
 

 

 

 

 

Pinkmoss Festival โตเกยีว ฟจู ิพงิคม์อส 4วนั3คนื 
แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 18,900 บาท 
พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื-นารติะ 2คนื-เทีย่วอสิระฟรเีดย ์1วนั 

“ชมทุง่พงิคม์อสหรอืทุง่ดอกชบิะซากรุะ(Shibazakura)ชมพสูะพร ัง่” 
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 - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - 
ออนเซ็น 

2  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่พงิคม์อส – โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - 
โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุและLaox Shinjuku - นารติะ 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 
บาท) หรอืเลอืกซือ้Option Tour 

4  วดันารติะ  - รา้นดองกี ้- หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยาน
ดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก(เสรมิ

เตยีง) 
เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

15 - 18 Apr 2019  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

16 - 19 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

17 - 20 Apr 2019  23,900  23,900 23,900 7,000 8,500 

18 - 21 Apr 2019  23,900  23,900 23,900 7,000 8,500 

19 - 22 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

20 - 23 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

21 - 24 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

22 - 25 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

23 - 26 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

24 - 27 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

25 - 28 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

26 - 29 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

27 - 30 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 



 

28 Apr - 01 May 2019  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

29 Apr - 02 May 2019  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

30 Apr - 03 May 2019  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

01 - 04 May 2019  21,900  21,900 21,900 7,000 8,500 

04 - 07 May 2019  20,900  20,900 20,900 7,000 8,500 

09 - 12 May 2019  18,900  18,900 18,900 7,000 8,500 

11 - 14 May 2019  20,900  20,900 20,900 7,000 8,500 

17 - 20 May 2019  20,900  20,900 20,900 7,000 8,500 

18 - 21 May 2019  20,900  20,900 20,900 7,000 8,500 

23 - 26 May 2019  19,900  19,900 19,900 7,000 8,500 

25 - 28 May 2019  18,900  18,900 18,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ออน
เซ็น 

02.00 น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

05.05 น. นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ602 (ค่าทัวรไ์มร่วมค่าอาหารบนเครือ่งขากลับ บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สั่งซือ้บน
เครือ่ง ) 

13.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ นําท่านขึน่รถโคช้ปรับ
อากาศ 

บา่ย  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บรกิารอาหารกลางวนัแบบSet Box บนรถ)  

 นําท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ

นมัสการขอพรจากองค์ เจา้แม่กวนอิมทองคําที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 

เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง

ขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่า

เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี



 

ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ 

และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ 

กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใช ้

คณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาท่าน

สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนด์

มารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ 

สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 เมตร 

ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ใน

นครโทรอนโตของแคนาดา สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ีพั่กแรมออนเซน็ 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที2่) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

 

 หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ําแรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 

น้ําแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน้ําแร่ธรรมชาตนิี้มสี่วน

ชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั :   Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 

วนัที ่2 
ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่พงิคม์อส – โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

– โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ 

 

เชา้  

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

นําท่านเดนิทางสูศู่นยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจํ้าลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกดิ

แผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง

จําลองแผ่นดนิไหวในระดับทีแ่ตกต่างกันไดด้ว้ย นําท่านเดนิทางสู ่ทุ่งพงิคม์อส ชม

เทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ภเูขาไฟฟูจ ิใหท้่านไดช้มความงดงามของทุ่งดอกพงิค์

มอสหรอืเรยีกอกีชือ่วา่ดอกชบิะซากรุะทีเ่บง่บานเต็มทุ่งกวา้งกว่า8แสนดอก ชบิะซากรุะ 

(Shibazakura/ Phlox Subul ata) เป็นพชืทีม่วีงจรชวีติมากกว่าสองปี อยู่ในพชืตระกลู 

Polemoniaceae, จําพวก Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 ซม.ตัง้แตช่ว่งเมษายนจนถงึ

พฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง สชีมพู สขีาว และสมี่วง ชบิะซากุระเป็นพืชที่มีถิ่น

กําเนิดจากอเมรกิาเหนือ มอีกีชือ่ว่ามอส พิง้ค ์(Moss Pink) ทีถู่กเรยีกว่าชบิะซากุระ

เพราะมรีูปร่างดอกคลา้ยดอกซากุระแต่บานอยู่บนพืน้ดนิ คลา้ยตน้หญา้ ดว้ยลักษณะ

พเิศษดังกลา่วจงึนยิมปลกูเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลุมดิน อสิระใหท้่านเก็บภาพความ

ประทับพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของที ่ ระลกึทีม่จํีาหน่ายเฉพาะในงานเชน่คกุกีฟ้จูยิามะ

,โมจใิบซากรุะ,ฟจูชิบิะซากุระมันจู,ฟจูชิบิะซากุระคนิทสบึะ เป็นตน้ นอกจากนี้ยังมกีาร

จัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มกีารออกรา้นของอร่อยในแถบภูเขาไฟฟจูิ

มากมาย บริเวณในงานที่จะขายเครื่องดื่มของกนิดว้ย  (เทศกาลจัดขึน้ประมาณ



 

กลางเดอืนเมษายน ถงึปลายเดอืนพฤษภาคม กรณีดอกไมย้ังไม่บานหรอืโรยแลว้หรอื

จบเทศกาลแลว้จะนําทา่นขึน้ฟูจชิ ัน้5แทน) 

 

เทีย่ง  

 

รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) 

ที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะเป็นจุดชมววิที่สามารถ

มองเห็นภูเขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทัง้ลกูทีส่วยงามมาก นําท่านไปสัมผัสประสบการณ์พธิชีง

แบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

ราคาถกูตามอธัยาศยั  

จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ โตเกยีว นําท่านไป ชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุ และLaox 

Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  

เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิ

อันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้

,รองเทา้ และเครือ่งสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอืน่ ๆ 

อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPE ชัน้8) ซึง่

สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้

ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี่รวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื่องสําอาง 

ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็น

อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซู

ชจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสู ่ท ีพ่กั

ยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนั

เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 
อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 

2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้Option Tour 

 

เชา้  

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชนิจูกุ

หรอืชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง 

Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มแีบรนด์

ชัน้นําของญี่ปุ่ นและแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลือกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เช่น 

Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, 

Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New Balance, Diesel, 



 

Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 

10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้นําเขา้และ

สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle 

ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI 

PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR 

Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

เลอืกเทีย่วดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึง่สามารถเดนิทางโดย

รถไฟหรอืบสัจากสนามบนิสูด่สินียไ์ดโ้ดยงา่ย 

หมายเหต:ุ ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสัง่ซือ้บัตร

กับบรษัิทฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางพรอ้มชําระค่าบัตร) 

บตัรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

โตเกยีวดสินยี ์ ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo 

Disneyland)และโตเกยีวดสินียซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน 

ตืน่ตาตืน่ใจและเครือ่งเลน่มากมาย จะทําใหค้ณุไดส้มัผัสถงึความสขุตัง้แตก่า้วแรกทีค่ณุ

เขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแหง่นี้เต็มไปดว้ยความบนัเทงิ พรอ้มกับกลิน่อายความเป็นญีปุ่่ น 

ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอืดํา

ดิง่ลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีี่มาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย 

ดสินียเ์ป็นโลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้ง

นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น

สรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นนานาชนิด ( ไม่จํากัดจํานวน

การเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตู

นเรือ่งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์

The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความ

น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe 

Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ที่

ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิ

กีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึ

น่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะไดโ้ดยรถไฟหรือ

รถชัตเติล้บัส หรือถา้เดนิทางจากโตเกียว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR 

โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยังมรีถโดยสารวิง่ตรงจาก

โรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 

ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ีเปลีย่นสายรถทีส่ถานี

รถไฟ JR โตเกยีว 

ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี

ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 

เดนิประมาณ 5 นาท ี 

 

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เลอืกซือ้Option Tour เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมิ

นี้เป็นการเสนอขายบัสวันฟรเีดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซือ้ใดๆ



 

ทัง้ส ิน้ ขึน้อยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละท่านเท่านั้น 

(โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบัส เชน่ เทีย่วโตเกยีว พระราชวังอมิพี

เรยีล ชบิยู่า ฮาราจูกหุรอืโอไดบะ หรอืเทีย่วโยโกฮามา เทีย่วคามาครุะ หรอืเทีย่วเมอืง

เกา่คาวาโกเอะ เป็นตน้ 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนั

เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
วดันารติะ  - รา้นดองกี ้– หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศ

ยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

 

เชา้  

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

นําท่านเดนิทางสู ่ วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในภูมภิาคคันโต 

ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เม

จ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็น

สถานทีส่าํหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คูส่วนหยอ่ม

ทีม่สีระน้ําขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณสําหรับเลีย้งสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม

พทุธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการ

ขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติที่ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครื่องรางของ

ขลังและสนิคา้พืน้เมอืง นําท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้

ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ กรณีมวีลาใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิน นารติะ ท่าน

สามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวั

เดนิทางกลบั 

14.25  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ603 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

19.10  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

  

 

 

 



 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น

การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น

ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระค่าบรกิารชําระเงนิค่าจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระก่อนการ

เดนิทาง 20วนั 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวัน

เดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่าน

ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรือสง่

พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื 

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 มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ

ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

สําคญั: (ที่น่ังจะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน จะตอ้ง มี

คณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/คําพดูได ้

เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดก้ําลงัตัง้ครรภ ์

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หาก

ผูโ้ดยสารไมม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไม่

เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข

ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืก่อนเดนิทาง10วันเท่านัน้

พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

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

-  เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั

สุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

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 สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความประทบัใจในบรกิาร 

 รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 



 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 

จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศ

ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร

พํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร ์

ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม

คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ

ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7

วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  



 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 

ขอสงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ

ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์

และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้

ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ ของการเดนิทางรวม

จํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12

ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก

การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จาก

บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธิในการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้

จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

ๆ 

  

  

 


