ ทะเลสาบคาวากุจโิกะ ใหท้่านชมซากรุะทีเ่บง่บานกันอย่างสวยงาม 

เรียงรายมากกว่า 200 ตน้ ชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจโิกะและมีภูเขาฟุจอิยู่เบือ้งหลัง 

จากนัน้นําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์พธิชีงแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและ

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําท่านไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุและ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนสิตา้ 
เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือก
ชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note 
Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK 
II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่
สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูก
สารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครอ่งใชเ้ครือ่งสาํอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่าง
หลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ
รา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลา
นดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่3 

นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - สวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี ้- ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้- 

จงัหวดัชบิะ - ชมงานไฟฤดหูนาว Tokyo German Village //หรอื สวนดอกทวิลปิทีเ่มอืง

ซากรุะ - นารติะ 

เชา้  **หมายเหต:ุ กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แตว่ันที ่4 เม.ย. เป็นตน้ไป วันที3่โปรแกรมเทีย่วสวนทวิลปิแทน

งานไฟ 

จ.ชบิะ เมอืงซากรุะ - สวนทวิลปิ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - อุเอโนะ - โอไดบะ - ถา่ยรปูหุน่

กนัด ัม้ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- นารติะ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

นําท่านเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ

นมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคําทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร 

วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน ภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคล

ตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที่

มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลัง

อันศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้น

ขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย 

ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็น

แบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, 

หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บั

หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานคร

โตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สาํหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด

ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตัน

ทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําท่าน

เดนิทางสู ่สวนอุเอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว ภายในมทีัง้วัด ศาล

เจา้ ทะเลสาบและสวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมายทําใหบ้รรยากาศรม่รืน่ จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนยิม

มาพักผ่อนกันและในฤดูใบไมผ้ลขิองทุกๆปี สวนอุเอโนะจะไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากในการมา

ชมซากุระ โดยจะมตีน้ซากุระเรยีงรายอยู่ทัง้งสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวน

มากกว่า 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยีย่มชมใน เทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีก

กันว่า งานฮานาม ิหมายเหตุ: (ซากรุะจะมชีว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน อาจมี

การเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้กรณีดอก

ซากรุะยังไมบ่านหรอืโรยแลว้จะนําทา่นไป ตลาดปลาเกา่สกึจิ ิ(Tsukiji) แทน) 

 

เทีย่ง  

 

รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้หลากหลายชนดิที ่หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมาย

และใหท้่านถ่ายรูปกับ กนัด ัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตาม

อัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเพิง่เปิดตัว

เป็นทางการในวันที ่24 กนัยายน 2560 ทีผ่า่นมา สมควรแกเ่วลา  

นําท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัชบิะ นําท่านไป หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German 

Village) คอืธมีพารค์ทีต่ัง้อยู่หา่งใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั่วโมง เป็นงาน

ประดับไฟ 1 ใน 3 งานทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในคันโต จัดตดิตอ่กันมาปีนี้เป็นครัง้ที ่13 แลว้ โดยจะประดับ

หลอดไฟทัง้ส ิน้ 3 ลา้นดวงจนพรา่งพราวไปดว้ยแสงสวา่งทั่วทัง้บรเิวณทัง้“อโุมงคส์ายรุง้ (Rainbow 



 

 

Tunnel) ”สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสามมติขินาดมหมึา และ

เวทหีลักของงานอย่าง “มารค์พลัทซ ์(Marktplatz) ” ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันทีป่ระดับ

ประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อกีทัง้โชว ์ทีน่ี่มกีารแสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ทีเ่นน้ศลิปะและ

เทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้งบรรยากาศใหย้ิง่คกึคัก นอกจากนี้จากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนนิ

สงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอนัสวา่งไสวระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกับปไูวด้ว้ยพรมแหง่แสงไฟ ซึง่

ดสูวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลยทเีดยีว อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ

กบับรรยากาศตามอธัยาศยั **หมายเหต:ุต ัง้แตก่รุป๊เดนิทางวนัที4่เม.ย.เป็นตน้ไปจะเทีย่วสวน

ทวิลปิแทนงานไฟ**ชว่งเชา้จะนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซากรุะ  

นําท่านชมงานงานเทศกาลทวิลปิแห่งเมอืงซากุระ เป็นงานเทศกาลชมทวิลปิในช่วงเดอืน

เมษายนที ่Sakura Furusato Hiroba ณ เมอืงซากรุะ (Sakura) ในจังหวัดชบิะ (Chiba) ในงานนี้จะ

ได ้ ชมกบัทุง่ทวิลปิมากกวา่ 100 สายพันธุร์วมกนักวา่ 670,000 ตน้ โดยเป็นสวนมขีนาดใ หญ่ทีส่ดุ

ในภมูภิาคคันโต (Kanto)มกีังหันลมเ นเธอรแ์ลนดต์ัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนอย่างโดดเดน่ อสิระให ้

ทา่นเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศยั 

อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 รา้นดองกี ้- หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

 

เชา้  

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคา

พเิศษ กรณีมวีลาใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลา

เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ603  

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

19.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัรา
แลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระ
แบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบชําระขาดเช่นกนัก่อนออก
เดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธิ
การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 

วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการ

ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

สําหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋ซรียีก์รุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 

เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ย่าง

เต็มที ่

สําคญั: (ทีน่ั่งจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มคีณุสมบัตติามเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี้ 



 

 

เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/คําพดูได ้

เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดก้ําลงัตัง้ครรภ ์

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่มี

คณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 

กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ี

การเรยีกเก็บ 

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืก่อนเดนิทาง10วันเท่านัน้พรอ้มชําระค่า

น้ําหนัก** 

-  ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

-  เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้

ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนีx้ไมร่วม 

1. xคา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. xคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xคา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. xคา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xคา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน

บรกิาร 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 



 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ 

แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 



 

 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ 

เริม่งานเวลา 8.00 น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์

(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

 


