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TOKYO RED HOT  โตเกยีว ฟจู ิ5วนั3คนื 

ราคาเดยีวสดุคุม้!!! 15,888 บาท 

ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์พกัฟจูอิอนเซ็น1คนื นารติะ2คนื อสิระ
ฟรเีดย1์วนั 

“ขึน้ฟูจชิ ัน้5 มุมยอดฮติชมววิภเูขาไฟฟูจ ิ(ชมทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้าม

ฤดูกาล) ทีโ่ออชิปิารค์” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

เครือ่งล าใหญ ่ AIR BUS A330-300  จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 

 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินารติะ – วดันารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรมออน
เซ็น 

3  ขึน้ฟจูชิ ัน้5 – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไม้
ตามฤดกูาล) – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุและLaox Shinjuku - นารติะ 

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 
บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์

5  นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

15 - 19 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

18 - 22 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

20 - 24 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

22 - 26 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

25 - 29 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

29 Jun - 03 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

02 - 06 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

03 - 07 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

04 - 08 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

06 - 10 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

09 - 13 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 
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11 - 15 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

12 - 16 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

13 - 17 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

16 - 20 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

17 - 21 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

18 - 22 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

20 - 24 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

23 - 27 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

25 - 29 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

27 - 31 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

30 Jul - 03 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

31 Jul - 04 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

01 - 05 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

03 - 07 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

06 - 10 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

07 - 11 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

08 - 12 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

27 - 31 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 
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28 Aug - 01 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

31 Aug - 04 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

03 - 07 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

04 - 08 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

05 - 09 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

07 - 11 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

10 - 14 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

12 - 16 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

14 - 18 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

17 - 21 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

18 - 22 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

19 - 23 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

21 - 25 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

24 - 28 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

25 - 29 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

26 - 30 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

28 Sep - 02 Oct 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X (XJ) มเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและตดิ
แท็คกระเป๋ำ 

23.55  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสำยกำรบนิ AIR  ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ600  (คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี ำหน่ำย/สัง่ซ ือ้บน
เครือ่ง ) 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ – วดันารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรม
ออนเซ็น 

08.10  เดนิทำงถงึ สนามบนินารติะ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับ
นำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดันารติะ วัด
นีเ้ป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมำกทีส่ดุในภมูภิำคคันโต ถอืวำ่เป็นวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบ
ชบิะ และจ ำนวนผูม้ำเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศำลเจำ้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็น
ทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีำงเดนิบันไดขึน้สูอ่ำคำรหลักเป็นสถำนทีส่ ำหรับสกักำระบชูำ
ภำยในวัดทำ่นสำมรถบันทกึภำพเจดยีห์ำ้ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน ้ำขนำดใหญ ่
รวมทัง้บรเิวณส ำหรับเลีย้งสตัว ์ภำยในกอ่สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดย
ยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอำไว ้น ำทำ่นกรำบนมัสกำรขอพรพระเพือ่สริมิงคล 
ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยำว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรำงของขลังและสนิคำ้พืน้เมอืง 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต ์

บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่โตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทำงสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE 
กรำบนมัสกำรขอพรจำกองค ์เจำ้แมก่วนอมิทองค ำทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนำดเล็กเพยีง 
5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิำคคันโต และมผีูค้นนยิมมำกรำบไหวข้อ
พรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถำ่ยภำพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค า
รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนำดยกัษ์ทีม่คีวำมสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดใน
โลก แขวนอยูเ่ลอืกชมและเชำ่เครือ่งรำงของขลังอันศกัดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีห้รื
เพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ
มำกมำยไมว่ำ่จะเป็นเครือ่งรำงของขลัง ของเลน่โบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำย ขนมที่
คนญีปุ่่ นมำยังวัดแหง่นีต้อ้งมำตอ่ควิกัน ทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับกำรชอ้ปป้ิงของฝำกที่
เป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขำ้วของเครือ่งใชค้ณุภำพด ี
มำกมำย อำท ิรม่, หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสือ้ผำ้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่หำกมเีวลำทำ่น
สำมำรถเดนิไปถำ่ยรูปคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky 
tree) แลนดม์ำรค์ใหมข่องมหำนครโตเกยีว ทีท่ำ่นสำมำรถถำ่ยรูปไดง้ดงำมจำกบรเิวณ
ใกลก้ับวัดอำซำกซุะ ส ำหรับโตเกยีวสกำยท ีเปิด ใหบ้รกิำรเมือ่วันที ่22 พฤษภำคม 
2555 มคีวำมสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกำ่คอืหอคอยแคนตันทำวนเ์วอรท์ีน่ครกวำ่ง
โจวของจนี และหอซเีอ็น ทำวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนำดำ น ำทำ่นเดนิทำงไป 
โอไดบะ ยำ่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจำกกำรถมทะเลขึน้มำเป็นเกำะ ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้
หลำกหลำยชนดิทีห่ำ้งไดเวอรซ์ติี ้ซ ึง่ภำยในมรีำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และแหลง่บันเทงิ
มำกมำยและใหท้า่นถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนำดเทำ่ของจรงิโดย
สรำ้งขึน้มำตำมอตัรำสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท ำใหม้คีวำมสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 
18 เมตร) และเพิง่เปิดตัวเป็นทำงกำรในวันที ่24 กันยำยน 2560 ทีผ่ำ่นมำ สมควรแก่
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เวลำ สมควรแกเ่วลำน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ (ม ือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

หลังอำหำรไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น 
(Onsen) น ้ำแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้ำ่นไดพ้ักผอ่นอยำ่งเต็มอิม่ ซ ึง่ชำวญีปุ่่ นเชือ่วำ่น ้ำแร่
ธรรมชำตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบกำรหมนุเวยีนของเลอืดดขี ึน้ กำรบรรเทำอำกำรปวด
เมือ่ยตำ่งๆ และชว่ยผอ่นคลำยควำมตงึเครยีดไดอ้ยำ่งด ีพรอ้มทัง้บ ำรุงผวิพรรณใหเ้ปลง่

ปลั่ง 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทำง) 

 

 

 

วนัที ่3 ขึน้ฟจูชิ ัน้5 – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์
ดอกไมต้ามฤดกูาล) – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุและLaox Shinjuku - นารติะ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น ำทำ่นเดนิทำงสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ ำลองเหตกุำรณ์ตำ่งๆทีเ่กดิ
แผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสำธติวธิป้ีองกันตัว และทำ่นยังสำมำรถเขำ้ไปทดสอบในหอ้ง
จ ำลองแผน่ดนิไหวในระดับทีแ่ตกตำ่งกันไดด้ว้ย น ำทำ่นไปขึน้ภูเขาไฟฟจู ิสมัผัส
บรรยำกำศและกลิน่อำยอยำ่งใกลช้ดิที ่สถำนทีี ่5 อยูส่งูจำกระดับน ้ำทะเลขึน้มำ 2,305 
เมตร ฟจูยิำมำ่,ฟจูซิงั หรอืภเูขาไฟฟจู ิ(Mr.Fuji) นัน้เป็นภเูขำไฟทีส่งูทีส่ดุใน
ประเทศญีปุ่่ น มคีวำมสงู 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) ตัง้อยูร่ะหวำ่ง จ.ชซิโึอกะ 
(Shizuoka-ken)และ จ.ยำมำนำช ิ(Yamanashi-ken) ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ำ่นมำ 
องคก์ำรยเูนสโกไ้ดป้ระกำศใหภ้เูขำไฟฟจุไิดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำง
วัฒนธรรม อกีดว้ย เมือ่ข ึน้มำถงึชัน้5จะสำมำรถมองเหน็ววิทวิทัศนท์ีส่วยงำมของ 
ทะเลสำบทัง้ 5 ทีล่อ้มภเูขำไฟฟจู,ิ เซำธแ์อลป์ (South Alps), เมอืงยำซกึะทำเคะ
(Yatsugatake) และภเูขำชชิบิ ุ(Chichibu) ทีช่ัน้5นีย้ังเป็นทีต่ัง้ของศำลเจำ้โคมติำเคะ 
(Komitake Jinja) ของศำสนำลัทธชินิโต เป็นทีส่กัำระบชูำและอธฐิำนขอพร อกีทัง้ยงั
เป็นทีส่ ำหรับบวงสรวงทำ่นเทนก ุโดยมคีวำมเชือ่วำ่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชัน้ 5 นี ้
ถกูเรยีกวำ่ “ Tengu no niwa “ “สวนของทำ่นเทนก”ุ(ปีศำจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมำ) 
โดยมคีวำมเชือ่วำ่ทีน่ีม่ทีำ่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยงัวำ่กันวำ่ ศำลเจำ้แหง่นีม้ ี
สมบัตขิองทำ่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ำกมำย อยำ่งเชน่ ขวำนขนำดใหญท่ีม่นี ้ำหนักกวำ่ 
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375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมำทดลองยกขวำนนีก้ัน
มำกมำย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่ำวำ่ท ำไมภเูขำไฟฟจูจิงึเป็นสถำนทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีค่นเคำรพ
บชูำและนยิมมำซือ้เครือ่งลำงกลับไปเป็นของทีร่ะลกึ อสิระใหท้ำ่นสมัผัสกับทัศนยีภำพ
ทีส่วยงำมของฟจูซิงัในระยะใกลแ้ละเลอืกชมเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตำมอัธยำศัย หมาย
เหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ่อ านวย และหรอืทางขึน้ โดยทาง
บรษิทัจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกแทน เร ือ่งสภาพอากาศ
ทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนู Japanese Set 

บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จดุชมววิภเูขำไฟฟจูทิีส่วยทีส่ดุอกีแหง่
หนึง่ ตัง้อยูท่ำงเหนอืรมิฝ่ังทะเลสำบคำวำกจุโิกะ ในวันทีอ่ำกำศดสีำมำรมองเห็นววิของ
ภเูขำไฟฟจูไิดอ้ยำ่งชดัเจน โดยตลอดปีสวนแหง่นีจ้ะมกีำรปลกูดอกไมห้มนุเวยีนกันไป 
อำท ิในชว่งปลำยเดอืนเมษำยนถงึตน้เดอืนพฤษภำคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ชว่ง
กลำงเดอืนมถินุำยนจนถงึเดอืนกรกฎำคม จะเป็นชว่งทีม่กีำรจดังำน Kawaguchiko 
Herb Festival ซึง่เตม็ไปดว้ยดอกลำเวนเดอร ์ในปีนีจ้ดัข ึน้ระหวำ่งวันที1่4ม.ิย.-15ก.ค.
62 ดอกลำเวนเดอรจ์ะสง่กลิน่หอมไปท่ัวทัง้สวน สว่นในชว่งเดอืนตลุำคมถงึพฤศจกิำยน 
จะปลกูพุม่โคเคยี ทีจ่ะแดงฉำนสดใสตลอดฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย น ำทำ่นเขำ้สูโ่ตเกยีว 
เดนิทำงสู ่น ำทำ่นไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกูุและ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิงขนำด
ใหญใ่จกลำงเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลำ่บรรดำแฟชัน่
นสิตำ้ เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นยำ่นควำมเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวใน
ปัจจบัุน ใหท้ำ่นเลอืกชมและซือ้สนิคำ้มำกมำย อำทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถำ่ยรูป, 
MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นำฬกิำ, เสือ้ผำ้,รองเทำ้ และเครือ่งส ำอำงเชน่
แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมำกมำยทีร่ำคำคอ่นขำ้ง
ถกูกวำ่เมอืงไทยและรำ้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคำ้ทกุอยำ่งภำยในรำ้นจะ
รำคำ 100 เยน เทำ่กันหมด หรอืเป็นรำ้นดองกี ้ทีข่ำยสนิคำ้รำคำถกูสำรพดัอยำ่ง หรอืจะ
เป็นรำ้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคำ้ เคร่องใชเ้ครือ่งส ำอำง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยำ่ง
หลำกหลำย ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้ำ่น
ไดเ้ลอืกชมิรำ้นอร่อยตำ่งๆทีย่ำ่นชนิจกู ุเชน่รำ้นรำเมง รำ้นซชูจิำนหมนุ และรำ้นอรอ่ยๆ

อกีมำกมำย จนถงึเวลำนัดหมำยน ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่ักยำ่นนำรติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 

 

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 
2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์
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เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทำงสูส่ถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อำกฮิำบำร่ำ,ฮำรำจกุ,ุชนิจกูุ
หรอืชอ้ปป้ิงแถวนำรติะ เชน่หำ้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอำ้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทำ่นเอง 

       Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้ับสนำมบนินำรติะ เปิดใหบ้รกิำรทกุวัน มี
แบรนดช์ัน้น ำของญีปุ่่ นและแบรนดต์ำ่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมำกมำยกวำ่ 120 รำ้นคำ้เชน่ 
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 สำมำรถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลำ 
10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยำ่งจใุจกับสนิคำ้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคำ้น ำเขำ้และ

สนิคำ้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ำกมำย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle 
ออกจำก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI 
PREMIUM OUTLET ใชเ้วลำประมำณ 15 นำท ี

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถำน ีJR 
Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมำณ 15 นำท ี

 เลอืกเทีย่วดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึง่สำมำรถเดนิทำงโดย
รถไฟหรอืบัสจำกสนำมบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยง่ำย 

หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการ
ส ัง่ซือ้บตัรกบับรษิทัฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทาง
พรอ้มช าระคา่บตัร) บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนดแ์ละดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืก

เขา้ไดอ้ยา่งใดอย่างหนึง่ 

        โตเกยีวดสินยี ์ทำ่นจะไดพ้บกับควำมมหัศจำรรยข์องโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยำกำศแหง่ควำม
สนุกสนำน ตืน่ตำตืน่ใจและเครือ่งเลน่มำกมำย จะท ำใหค้ณุไดส้มัผัสถงึควำมสขุตัง้แต่
กำ้วแรกทีค่ณุเขำ้ไป สวนสนุกทัง้สองแหง่นีเ้ตม็ไปดว้ยควำมบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่อำย
ควำมเป็นญีปุ่่ น ทำ่นจะไดพ้บกับตัวละครสดุคลำสสคิจำกดสินยีม์ำกมำยทีโ่ตเกยีวดสินยี์
แลนด ์หรอืด ำดิง่ลงไปใตม้หำสมทุรกับโตเกยีวดสินยีซ์ทีีม่ำพนอ้มกับตัวละครจำกใต ้
ทะเลมำกมำย ดสินยีเ์ป็นโลกแหง่จนิตนำกำรของรำชำกำรต์นูญีปุ่่ นซ ึง่เป็นดสินยีแ์ลนด์
แหง่แรกทีส่รำ้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิำ โดยสรำ้งขึน้ในปี พ.ศ.2526 จำกกำรถมทะเล
และใชท้นุสรำ้งกวำ่ 600 ลำ้นบำท ใหท้่ำนสนุกสนำนกับเครือ่งเลน่นำนำชนดิ (ไมจ่ ำกัด
จ ำนวนกำรเลน่) ผจญภัยในดนิแดน ตำ่งๆ ใหท้ำ่นเลน่เครือ่งเลน่ตัวใหมจ่ำกภำพยนตร์
กำรตนูเรือ่งดัง Toy Story ชมฉำกรบกลำงทะเล คำรเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจำก
ภำพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยำ่ขวัญกับบำ้นผสีงิใน Haunted Mantion 
สมัผัสควำมน่ำรักของตุ๊กตำเด็กนำนำชำตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภำพ ยนตร์
สำมมติ ิThe Invention of the Year ใหท้ำ่นไดส้นุกสนำนพรอ้มกับกำร จับจำ่ยเลอืก
ซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึน่ำรักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกับตัวกำรต์นูเอกจำก
วอลดสินยี ์อยำ่ง มกิกีเ้มำ้ส ์มนินีเ่มำ้ส ์พรอ้มผองเพือ่นกำรต์นูอกีมำกมำยสนุกกับกำร
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จับจำ่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ำรักในดสินยีแ์ลนด ์ทำ่นสำมำรถเดนิทำงจำกสนำมบนินำรติะได ้
โดยรถไฟหรอืรถชตัเติล้บัส หรอืถำ้เดนิทำงจำกโตเกยีว ทำ่นสำมำรถขึน้รถไฟจำกสถำนี
รถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินยีแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลำ 15 นำท ีอกีทัง้ ยังมรีถโดยสำร

วิง่ตรงจำกโรงแรมหรอืสถำนทีต่ำ่งๆ ดว้ยเชน่กัน 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 

ขึน้รถไฟ JR นำรติะเอ็กซเ์พรส ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 60 นำท ี

เปลีย่นสำยรถทีส่ถำนรีถไฟ JR โตเกยีว 

ขึน้รถไฟ JR สำยเคโยหรอืรถไฟ JR สำยมซุำชโินะ ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 15 นำท ี

ลงรถทีส่ถำนรีถไฟ JR ไมฮำมะ 

เดนิประมำณ 5 นำท ี

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุรำยกำรทัวรเ์สรมินีเ้ป็น
กำรเสนอขำยบัสวันฟรเีดยเ์บือ้งตน้ ทำงบรษัิทและไกดไ์มส่ำมำรถบังคับซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 
ข ึน้อยูก่ับควำมสมัครใจและควำมตอ้งกำรเดนิทำงของลกูคำ้แตล่ะทำ่นเทำ่นัน้ 
(โปรแกรมเดนิทำงไกดจ์ะเสนอขำยหนำ้งำนบนบัส เชน่ เทีย่วโตเกยีว พระรำชวังอมิพี
เรยีล ชบิยูำ่ ฮำรำจกูหุรอืโอไดบะ หรอืเทีย่วโยโกฮำมำ เทีย่วคำมำครุะ หรอืเทีย่วเมอืง
เกำ่คำวำโกเอะ 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 

(ไกดจ์ะเสนอขายและสรปุเสน้ทางพรอ้มราคาหนา้งาน หากทา่นสนใจแจง้ความ

ประสงคก์บัไกด)์ 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทำง) 
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วนัที ่5 นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 

09.15  เหนิฟ้ำสู ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ601 

(คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี ำหน่ำย/สัง่ซ ือ้บนเครือ่ง) 

14.00  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 

หมายเหตุ 

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

- หรอืสง่จอยนทั์วรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
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- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น

การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ

เดนิทาง 20วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจาก

วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละดำ่น
ตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมอืงทำ่น*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เม ือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำร
ใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้ง

คำ่บรกิำรและเงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนี ้☑ รวม 

1. ☑ คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจดัสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่ง

เพิม่ 

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรบัทีน่ ัง่Business/Premium ต ัว๋

กรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้

 ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่ำงทีม่ำกกวำ่ทีน่ั่งมำตรฐำน ดว้ยพืน้ทีว่ำงขำทีก่วำ้งเป็นพเิศษ มี

พืน้ทีพ่อทีจ่ะสำมำรถยดืขำไดอ้ยำ่งเต็มที ่
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2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 

3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เง ือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น า้หนกัเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้พรอ้มช าระคา่น า้หนกั** 
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-  ซือ้น าหนกัเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. 

ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

6. คำ่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำทคำ่
รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั

สุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี⌧้ไมร่วม 

1. xคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. xคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. xคำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

4. xคำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. xคำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม 

6. xคำ่ประกันกระเป๋ำเดนิทำง 

7. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1500 บาทตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความประทบัใจในบรกิาร 

รำยละเอยีดเกีย่วกับมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไมว่ำ่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรใน

ขัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยันกำรมคีณุสมบัตกิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1.ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจดักำรให)้ 

4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

คณุสมบัตกิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรับกรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน 
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 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำร

พ ำนักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขำ้ประเทศ และไม ่

    เขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 

7.หมำยเหต ุ: กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจ
ตรงกันระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดกับทำง

บรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม

คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวัน

เดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณคีวำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ,กำรยกเลกิบนิ, กำร
ประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอื

ควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น

, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรม
ทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. กำรจดักำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

ควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้า่ย1,000บาท) 

กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 

นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกับเทำ่นัน้  
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11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกับตัวแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  

12. กรณตีอ้งกำรพกัแบบ 3ทำ่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะ
ตดิ อำจท ำใหเ้วลำในกำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซ ึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้

ไดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวม

จ ำนวน 2 ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12
ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำนเวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

16. กำรประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบัุตเิหตจุำก
กำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำมพ.ร.บ กำรทอ่งเทีย่ว เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกันสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำก
บรษัิท ประกันท่ัวไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 

นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกับเทำ่นัน้ 

18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกับตัวแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณี

อืน่ๆ 

  

  

  

 


