
 
 
 
 

 

Sakura Festival Tokyo Fuji Sakura 4D 3N  

 

Sakura Festival โตเกยีว ฟจู ิซากรูะ 4วนั 3คนื 
แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์BBQ Yakiniku 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิ=มเพยีง 19,888 บาท 

|พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื|นารติะ 2คนื|เที=ยวครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย|์ 

“ ชมซากรุะแบบจใุจที=คาวากจูโิกะและสวนอเุอโนะ ชมเทศกาลงานไฟสดุอลงัการที=หมูบ่า้นเยอรมนั 
หรอืชมความสวยงามของงานเทศกาลดอกทวิลปิเมอืงซากรุะ จ.ชบิะ ” 

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

 

 

  

วนัที= รายละเอยีดทอ่งเที=ยว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – วดันารติะ – ออนเซ็น 

2  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญี=ปุ่ น – ซากรุะรมิทะเลสาบคาวา
กจูโิกะ – โตเกยีว - ชอ้ปปิ\ งชนิจกูแุละ Laox Shinjuku - นารติะ 



 
 
 
 

 

3  
นารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – สวนอเุอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี\ - ถา่ยรปูหุน่กนัด ั\ม– 
จงัหวดัชบิะ - ชมงานไฟฤดหูนาว Tokyo German Village //หรอื สวนดอกทวิลปิที=เมอืง
ซากรุะ – นารติะ 

4  รา้นดองกี\ – หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

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

04.25  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เที=ยวบนิที= XJ602 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�องขากลบั บนเครื�องมจํีาหน่าย/สั�งซืAอบน
เครื�อง ) 

12.40  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคญั!!! ประเทศญี=ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนื\อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับ
อากาศ 

บา่ย  อาหารกลางวนั (มื\อที=1)บรกิารอาหารกลางวนัแบบSet Box บนรถ) นําทา่นเดนิทางสู ่วดั
นารติะ วดันีAเป็นหนึ�งในวดัที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่เป็นวดัที�โดง่ดงัที�สดุในแถบ
ชบิะและจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจใินกรงุโตเกยีว บรเิวณวดัเป็นที�ตั Aงของ
ประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึAนสูอ่าคารหลกัเป็นสถานที�สําหรับสกัการะบชูาภายในวดัทา่นสามรถ
บนัทกึภาพเจดยีห์า้ชั Aนหนึ�งคู ่สวนหยอ่มที�มสีระนํAาขนาดใหญ ่รวมทั AงบรเิวณสําหรับเลีAยงสตัว ์
ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ น
เอาไว ้นําทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและ
ซืAอเครื�องรางของขลงัและสนิคา้พืAนเมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ี=พกัแรมออนเซ็น 

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 – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญี=ปุ่ น – ซากรุะรมิทะเลสาบ
คาวากจูโิกะ – โตเกยีว - ชอ้ปปิ\ งชนิจกูแุละ Laox Shinjuku - นารติะ 

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

นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึ�งไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆที�เกดิแผน่ดนิไหวใน
ญี�ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกนัตวั และทา่นยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวใน
ระดบัที�แตกตา่งกนัไดด้ว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai 
Village) เป็นหมูบ่า้นที�ตั Aงอยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึ�งในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ที�นี�เองก็
ไดรั้บเลอืกในฐานะสว่นหนึ�งของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนีAมบีอ่นํAาใสๆรวมกนักวา่ 8 บอ่เป็นนํAาที�เกดิ
จากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ที�ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการ
ไหลลงมาสูพ่ืAนดนิและซมึซาบไปยงับอ่นํAาแตล่ะบอ่นํAา ดงันัAนนํAาที�อยูใ่นบอ่จะเป็นนํAาที�ใสสะอาด 
และสดชื�นมาก ทําใหค้นไทยเราเรยีกที�นี�วา่ หมูบ่า้นนํ \าใส ในปี 1985 สถานที�แหง่นีAยงัไดถ้กู
เลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่นํAาจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ นอกีดว้ย อกีทั Aงบรเิวณ
โดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวนัที�อากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ 
กบับรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซืAอสนิคา้พืAนเมอืง หรอืชมิขนมโมจยิา่งขึAนชื�อที�เป็นสเีขยีวๆทํา
จากหญา้สมนุไพร เรยีกวา่ ยากคิซุ  ะโมจ ิหรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทั Aงโมโมะ, วานลิลา, 
องุน่, ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮกัไก หรอืชมิเตา้หูใ้สม่โิสะรสอรอ่ย อสิระตามอธัยาศยั 
จากนัAนนําทา่นไป ชมซากรุะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมงานเทศกาลชมซากรุะ Fuji 
Kawaguchiko Cherry Blossom Festival (เทศกาลจัดขึAนระหวา่งวนัที� 6-14 เมษายน 
2562) บรเิวณทางตอนเหนอืของ ทะเลสาบคาวากจุโิกะ ใหท้า่นชมซากรุะที�เบง่บานกนัอยา่ง
สวยงาม เรยีงรายมากกวา่ 200 ตน้ ชมววิทวิทศันข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจุอิยู่
เบืAองหลงั จากนัAนนําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์พธิชีงแบบญี=ปุ่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตวั
ทา่นเองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืAอสนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศยั 

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

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นไป ชอ้ปปิ\ งยา่นชนิจกูแุละ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปปิAง
ขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั�นนสิตา้ 
เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดบัหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจบุนั ใหท้า่น
เลอืกชมและซืAอสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬกิา, เสืAอผา้,รองเทา้ และเครื�องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมายที�ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึ
PEPEชั Aน8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกีA ที�ขาย
สนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�รวมสนิคา้ เครอ่งใชเ้ครื�องสําอาง 
ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปปิ\ งตามอธัยาศยั อาหารมื\อเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆที�ยา่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้น
อรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี=พกัยา่นนารติะ 

ที=พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื=อโรงแรมที=ทา่นพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 
 
 
 

 

 

วนัที= 3 
นารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – สวนอเุอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี\ - ถา่ยรปูหุน่
กนัด ั\ม– จงัหวดัชบิะ - ชมงานไฟฤดหูนาว Tokyo German Village //หรอื สวนดอกทวิ
ลปิที=เมอืงซากรุะ – นารติะ 

เชา้  **หมายเหต:ุ กรุป๊ออกเดนิทางต ั\งแตว่นัที= 4 เม.ย.เป็นตน้ไป วนัที=3โปรแกรมเที=ยวสวนทวิ
ลปิแทนงานไฟ 

จ.ชบิะ เมอืงซากรุะ – สวนทวิลปิ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – อเุอโนะ – โอไดบะ – ถา่ยรปู
หุน่กนัด ั\ม –หา้งไดเวอรซ์ติ ี\– นารติะ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที=พกั (มื\อที= 5) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคาํที=เป็นทองสมัฤทธิ� มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 
เซนตเิมตร วดัพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็น
สริมิงคลตลอดทั Aงปี ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดง
ขนาดยกัษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที=ใหญท่ี=สดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่
เครื�องรางของขลงัอนัศกัดิeสทิธิeของวดัแหง่นีAหรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิAงที�มี
ชื�อเสยีงของวดั มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และ
ตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที�คนญี�ปุ่ นมายงัวดัแหง่นีAตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการช ้
อปปิAงของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ นญี�ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั Aงขา้วของเครื�องใชค้ณุภาพด ี
มากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสืAอผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิ
ไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที=สงูที=สดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์
ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�ทา่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวดัอาซากซุะ สําหรับ
โตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่
คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ี�นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของ
แคนาดา นําทา่นเดนิทางสู ่สวนอเุอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว 
ภายในมทีั Aงวดั ศาลเจา้ ทะเลสาบและสวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมายทําใหบ้รรยากาศรม่รื�น จงึเป็น
สถานที�ที�ชาวโตเกยีวนยิมมาพักผอ่นกนัและในฤดใูบไมผ้ลขิองทกุๆปี สวนอเุอโนะจะไดรั้บความ
นยิมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะ โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ั Aงงสองขา้งยาวไปตาม
ทางเดนิภายในสวน มจํีานวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยี�ยมชมใน 
เทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที�เรยีกกนัวา่ งานฮานาม ิหมายเหต:ุ (ซากรุะจะมชีว่งประมาณปลาย
เดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดข้ึAนอยูก่บัสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้กรณีดอกซากรุะยงัไมบ่านหรอืโรยแลว้จะนําทา่นไป ตลาดปลา
เกา่สกึจิ ิ(Tsukiji) แทน) 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื\อที= 6) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี�เกดิจากการถมทะเลขึAนมาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิAง
สนิคา้หลากหลายชนดิที�หา้งไดเวอรซ์ติ ี\ ซึ�งภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย
และใหท้า่นถา่ยรปูกบักนัด ั\มตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึAนมาตาม
อตัราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) และเพิ�งเปิดตวั
เป็นทางการในวนัที� 24 กนัยายน 2560 ที�ผา่นมา สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัชบิะ นํา
ทา่นไป หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) คอืธมีพารค์ที�ตั Aงอยูห่า่งใจ
กลางกรงุโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั�วโมง เป็นงานประดบัไฟ 1 ใน 3 งานที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุใน



 
 
 
 

 

คนัโต จัดตดิตอ่กนัมาปีนีAเป็นครั Aงที� 13 แลว้ โดยจะประดบัหลอดไฟทั AงสิAน 3 ลา้นดวงจนพรา่งพราว
ไปดว้ยแสงสวา่งทั�วทั Aงบรเิวณทั Aง“อโุมงคส์ายรุง้ (Rainbow Tunnel) ”สงู 70 เมตรที�ระยบิระยบัไป
ดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดบัสามมติขินาดมหมึา และเวทหีลกัของงานอยา่ง “มารค์พลทัซ ์
(Marktplatz) ” ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันที�ประดบัประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อกีทั Aงโชว ์
ที�นี�มกีารแสดงแสงสเีสยีง 3D illumination ที�เนน้ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกนัชว่ยสรา้ง
บรรยากาศใหย้ิ�งคกึคกั นอกจากนีAจากบนชงิชา้สวรรคบ์รเิวณเนนิสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอนั
สวา่งไสวระยบิระยบัเต็มไปหมด ราวกบัปไูวด้ว้ยพรมแหง่แสงไฟ ซึ�งดสูวยงามจนลมือากาศอนั
หนาวเหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลยทเีดยีว อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศตามอธัยาศยั 
**หมายเหต:ุต ั\งแตก่รุป๊เดนิทางวนัที=4เม.ย.เป็นตน้ไปจะเที=ยวสวนทวิลปิแทนงานไฟ**
ชว่งเชา้จะนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซากรุะ นําทา่นชมงานงานเทศกาลทวิลปิแหง่เมอืงซากรุะ 
เป็นงานเทศกาลชมทวิลปิในชว่งเดอืนเมษายนที� Sakura Furusato Hiroba ณ เมอืงซากรุะ 
(Sakura) ในจังหวดัชบิะ (Chiba) ในงานนีAจะได ้ ชมกบัทุง่ทวิลปิมากกวา่ 100 สายพันธุร์วมกนั
กวา่ 670,000 ตน้ โดยเป็นสวนมขีนาดใ หญท่ี�สดุในภมูภิาคคนัโต (Kanto)มกีงัหันลมเ นเธอร์
แลนดต์ั Aงตระหงา่นอยูก่ลางสวนอยา่งโดดเดน่ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

อาหารมื\อเย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี=พกัยา่นนารติะ 

ที=พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื=อโรงแรมที=ทา่นพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

  

วนัที= 4 รา้นดองกี\ – หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื\อที= 7) 

นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิAง รา้นดองกี\ เป็นรา้นที�รวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญี�ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคา
พเิศษ กรณีมวีลาใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิAงได ้สมควรแกเ่วลา
เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื=อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เที=ยวบนิที= XJ603 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย/สั�งซืAอบนเครื�อง ) 

19.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี=ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื=องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี=ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย
ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี=ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื=อใหท้า่นทอ่งเที=ยวไดค้รบถว้นตาม
โปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเที=ยวญี=ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี=ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 
ช ั=วโมง มอิาจเพิ=มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวน



 
 
 
 

 

สทิธิ�ในการปรบัเปลี=ยนเวลาทอ่งเที=ยวตามสถานที=ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ 
จากอตัราแลกเปลี=ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี=ยนปรบัสงูขึ\น บรษัทัฯขอสงวสทิธใิน
การปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ=มขึ\น 

ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื=อการทอ่งเที=ยวเทา่น ั\น คา่ทวัรท์ ี=จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระ
แบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที=ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะน ั\นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี=ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอ
สงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั\งคา่ต ั�วเครื=องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื=อนไขการใหบ้รกิาร 

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

- ขอสงวนสทิธิeในการปรับราคาคา่บรกิาร 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*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัAนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื�องจากเป็นราคาตั{วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Aงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั AงสิAน  รวมถงึ เมื�อทา่น
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิe ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั AงสิAน 

 5.อตัราคา่บรกิารนี\ รวม 

1. คา่ตั{วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบัชั Aนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

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�มพีืAนที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพืAนที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีืAนที�พอที�จะสามารถยดืขาได ้
อยา่งเต็มที� 

สาํคญั: (ที�นั�งจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารที�นั�งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มคีณุสมบตัติาม
เกณฑด์งัตอ่ไปนีA 

เป็นผูท้ี�มคีวามพรอ้มทั Aงทางดา้นรา่งกายและจติใจเพื�อที�จะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ี�สามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทั Aงแบบที�เป็นเอกสาร/คําพดูได ้

เป็นผูท้ี�มอีาย ุ15 ปี ขึAนไป 

เป็นผูท้ี�ไมไ่ดกํ้าลงัตั Aงครรภ ์

เป็นผูท้ี�ไมไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 

เป็นผูท้ี�ไมไ่ดซ้ืAอที�นั�งเสรมิ 

เนื�องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิeในการกําหนดที�นั�งใหมบ่นเครื�อง หากผูโ้ดยสาร
ไมม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ี�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�
มกีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืAอนํAาหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัAนพรอ้มชาํระคา่
นํAาหนัก** 

-  ซืAอนําหนักเพิ�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 บาทคา่รักษาพยาบาล
กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถ
ส ั=งซื\อประกนัสขุภาพเพิ=มได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี\xไมร่วม 



 
 
 
 

 

1. xคา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

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

3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xคา่ภาษีนํAามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั{วเครื�องบนิ 

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

6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xคา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ที=มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
ในบรกิาร 

 รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี=ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี=ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั\นในประเทศญี=ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื=อการทอ่งเที=ยว เยี=ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื=นเอกสารในข ั\นตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพื=อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี=ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี\ 

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

2.สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึAนในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ 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 และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะ
สั Aน 

 3.ในขั Aนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั\งหมดกอ่นทาํการจอง เพื=อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื=อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั\งหมดกบัทางบรษิทัฯ 
แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื=อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั\งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี=จะเลื=อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ\นในกรณีที=มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30
ทา่น 



 
 
 
 

 

2. ขอสงวนสทิธิeการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึAนกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั AงสิAน หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Aงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Aงหมด 

7. รายการนีAเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั Aงหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 

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

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

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั AงสิAนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัAน  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิAงแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Aงที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

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

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชั�วโมง อาทิ
เชน่ เริ�มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัAน มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั AงนีAข ึAนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัAนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิeในการ
ปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นัAน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่
ทวัร ์(ทา่นสามารถซืAอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไข
ความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
 



 
 
 
 

 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั AงสิAนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัAน 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

  

  

 

 


