
 

 

Sakura Festival Tokyo Fuji Sakura 4D3N 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โตเกยีว ฟูจิ 4วัน3คืน 

✓แช่ออนเซ็น ✓ บุฟเฟต่์ขาปูยักษ์✓ BBQ Yakiniku 
 ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 19,888 บาท  

พักฟูจิออนเซ็น 1คืนนาริตะ 2คืนเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์ 
“ ชมซากุระแบบจุใจที่คาวากูจิโกะและสวนอุเอโนะ ชมเทศกาลงานไฟสุดอลังการที่หมู่บ้านเยอรมัน หรือชมความสวยงามของงาน

เทศกาลดอกทิวลิปเมืองซากุระ จ.ชิบะ ” 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  

เครื่องล าใหญ่  AIR BUS A330-300  จ านวน 377 ที่นั่ง แบบท่ีนั่ง 3-3-3 
 น  าหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG  

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X 
เที่ยวบินที ่ BKK-NRT  XJ600  04.25 - 12.40 – นาริตะ – วัดนาริตะ – ออนเซ็น 
 เที่ยง (บริการ Set Boxบนรถ ),เย็น (บุฟเฟต่์ขาปูยักษ์) 

2  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น – ซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว – ช้
อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ         
 เช้า, เที่ยง (Japanese Set) 

3  นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ซากุระสวนอุเอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี  – ถ่ายรูปหุ่นกันดั ม - ชิบะ - ชม



 

 

งานไฟฤดูหนาว Tokyo German Village //หรือ สวนดอกทิวลิปเมืองซากุระ - นาริตะ 
 เช้า ,เที่ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku)  

4  ร้านดองกี  – ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ  
เที่ยวบิน NRT-DMK   XJ603 13.55 -19.05                          
 เช้า  

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน) 

 พักเดี่ยวเพิ่ม / 
เดินทางท่านเดียว 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

9-12 มีนาคม 62 19,888  
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 
  

8,500 34 ไปงานไฟ 
14-17 มีนาคม 62 19,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
16-19 มีนาคม 62 21,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
21-24 มีนาคม 62 21,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
23-26 มีนาคม 62 21,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
24-27 มีนาคม 62 21,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
25-28 มีนาคม 62 19,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
26-29 มีนาคม 62 19,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
27-30 มีนาคม 62 21,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
28-31 มีนาคม 62 22,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
29มีนาคม-1 เมษายน  22,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
30มีนาคม-2 เมษายน 22,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
31มีนาคม-3 เมษายน 23,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
1-4 เมษายน 62 23,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
2-5 เมษายน 62 23,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
3-6 เมษายน 62 23,888 8,500 34 ไปงานไฟ 
4-7 เมษายน 62 23,888 8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
5-8 เมษายน 62 25,888 8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
6-9 เมษายน 62 26,888 8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
7-10 เมษายน 62 25,888 8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
8-11 เมษายน 62 25,888 8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
9-12 เมษายน 62 25,888 8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
10-13 เมษายน 62 25,888  8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
11-14 เมษายน 62 29,888  8,500 34 ไปสวนทิวลิป 



 

 

12-15 เมษายน 62 35,888  8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
14-17 เมษายน 62 35,888  8,500 34 ไปสวนทิวลิป 
 
 

ไฟล์ทบิน 

Departure    DMK – NRT   XJ602 04.25 -12.40 

Return          NRT – DMK   XJ603 13.55 -19.05 

**ตั้งแต่31มีนาคมเป็นต้นไป มีปรับเวลาบินเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยน Seasonal flight ของสายการบิน** 
Departure    DMK – NRT   XJ602 05.05 -13.10 ใช้บินตั้งแต่วันที่ 31 MAR เป็นต้นไป 
Return         NRT – DMK   XJ603 14.25 -19.10 ใช้บินตั้งแต่วันที่ 01 APR เป็นต้นไป 
 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – ออนเซ็น 
                   อาหารกลางวัน (แบบ Set Box), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ) 

 

02.00น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า  

04.25น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน AIR  ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ602  (ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครื่องขากลับ บนเครื่องมีจ าหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่อง ) 

 

 

 

 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศ  

บ่าย  อาหารกลางวัน (มื อที่1)บริการอาหารกลางวันแบบSet Box บนรถ) น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งใน
วัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่ง
ดังที่สุดในแถบชิบะและจ านวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียง
ศาลเจ้าเมจิในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก 
มีทางเดินบัน ไดขึ้นสู่ อาคารหลักเป็ นสถานที่ ส าหรับ
สักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้า ชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


 

 

น้ าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์
ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อ
เครื่องรางของขลังและสินค้าพ้ืนเมือง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พักแรมออนเซ็น  

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า (มื อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ไม่อั น!!! 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน  าแร่
ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น  าแร่ใน
สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน  าแร่ธรรมชาตินี มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและ
ผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

ที่พัก:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สอง  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น – ซากรุะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว - ช้
อปปิ้งชินจูกุและ Laox Shinjuku - นาริตะ         อาหารเช้า,เที่ยง 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (มื อที3่) 
 น าท่านเดินทางสู่ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จ าลองเหตุการณ์ต่างๆที่

เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไป
ทดสอบในห้องจ าลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ด้วย  น าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านที่
ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-
ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือก
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
ที่นี่เองก็ได้รับเลือกในฐานะส่วนหนึ่ง
ของฟูจิซังด้วย ในบริเวณนี้มีบ่อน้ า
ใสๆรวมกันกว่า 8 บ่อเป็นน้ าที่ เกิด

จากการละลายของหิมะจากบน
ภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 
ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหล
ลงมาสู่ พ้ืนดินและซึมซาบไปยังบ่อ
น้ าแต่ละบ่อน้ า ดังนั้นน้ าที่อยู่ในบ่อ



 

 

จะเป็นน้ าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ท าให้คนไทยเราเรียกที่นี่ว่า หมู่บ้านน  าใส ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือก
ให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย อีกท้ังบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และวิว
ของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร้อมชม และเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง หรือ
ชิมขนมโมจิย่างขึ้นชื่อที่เป็นสีเขียวๆท าจากหญ้าสมุนไพร เรียกว่า ยากิคุซ  ะโมจิ หรือเลือกชิมซอร์ฟครีมหลากรส ทั้งโม
โมะ, วานิลลา, องุ่น, ชาเขียว, ลาเวนเดอร์, และรสฮักไก หรือชิมเต้าหู้ใส่มิโสะรสอร่อย อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นน า
ท่านไป ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมงานเทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom 
Festival (เทศกาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 เมษายน 2562) บริเวณทางตอนเหนือของ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ให้ท่าน
ชมซากุระที่เบ่งบานกันอย่างสวยงาม เรียงรายมากกว่า 200 ต้น ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาฟุจิ
อยู่เบื้องหลัง จากนั้นน าท่านไปสัมผัสประสบการณ์พิธีชงแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้
ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที่ 4)Japanese Set 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านไป ช้อปปิ้งย่านชินจู

กุและ Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ 
เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดท
เทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนคร
โตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, 
Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องส าอางเช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ 
อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 
100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่อง
ใช้เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาหารมื อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้
ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัด
หมายน าท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ 
ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่าม  นาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – สวนอุเอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี  - ถ่ายรูปหุ่นกันดั ม– จังหวัดชิบะ - ชมงาน
ไฟฤดูหนาว Tokyo German Village //หรือ สวนดอกทิวลิปที่เมืองซากุระ – นาริตะ 

                   อาหารเช้า,เที่ยง (บุฟเฟ่ต์BBQ Yakiniku) 

 
**หมายเหตุ: กรุ๊ปออกเดินทางตั งแต่วันที่ 4 เม.ย.เป็นต้นไป วันที่3โปรแกรมเที่ยวสวนทิวลิปแทนงานไฟ 
จ.ชิบะ เมืองซากุระ – สวนทิวลิป – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อุเอโนะ – โอไดบะ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั ม –  
ห้างไดเวอร์ซิตี – นาริตะ 



 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (มื อที5่) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู่  วัดอาซากุสะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค า
ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ท่ีสุด
ในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) 
ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 
เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือก
ชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัด
แห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อป
ปิ้ งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น
โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่คนญี่ปุ่น
มายั งวัดแห่ งนี้ ต้องมาต่อคิวกัน  ท่ านจะได้
เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบ
ญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม , หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, 
เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky 
tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ ส าหรับ
โตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตัน
ทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ 
Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบและสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย
ท าให้บรรยากาศร่มรื่น จึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกันและในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี สวนอุเอโนะจะได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งงสองข้างยาวไปตามทา งเดินภายในสวน มี
จ านวนมากกว่า 1,000 ต้น ท าให้ดึงดูดผู้คนจ านวนมากมาเยี่ยมชมใน เทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานา
มิ หมายเหตุ: (ซากุระจะมีช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ กรณีดอกซากุระยังไม่บานหรือโรยแล้วจะน าท่านไป ตลาดปลา
เก่าสึกิจิ (Tsukiji)แทน) 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน(มื อที่ 6) บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku 
 
 
 



 

 

 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเล

ขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างได
เวอร์ซิตี  ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย
และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างข้ึนมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม 
ท าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิง
เปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่จังหวัดชิบะ น าท่านไป 
หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) 

คื อ ธี ม พ า ร์ ค ที่ ตั้ ง อ ยู่ ห่ า ง ใจ ก ล า ง
กรุ ง โต เกี ย ว  (Tokyo) ออก ไป ราว  2 
ชั่วโมง เป็นงานประดับไฟ 1 ใน 3 งานที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จัดติดต่อกันมาปีนี้

เป็นครั้งที่ 13 แล้ว โดยจะประดับ
หลอดไฟทั้ งสิ้น  3 ล้านดวงจน
พร่างพราวไปด้วยแสงสว่างทั่วทั้ง
บ ริ เ ว ณ ทั้ ง “อุ โ ม ง ค์ ส า ย รุ้ ง 
( Rainbow Tunnel) ”สู ง  7 0 
เมตรที่ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ 
7 สีสวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา และเวทีหลักของงานอย่าง “มาร์คพลัทซ์ (Marktplatz) ” ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่ประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม อีกทั้งโชว์ ที่นี่มีการแสดงแสงสีเสียง 3D illumination 
ที่เน้นศิลปะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันช่วยสร้างบรรยากาศให้ยิ่งคึกคัก นอกจากนี้จากบนชิงช้าสวรรค์บริเวณเนินสูง
มองลงมาก็จะได้เห็นภาพอันสว่างไสวระยิบระยับเต็มไปหมด ราวกับปูไว้ด้วยพรมแห่งแสงไฟ ซึ่งดูสวยงามจนลืมอากาศ
อันหนาวเหน็บในคืนฤดูหนาวได้เลยทีเดียว อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศตามอัธยาศัย **หมายเหตุ:
ตั งแต่กรุ๊ปเดินทางวันที่4เม.ย.เป็นต้นไปจะเที่ยวสวนทิวลิปแทนงานไฟ** 
 ช่วงเช้าจะน าท่านเดินทางสู่เมืองซากุระ น าท่านชมงานงานเทศกาลทิวลิปแห่งเมืองซากุระ เป็นงานเทศกาลชมทิวลิป
ในช่วงเดือนเมษายนที่ Sakura Furusato Hiroba ณ เมืองซากุระ (Sakura) ในจังหวัดชิบะ (Chiba) ในงานนี้จะได้  ชม
กับทุ่งทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 670,000 ต้น โดยเป็นสวนมีขนาดใ หญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต (Kanto)มี
กังหันลมเ นเธอร์แลนด์ตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนอย่างโดดเด่น อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 



 

 

 
อาหารมื อเย็นอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ 
ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่ี่  ร้านดองกี  – ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ                           
                  อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมท่ีพัก (มื อที7่) 

น าท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี  เป็นร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมายในราคา
พิเศษและใกล้ๆกันจะมีห้างอิอน นาริตะ ท่านสามารถเดิน
ไปช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ 
สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA 

X  เที่ยวบินที ่XJ603 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องขากลับ บนเครื่องมีจ าหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่อง ) 

 19.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

****************************************** 
 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตรา
แลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ น 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ
ผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 



 

 

 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง  
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
3.การช าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20วัน  
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมือง
ท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 5.อัตราค่าบริการนี   รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ 
 
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat   
ส าหรับที่นั่ง Business/Premium ต๋ัวซีรีย์กรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้  
ที่นั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว/ท่าน 
เป็นที่นั่งที่มีพ้ืนที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพ้ืนที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ มีพ้ืนที่พอที่จะสามารถยืด
ขาได้อย่างเต็มที ่
ส าคัญ: (ท่ีนั่งจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน จะต้อง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได้ 
เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบที่เป็นเอกสาร/ค าพูดได้ 
เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
เป็นผู้ที่ไม่ได้ก าลังตั้งครรภ์ 
เป็นผู้ที่ไม่ได้เดินทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรือ เด็ก 
เป็นผู้ที่ไม่ได้ซื้อที่นั่งเสริม 
เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดที่นั่งใหม่บนเครื่อง หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 



 

 

 
 
 

 ที่นั่งพรีเมี่ยม ที่นั่ง Hot Seat ที่นั่งมาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตูทางออก ที่นั่งทารก
ห้องน  า 
 
 
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน  าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือ
ขึ นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมช าระค่าน้ าหนัก** 

- ซื้อน าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 

- เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 2,000 บาท  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื อประกันสุขภาพเพิ่มได้ 
7. อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
7. ค่าประกันกระเป๋าเดินทาง  
8. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 



 

 

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ที่ ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 
    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่ าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้ น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินท างไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้
เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 
8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม
พ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และ
ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการ
เ ดิ น ท า ง ไ ด้  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด )  
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


