
              

 

    

JXJ13 Pinkmoss Festival Tokyo Fuji Pinkmoss 4D3N  

 

Pinkmoss Festival โตเกยีว ฟจู ิพงิคม์อส 4วนั3
คนื 

แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิ>มเพยีง 18,900 บาท 

|พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื|นารติะ 2คนื|เที>ยวอสิระฟรเีดย1์วนั| 

“ชมทุง่พงิคม์อสหรอืทุง่ดอกชบิะซากรุะ(Shibazakura)ชมพสูะพร ั>ง” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) เครื>องลําใหญ ่ AIR 
BUS A330-300 จาํนวน 377 ที>น ั>ง แบบที>น ั>ง 3-3-3 นํ \าหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG 

  



              

 

    

วนัที> รายละเอยีดทอ่งเที>ยว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ออนเซ็น 

2  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่พงิคม์อส – โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญี>ปุ่ น – โตเกยีว – ชอ้ป
ปิ\ งชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ 

3  อสิระทอ่งเที>ยวตามอธัยาศยัหรอืซื\อบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอื
เลอืกซื\อOption Tour 

4  วดันารติะ  - รา้นดองกี\ – หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

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 - ออนเซ็น 

02.00  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ั\น 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

05.05  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที>ยวบนิ
ที> XJ602 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�องขากลบั บนเครื�องมจํีาหน่าย/สั�งซืBอบนเครื�อง ) 

13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคญั!!! ประเทศญี>ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนื\อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับ
อากาศ 

บา่ย  อาหารกลางวนั (มื\อที>1)บรกิารอาหารกลางวนัแบบSet Box บนรถ) นําทา่นเดนิทางสู ่
โตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์
เจา้แมก่วนอมิทองคาํที�เป็นทองสมัฤทธิM มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุใน 
ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั Bงปี ถา่ยภาพเป็นที�
ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟที>ใหญท่ี>สดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของขลงัอนัศกัดิMสทิธิMของวดัแหง่นีBหรื
เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิBงที�มชีื�อเสยีงของวดั มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่า่
จะเป็นเครื�องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที�คนญี�ปุ่ นมายงัวดัแหง่นีB
ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปปิBงของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ นญี�ปุ่ น Made In 
Japan แท ้ๆ  รวมทั Bงขา้วของเครื�องใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสืBอผา้ 
เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที>สงูที>สดุในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�ทา่นสามารถถา่ยรปูได ้



              

 

    

งดงามจากบรเิวณใกลก้บัวดัอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 
2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ี�นครกวา่งโจวของจนี 
และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ี>พกัแรมออน
เซ็น 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ>า (มื\อที>2) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ั\น!!! 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ ์การอาบนํ\าแรธ่รรมชาต ิเพื>อสขุภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) นํ \าแรใ่นสไตลญ์ี>ปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิ>ม ซึ>งชาวญี>ปุ่ นเชื>อวา่นํ \าแร่
ธรรมชาตนิี\มสีว่นชว่ยเรื>อง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั>ง 

ที>พกั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื>อโรงแรมที>ทา่นพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที> 2 ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่พงิคม์อส – โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญี>ปุ่ น – โตเกยีว – 
ชอ้ปปิ\ งชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มื\อที>3) 

นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึ�งไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆที�เกดิแผน่ดนิไหวใน
ญี�ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกนัตวั และทา่นยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวในระดบัที�
แตกตา่งกนัไดด้ว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่ทุง่พงิคม์อส ชมเทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ภเูขาไฟฟจู ิ
ใหท้า่นไดช้มความงดงามของทุง่ดอกพงิคม์อสหรอืเรยีกอกีชื�อวา่ดอกชบิะซากรุะที�เบง่บานเต็มทุง่
กวา้งกวา่8แสนดอก ชบิะซากรุะ (Shibazakura/ Phlox Subul  ata) เป็นพชืที�มวีงจรชวีติมากกวา่
สองปี อยูใ่นพชืตระกลู Polemoniaceae, จําพวก Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตั Bงแตช่ว่ง
เมษายนจนถงึพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง สชีมพ ูสขีาว และสมีว่ง ชบิะซากรุะเป็นพชืที�มถี ิ�น
กําเนดิจากอเมรกิาเหนอื มอีกีชื�อวา่มอส พิBงค ์(Moss Pink) ที�ถกูเรยีกวา่ ชบิะซากรุะเพราะมรีปูรา่ง
ดอกคลา้ยดอกซากรุะแตบ่านอยูบ่นพืBนดนิค  ลา้ยตน้หญา้ ด ้ วยลกัษณะพเิศษดงักลา่วจงึนยิมปลกู
เป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลมุด ิ น อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทบัพรอ้มเลอืกซืBอของฝากของ
ที�  ระลกึที�มจํีาหน่ายเฉพาะในงานเชน่คกุกีBฟจูยิามะ,โมจใิบซากรุะ,ฟจูชิบิะซากรุะมันจ,ูฟจูชิบิะ
ซากรุะคนิทสบึะ เป็นตน้ นอกจากนีBยงัมกีารจัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มกีารออกรา้น
ของอรอ่ยในแถบภเูขาไฟฟจูมิากมาย บรเิวณในงานที�จะขายเครื�องดื�มของกนิดว้ย (เทศกาลจัดขึBน
ประมาณกลางเดอืนเมษายน ถงึปลายเดอืนพฤษภาคม กรณีดอกไมย้งัไมบ่านหรอืโรยแลว้หรอืจบ
เทศกาลแลว้จะนําทา่นขึ\นฟจูชิ ั\น5แทน) 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื\อที>4)Japanese Set 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ที�ตั Bงอยูร่มิฝั�ง
ทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวนัที�อากาศแจม่ใสจะเป็นจดุชมววิที�สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทั Bง
ลกูที�สวยงามมาก นําทา่นไปสมัผัสประสบการณพ์ธิชีงแบบญี>ปุ่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตวั
ทา่นเองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืBอสนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศยั จากนัBนนําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว 
นําทา่นไป ชอ้ปปิ\ งยา่นชนิจกู ุและLaox Shinjukuแหลง่ชอ้ปปิBงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวง
โตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั�นนสิตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็น



              

 

    

ยา่นความเจรญิอนัดบัหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืกชมและซืBอสนิคา้มากมาย อาทิ
เชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสืBอผา้,รองเทา้ และ
เครื�องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอื�น ๆ อกีมากมายที�ราคาคอ่นขา้ง
ถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPE ชั Bน8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกีB ที�ขายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�รวม
สนิคา้ เครอ่งใชเ้ครื�องสําอาง ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปปิBงตามอธัยาศยั 
อาหารมื\อเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆที�ยา่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง 
รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี>พกัยา่นนาริ
ตะ 

ที>พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื>อโรงแรมที>ทา่นพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที> 3 อสิระทอ่งเที>ยวตามอธัยาศยัหรอืซื\อบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 
หรอืเลอืกซื\อOption Tour 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มื\อที> 5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที>ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั 

ใหท้า่นชอ้ปปิBงหรอืเดนิทางสูส่ถานที�ทอ่งเที�ยวอื�น ๆ เชน่ อากฮิาบารา่,ฮาราจกุ,ุชนิจกูหุรอืชอ้ปปิBง
แถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเที�ยวโดยตวัทา่นเอง 

Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวนั มแีบรนดช์ั Bนนําของ
ญี�ปุ่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้เชน่ 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 
สามารถชอ้ปไดต้ั Bงแตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิBงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหลง่รวม
สนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก 
(Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลา
ประมาณ 15 นาท ี

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที�สถาน ีJR Shisui Station 
แลว้ขึBนรถไปที� SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

เลอืกเที>ยวดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึ�งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบสั
จากสนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 



              

 

    

หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสั�งซืBอบตัรกบับรษัิทฯ 
กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชาํระคา่บตัร) บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์
และดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

โตเกยีวดสินยี ์ทา่นจะไดพ้บกบัความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)
และโตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน ตื�นตาตื�นใจและเครื�องเลน่
มากมาย จะทําใหค้ณุไดส้มัผัสถงึความสขุตั Bงแตก่า้วแรกที�คณุเขา้ไป สวนสนุกทั Bงสองแหง่นีBเต็มไป
ดว้ยความบนัเทงิ พรอ้มกบักลิ�นอายความเป็นญี�ปุ่ น ทา่นจะไดพ้บกบัตวัละครสดุคลาสสคิจากดสินยี์
มากมายที�โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืดําดิ�งลงไปใตม้หาสมทุรกบัโตเกยีวดสินยีซ์ทีี�มาพนอ้มกบัตวั
ละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินยีเ์ป็นโลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินยีแ์ลนด์
แหง่แรกที�สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึBนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุ
สรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญ
ภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครื�องเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรื�องดงั Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้น
ผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World 
ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ จับจา่ยเลอืก
ซืBอสนิคา้ที�ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทั Bงยงัจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีB
เมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซืBอของที�ระลกึน่ารักในดสินยี์
แลนด ์ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติBลบสั หรอืถา้เดนิทางจาก
โตเกยีว ทา่นสามารถขึBนรถไฟจากสถานรีถไฟ JR โตเกยีวไปยงัโตเกยีวดสินยีแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 
นาท ีอกีทั Bง ยงัมรีถโดยสารวิ�งตรงจากโรงแรมหรอืสถานที�ตา่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 

ขึBนรถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ีเปลี�ยนสายรถที�สถานรีถไฟ JR 
โตเกยีว 

ขึBนรถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถที�สถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 

เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เลอืกซื\อOption Tour เที>ยวโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทวัรเ์สรมินีBเป็นการ
เสนอขายบสัวนัฟรเีดยเ์บืBองตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซืBอใดๆทั BงสิBน ขึBนอยูก่บัความ
สมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัBน (โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขาย
หนา้งานบนบสั เชน่ เที�ยวโตเกยีว พระราชวงัอมิพเีรยีล ชบิยูา่ ฮาราจกูหุรอืโอไดบะ หรอืเที�ยวโยโก
ฮามา เที�ยวคามาครุะ หรอืเที�ยวเมอืงเกา่คาวาโกเอะ 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 ทา่นขึ\นไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ที>พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื>อโรงแรมที>ทา่นพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที> 4 วดันารติะ  - รา้นดองกี\ – หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื\อที> 6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วดันีBเป็นหนึ�งในวดัที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่เป็นวดัที�
โดง่ดงัที�สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวดั
เป็นที�ตั Bงของประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึBนสูอ่าคารหลกัเป็นสถานที�สําหรับสกัการะบชูาภายในวดั
ทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชั Bนหนึ�งคู ่สวนหยอ่มที�มสีระนํBาขนาดใหญ ่รวมทั BงบรเิวณสําหรับเลีBยง
สตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ น
เอาไว ้นําทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซืBอ
เครื�องรางของขลงัและสนิคา้พืBนเมอืง นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิBง รา้นดองกี\ เป็นรา้นที�รวบรวมสนิคา้
ตา่งๆของญี�ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ กรณีมวีลาใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถเดนิ
ไปชอ้ปปิBงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื>อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

14.25  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เที>ยวบนิที> XJ603 (คา่
ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย/สั�งซืBอบนเครื�อง ) 

19.10  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี>ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื>องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี>ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลี>ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื>อใหท้า่นทอ่งเที>ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสันําเที>ยวญี>ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี>ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั>วโมง มอิาจ
เพิ>มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ{ในการ



              

 

    

ปรบัเปลี>ยนเวลาทอ่งเที>ยวตามสถานที>ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัรา
แลกเปลี>ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี>ยนปรบัสงูขึ\น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิ>มขึ\น 

ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยวเทา่น ั\น คา่ทวัรท์ ี>จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที>ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะน ั\นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี>ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธิ
การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั\งคา่ต ั�วเครื>องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื>อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ั\งนี\จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ\นไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิMในการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 
วนั 

2. ในกรณีที>ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั\ง 
มฉิะน ั\นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั\งส ิ\น 

3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที>เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัBนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Bงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั BงสิBน  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทาง
ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิM ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั BงสิBน 

 5.อตัราคา่บรกิารนี\ รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบัชั Bนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้

การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

สาํหรบัที>น ั>ง Business/Premium ต ั�วซรียีก์รุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัที>น ั>งได ้



              

 

    

ที>น ั>ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที>ยว/ทา่น 

เป็นที�นั�งที�มพีืBนที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพืBนที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีืBนที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่ง
เต็มที� 

สาํคญั: (ที�นั�งจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารที�นั�งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มคีณุสมบตัติามเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนีB 

เป็นผูท้ี�มคีวามพรอ้มทั Bงทางดา้นรา่งกายและจติใจเพื�อที�จะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ี�สามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทั Bงแบบที�เป็นเอกสาร/คําพดูได ้

เป็นผูท้ี�มอีาย ุ15 ปี ขึBนไป 

เป็นผูท้ี�ไมไ่ดกํ้าลงัตั Bงครรภ ์

เป็นผูท้ี�ไมไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 

เป็นผูท้ี�ไมไ่ดซ้ืBอที�นั�งเสรมิ 

เนื�องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิMในการกําหนดที�นั�งใหมบ่นเครื�อง หากผูโ้ดยสารไมม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ี�กลา่วไวข้า้งตน้ 

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ \าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื>องที>สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมั สมัภาระถอืขึ\นเครื>องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มี
การเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืBอนํBาหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัBนพรอ้มชาํระคา่
นํBาหนัก** 



              

 

    

-  ซืBอนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชาํระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชาํระเพิ�ม 1,000 บาท 

-  เพิ�ม20กก. ชาํระเพิ�ม 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ั>งซื\อ
ประกนัสขุภาพเพิ>มได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี\xไมร่วม 

1. xคา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. xคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xคา่ภาษีนํBามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

5. xคา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xคา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ที>มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 

 รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี>ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี>ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั\นในประเทศญี>ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยว เยี>ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื>นเอกสารในข ั\นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื>อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี\ 

1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึBนในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี>ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Bน 



              

 

    

 3.ในขั Bนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั\งหมดกอ่นทาํการจอง เพื>อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื>อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั\งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื>อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั\งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ท ี>จะเลื>อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ\นในกรณีที>มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิMการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึBนกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั BงสิBน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั BงสิBน หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Bงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Bงหมด 

7. รายการนีBเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั Bงหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั BงนีBข ึBนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัBน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั BงสิBนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัBน  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิBงแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Bงที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 



              

 

    

14. บรกิารนํBาดื�มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที�2ของการเดนิทางถงึวนัที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ 
เริ�มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัBน มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั BงนีBข ึBนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัBนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิMในการปรับเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นัBน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซืBอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั BงสิBนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัBน 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

  

  

 

 


