
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  JX12 SAKURA FESTIVAL 4D3N APR19-XJ-W21 

  

CODE:JXJ12 Sakura Festival Tokyo Fuji Sakura 4D3N 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
โตเกยีว ฟจู ิ 4วนั3คนื 

แชอ่อนเซ็น  บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ BBQ Yakiniku 
 ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 19,888 บาท  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนืนารติะ 2คนืเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย์ 

“ ชมซากรุะแบบจใุจทีค่าวากจูโิกะและสวนอเุอโนะ ชมเทศกาลงานไฟสดุอลงัการที่
หมูบ่า้นเยอรมัน หรอืชมความสวยงามของงานเทศกาลดอกทวิลปิเมอืงซากรุะ จ.ชบิะ ” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครือ่งลําใหญ ่ AIR BUS A330-300  จาํนวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 

 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NRT  XJ600  04.25 - 12.40 – นารติะ – วดันารติะ – ออนเซ็น 
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 เทีย่ง (บรกิาร Set Boxบนรถ ),เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

2  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ซากรุะรมิทะเลสาบคาวากจู ิ
โกะ - โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูกแุละLaox Shinjuku - นารติะ         
 เชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

3  นารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ซากรุะสวนอเุอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ - 
ชบิะ - ชมงานไฟฤดหูนาว Tokyo German Village //หรอื สวนดอกทวิลปิเมอืงซากุระ - นารติะ 
 เชา้ ,เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku)  

4  รา้นดองกี ้– หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ  
เทีย่วบนิ NRT-DMK   XJ603 13.55 -19.05                          
 เชา้  

 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

หมายเหต ุ

9-12 มนีาคม 62 19,888  

 
Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

  

8,500 ไปงานไฟ 

14-17 มนีาคม 62 19,888 8,500 ไปงานไฟ 

16-19 มนีาคม 62 21,888 8,500 ไปงานไฟ 

21-24 มนีาคม 62 21,888 8,500 ไปงานไฟ 

23-26 มนีาคม 62 21,888 8,500 ไปงานไฟ 

24-27 มนีาคม 62 21,888 8,500 ไปงานไฟ 

25-28 มนีาคม 62 19,888 8,500 ไปงานไฟ 

26-29 มนีาคม 62 19,888 8,500 ไปงานไฟ 

27-30 มนีาคม 62 21,888 8,500 ไปงานไฟ 

28-31 มนีาคม 62 22,888 8,500 ไปงานไฟ 

29มนีาคม-1 เมษายน  22,888 8,500 ไปงานไฟ 

30มนีาคม-2 เมษายน 22,888 8,500 ไปงานไฟ 

31มนีาคม-3 เมษายน 23,888 8,500 ไปงานไฟ 

1-4 เมษายน 62 23,888 8,500 ไปงานไฟ 

2-5 เมษายน 62 23,888 8,500 ไปงานไฟ 

3-6 เมษายน 62 23,888 8,500 ไปงานไฟ 

4-7 เมษายน 62 23,888 8,500 ไปสวนทวิลปิ 

5-8 เมษายน 62 25,888 8,500 ไปสวนทวิลปิ 
6-9 เมษายน 62 26,888 8,500 ไปสวนทวิลปิ 
7-10 เมษายน 62 25,888 8,500 ไปสวนทวิลปิ 
8-11 เมษายน 62 25,888 8,500 ไปสวนทวิลปิ 
9-12 เมษายน 62 25,888 8,500 ไปสวนทวิลปิ 
10-13 เมษายน 62 25,888  8,500 ไปสวนทวิลปิ 
11-14 เมษายน 62 29,888  8,500 ไปสวนทวิลปิ 
12-15 เมษายน 62 35,888  8,500 ไปสวนทวิลปิ 
14-17 เมษายน 62 35,888  8,500 ไปสวนทวิลปิ 
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ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NRT   XJ602 04.25 -12.40 

Return          NRT – DMK   XJ603 13.55 -19.05 

**ตัง้แต3่1มนีาคมเป็นตน้ไป มปีรับเวลาบนิเนื่องจากเป็นชว่งเปลีย่น Seasonal flight ของสายการบนิ** 
Departure    DMK – NRT   XJ602 05.05 -13.10 ใชบ้นิตัง้แตว่ันที ่31 MAR เป็นตน้ไป 
Return         NRT – DMK   XJ603 14.25 -19.10 ใชบ้นิตัง้แตว่ันที ่01 APR เป็นตน้ไป 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – วดันารติะ – ออนเซ็น 

                   อาหารกลางวนั (แบบ Set Box), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 
 

02.00น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) มี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  
04.25น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ602  (ค่า

ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่งขากลบั บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

 

 

 

 
12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  
บา่ย  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่)บรกิารอาหารกลางวันแบบSet Box บนรถ) นําท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็น

หนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภมูภิาคคนัโต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุในแถบชบิะและจํานวนผูม้าเยี่ยมชมก็
เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจใินกรุงโตเกียว บรเิวณวัดเป็น
ทีต่ัง้ของประตหูลกั มทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็น

สถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถ
บันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู่ สวนหย่อมทีม่ีสระน้ําขนาด

ใหญ่ รวมทัง้บรเิวณสาํหรับเลีย้งสตัว ์ภายในก่อสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณ์ของ
ศลิปะแบบญี่ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพื่อสริมิงคล ใหม้ีชวีติที่ดี

และยืนยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครื่องรางของขลังและสนิคา้พื้นเมือง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม
ออนเซ็น  

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปู

ยกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบ
นํา้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอย่างเต็ม

อ ิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่านํา้แร่ธรรมชาตนิีม้สี่วน
ชว่ยเร ือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

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
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วนัทีส่อง  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ซากรุะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ – 

โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละ Laox Shinjuku - นารติะ         อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจํ้าลองเหตุการณ์
ต่างๆที่เกดิแผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสาธติวธิีป้องกันตัว และท่านยัง

สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผ่นดนิไหวในระดับทีแ่ตกต่างกัน
ไดด้ว้ย นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai 
Village) เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคา

โกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลก ทีน่ี่เองก็ไดร้ับเลอืกในฐานะสว่นหนึง่ของฟูจซิัง

ดว้ย ในบรเิวณนี้มบี่อน้ําใสๆรวมกนักว่า 8 บ่อเป็นน้ําทีเ่กดิจากการละลาย
ของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุ
มามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอัน

ยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ื้นดนิ
และซมึซาบไปยังบ่อน้ําแตล่ะบ่อน้ํา 
ดังนั้นน้ําที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ําที่ใส

สะอาด และสดชื่นมาก ทําใหค้น
ไทยเราเรียกที่นี่ว่า หมู่บา้นนํา้ใส 

ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยังไดถู้ก
เลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ 
แหล่งน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุด

ของญี่ปุ่ นอีกดว้ย อีกทั ้งบริเวณ
โดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิ

ของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันที่อากาศ
แจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับ
บรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซือ้

สนิคา้พื้นเมือง หรือชมิขนมโมจิ
ย่างข ึน้ชื่อที่เป็นสีเขียวๆทําจาก

หญา้สมุนไพร เรียกว่า ยากิคุซ  
ะโมจ ิหรือเลอืกชมิซอรฟ์ครีมหลากรส ทัง้โมโมะ, วานลิลา, องุ่น, ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮักไก หรือชมิ
เตา้หูใ้ส่มโิสะรสอร่อย อสิระตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านไป ชมซากุระรมิทะเลสาบคาวากูจโิกะ ชมงาน

เทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival (เทศกาลจัดขึน้ระหว่างวันที่ 6-14 
เมษายน 2562) บรเิวณทางตอนเหนือของ ทะเลสาบคาวากุจโิกะ ใหท้่านชมซากุระทีเ่บ่งบานกันอย่างสวยงาม 
เรยีงรายมากกว่า 200 ตน้ ชมววิทวิทศันข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมีภูเขาฟุจอิยู่เบื้องหลัง จากนัน้นําท่านไป

สมัผัสประสบการณ์พธิชีงแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
ราคาถกูตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)Japanese Set 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นไป ชอ้ปป้ิงย่าน

ชนิจกูแุละ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวม
แฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็น

แหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับ
หนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชม
และซื้อสนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถา่ยรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งสาํอางเชน่แบนรด ์ KOSE , 
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SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึ
PEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูก

สารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื่องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย 
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูก ุ
เชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัย่านนา

รติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม  นารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – สวนอเุอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้– จงัหวดั

ชบิะ - ชมงานไฟฤดหูนาว Tokyo German Village //หรอื สวนดอกทวิลปิทีเ่มอืงซากรุะ – นารติะ 
                   อาหารเชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ตB์BQ Yakiniku) 

 

**หมายเหต:ุ กรุป๊ออกเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่4 เม.ย.เป็นตน้ไป วนัที3่โปรแกรมเทีย่วสวนทวิลปิแทนงานไฟ 
จ.ชบิะ เมอืงซากรุะ – สวนทวิลปิ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – อเุอโนะ – โอไดบะ – ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ –  
หา้งไดเวอรซ์ติ ี–้ นารติะ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

นําท่านเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมืองหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ 

SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิท
องคําทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธ

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน  ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื่อ
ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง 
(ประตฟู้าคํารณ) ซ ึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่ีความสงูถงึ 4.5 

เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่  เลือกชมและเช่า
เครือ่งรางของขลงัอันศกัดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนน

นาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีงของวัด มี
ร า้นขายของที่ระล ึกมากมายไม่ว่ าจะเป็น
เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบ

ทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้
ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลิน กับ

การชอ้ปป้ิงของฝากที่เ ป็นแบบญี่ปุ่ นญี่ปุ่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของ
เครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, 

รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หาก
มีเวลาท่านสามารถเด ินไปถ่ายรูปคู่กบั
หอคอยที่สูงที่สดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี

(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหา
นครโตเกยีว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงาม

จากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ สําหรับ
โตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2555 มีความสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอย
แคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา นําทา่นเดนิทางสู ่

สวนอเุอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมีทัง้วัด ศาลเจา้ ทะเลสาบและสวน
สตัว ์มตีน้ไมม้ากมายทําใหบ้รรยากาศร่มรื่น จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนยิมมาพักผ่อนกันและในฤดูใบไมผ้ลิ

ของทกุๆปี สวนอุเอโนะจะไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้ง
สองขา้งยาวไปตามทา งเดนิภายในสวน มจํีานวนมากกว่า 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดูดผูค้นจํานวนมากมาเยี่ยมชมใน 
เทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า งานฮานาม ิหมายเหต:ุ (ซากรุะจะมชีว่งประมาณปลายเดอืนมีนาคมถงึ
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เดอืนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ ึน้อยู่กับสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้
กรณีดอกซากรุะยังไม่บานหรอืโรยแลว้จะนําทา่นไป ตลาดปลาเกา่สกึจิ ิ(Tsukiji)แทน) 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(มือ้ที ่6) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 
 

บา่ย นําท่านเดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกดิจากการถม
ทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที่

หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่ง
บันเทงิมากมายและใหท้่านถ่ายรูปกับกนัด ัม้ตวัใหม่ RX-0 
Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 1:1 

เหมือนตัวเดมิ ทําใหม้ีความสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 

เมตร) และเพิง่เปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 
2560 ทีผ่่านมา สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสูจ่งัหวดั
ชบิะ นําท่านไป หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว (Tokyo 

German Village) คือธีมพาร์คที่ตัง้อยู่ห่างใจกลาง
กรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั่วโมง เป็นงาน
ประดับไฟ 1 ใน 3 งานที่ย ิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต  จัด

ตดิตอ่กนัมาปีนี้เป็นครัง้ที ่13 แลว้ โดยจะประดบัหลอดไฟ

ทัง้ส ิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่างพราวไปดว้ย

แสงสว่างทั่วทั ้งบริเวณทั ้ง “อุโมงค์
สายรุง้ (Rainbow Tunnel) ”สูง 70 

เมตรที่ระยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สี

สวยงาม ไฟประดับสามมติขินาดมหมึา 
แ ล ะ เ ว ที ห ลั ก ข อ ง ง า น อ ย่ า ง 

“มารค์พลัทซ ์(Marktplatz) ” ซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมสไตลเ์ยอรมันที่
ป ร ะดั บ ป ร ะ ดา ด ้ว ย แ สง ไ ฟ
สวยงาม อีกทั ้งโชว์ ที่นี่มีการ

แ ส ด ง แ ส ง สี เ สี ย ง  3 D 
illumination ที่เนน้ศลิปะและ
เทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกันช่วย

สรา้งบรรยากาศใหย้ิ่งค ึกคัก 
นอกจากนี้จากบนชงิชา้สวรรค์

บรเิวณเนนิสูงมองลงมาก็จะได ้
เห็นภาพอันสว่างไสวระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกบัปูไวด้ว้ยพรมแห่งแสงไฟ ซึง่ดูสวยงามจนลมือากาศอันหนาว

เหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลยทเีดยีว อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศตามอัธยาศยั **หมายเหตุ:
ต ัง้แตก่รุป๊เดนิทางวนัที4่เม.ย.เป็นตน้ไปจะเทีย่วสวนทวิลปิแทนงานไฟ** 
 ชว่งเชา้จะนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซากุระ นําท่านชมงานงานเทศกาลทวิลปิแหง่เมอืงซากุระ 

เป็นงานเทศกาลชมทวิลปิในชว่งเดอืนเมษายนที ่Sakura Furusato Hiroba ณ เมอืงซากรุะ (Sakura) ในจังหวัด
ชบิะ (Chiba) ในงานนี้จะได  ้  ชมกับทุ่งทวิลปิมากกว่า 100 สายพันธุร์วมกันกว่า 670,000 ตน้ โดยเป็นสวนมี

ขนาดใ หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคคนัโต (Kanto)มกีงัหันลมเ นเธอรแ์ลนดต์ัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนอย่างโดดเด่น อสิระ
ใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั 

 

อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่ ี ่ รา้นดองกี ้– หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 

นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมายในราคาพเิศษและใกล ้ๆ
กนัจะมหีา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้

ตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 
เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55น. เหนิฟ้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบนิ AIR 

ASIA  เทีย่วบนิที ่XJ603 (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบน X 

เครือ่งขากลบั บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 
 19.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั

นําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา

แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย

ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่

ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
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ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้
 

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
สาํหรับทีน่ั่ง Business/Premium ตัว๋ซรียีก์รุ๊ปทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 

เป็นที่น่ังที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่น่ังมาตรฐาน ดว้ยพื้นที่วางขาที่กวา้งเป็นพเิศษ มีพื้นที่พอที่จะ
สามารถยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่

สําคัญ: (ทีน่ั่งจะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารที่น่ังในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มี
คณุสมบัตติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/คําพูดได  ้
เป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปี ข ึน้ไป 

เป็นผูท้ีไ่ม่ไดก้ําลงัตัง้ครรภ ์
เป็นผูท้ีไ่ม่ไดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
เป็นผูท้ีไ่ม่ไดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ั่งใหม่บนเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่มี
คณุสมบัตติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 ทีน่ ัง่พรเีม ีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งนํา้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
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8. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน

บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.ส ิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
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14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

 

 

 


