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โตเกยีว ฟูจ ิ

4วนั3คนื
ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 18,900 บาท  

✓แชอ่อนเซ็น✓บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
พกัฟูจอิอนเซ็น 1คนืนารติะ 2คนืเทีย่วอสิระฟรเีดย1์วนั 

“ชมทุง่พงิคม์อสหรอืทุง่ดอกชบิะซากรุะ(Shibazakura)ชมพสูะพร่ัง” 
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  

ช 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NRT  XJ600  04.25 - 12.40 – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ออนเซ็น 

 เทีย่ง (บรกิาร Set Boxบนรถ ),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

2  ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่พงิคม์อส – โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – 

โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku - นารติะ      เชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

3  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) 
หรอืเลอืกซือ้Option Tour    เชา้   

4  วดันารติะ - รา้นดองกี ้– หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
กรงุเทพฯ  
เทีย่วบนิ NRT-DMK   XJ603 13.55 -19.05                          
 เชา้  

 
 

 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเด ีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

15-18 เมษายน 62 24,900  

 
Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

  

8,500 34  

16-19 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

17-20 เมษายน 62 23,900 8,500 34  

18-21 เมษายน 62 23,900 8,500 34  

19-22 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

20-23 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

21-24 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

22-25 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

23-26 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

24-27 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

25-28 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

26-29 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

27-30 เมษายน 62 22,900 8,500 34  

28เมษายน-1พฤษภาคม 25,900 8,500 34  

29เมษายน-2พฤษภาคม 25,900 8,500 34  

30เมษายน-3พฤษภาคม 25,900 8,500 34  

1-4 พฤษภาคม 21,900 8,500 34  

4-7 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  

9-12 พฤษภาคม 18,900 8,500 34  

11-14 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  

17-20 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  

18-21 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  

23-26 พฤษภาคม 19,900 8,500 34  

25-28 พฤษภาคม 18,900 8,500 34  
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ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NRT   XJ602 05.05 -13.10 

Return          NRT – DMK   XJ603 14.25 -19.10 

 

วนัท่ีแรก   กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วดัอาซากุสะ - ออนเซ็น 
                   อาหารกลางวนั (แบบ Set Box), เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์) 

 

02.00น.  พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบิน THAI AIR ASIA X 
(XJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติดแท็คกระเป๋า  

05.05น. น าทา่นเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X  เท่ียวบินท่ี 
XJ602  (คา่ทวัร์ไมร่วมคา่อาหารบนเคร่ืองขากลบั บนเคร่ืองมีจ าหน่าย/สั่งซ้ือบนเคร่ือง ) 

 

 

 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา

ปรับนาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั น าทา่นขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ  

บ่าย  อาหารกลางวนั (ม้ือท่ี1)บริการอาหารกลางวนัแบบSet Box บนรถ) น า
ทา่นเดินทางสู ่โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE 
กราบนมสัการขอพรจากองค ์เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วดั
พุทธท่ีเกา่แกท่ี่ภาคคนัโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นท่ี
ระลึกกบั คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู ่เลือกชมและเชา่เคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ีหรืเพลิดเพลินกบั 
ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของ
ขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย  ขนมท่ีคนญ่ีปุ่นมายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั ทา่นจะได ้
เพลิดเพลิน กบัการชอ้ปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีปุ่นญ่ีปุ่น Made In Japan แท ้ๆ  รวมท ัง้ขา้วของเคร่ืองใช ้
คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ ไดท่ี้น่ี หากมีเวลาท่านสามารถเดิน
ไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์คใหมข่องมหานคร
โตเกียว ท่ีทา่นสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้บัวดัอาซากุซะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด  
ใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คือหอคอยแคนตนัทาวน์
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เวอร์ท่ีนครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ใน
นครโทรอนโตของแคนาดา สมควรแก่เวลาเดินทางสู่
ท่ีพกัแรมออนเซ็น  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี2) บุฟเฟ่ต์ขาปู
ยกัษไ์ม่อัน้!!! 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นใหท่้านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วย
เร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
ท่ีพกั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดินทาง) 
 

วนัท่ีสอง  ศูนยพิ์พิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - ทุ่งพิงคม์อส – โออิชิปารค์ - พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น – โตเกียว – ชอ้ป
ป้ิงชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ      อาหารเชา้,เท่ียง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี3) 
 น าทา่นเดินทางสู่ศูนยพิ์พิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว ซ่ึงไดจ้ าลองเหตุการณ์

ต่างๆท่ีเกิดแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่น และสาธิตวิธีป้องกนัตัว และท่านยัง
สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดินไหวในระดบัท่ีแตกตา่งกนัได ้
ดว้ย น าทา่นเดินทางสู่ ทุ่งพิงค์มอส ชมเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ 
ภูเขาไฟฟูจิ ใหท้า่  นไดช้มความงดงามของทุง่ดอกพิงคม์อสหรือเรียกอีก
ช่ือว่าดอกชิบะซากุระท่ีเบง่บานเต็มทุง่กวา้งกวา่8แสนดอก ชิบะซากุระ 
(Shibazakura/ Phlox Subul  ata) เป็ น พื ช ท่ี มี ว งจร ชี วิ ต
มากกว่าสองปี อยู่ในพืชตระกูล Polemoniaceae, จ าพวก 
Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตัง้แตช่ว่งเมษายนจนถึง
พฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสีแดง สีชมพู สีขาว และสีมว่ง ชิบะ

ซากุระเป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดจากอเมริกาเหนือ มีอีกช่ือวา่มอส พ้ิงค ์(Moss Pink) ท่ีถูก
เรียกวา่ ชิบะซากุระเพราะมีรูปร่างดอกคลา้ยดอกซากุระแตบ่านอยูบ่นพ้ืนดินค  ลา้ย
ตน้หญา้ ด  ้ วยลกัษณะพิเศษดงักลา่วจึงนิยมปลูกเป็นสวนดอกไมห้รือพืชคลุมดิ  น 
อิสระใหท้า่นเก็บภาพความประทบัพรอ้มเลือกซ้ือของฝากของท่ี   ระลึกท่ีมีจ าหน่าย
เฉพาะในงานเชน่คุกก้ีฟจิูยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟจิูชิบะซากุระมนัจู,ฟูจิ
ชิบะซากุระคินทสึบะ เป็นตน้ นอกจากน้ียังมีการจัด “Mt. Fuji 
Delicious Foods Festival” มีการออกรา้นของอร่อยในแถบภูเขาไฟ
ฟจิูมากมาย บริเวณในงานท่ีจะขายเคร่ืองด่ืมของกินดว้ย  
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              (เทศกาลจดัข้ึนประมาณกลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคม กรณีดอกไมย้งัไม่บานหรือ
โรยแลว้หรือจบเทศกาลแลว้จะน าท่านข้ึนฟูจิชัน้5แทน) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 4)Japanese Set 
บ่าย น าท่าน เดินทางสู่  โออิชิ  ปาร์ค  (Oishi Park) เป็น จุดชมวิวภู เขาไฟฟู จิ 

(Mt.Fuji) ท่ีต ัง้อยูริ่มฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวนัท่ีอากาศแจม่ใสจะเป็นจุด
ชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเ้กือบท ัง้ลูกท่ีสวยงามมาก  น าทา่นไป
สมัผสัประสบการณ์พิธีชงแบบญ่ีปุ่น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัทา่นเอง
และอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกตามอธัยาศัย จากนั้ นน าทา่น
เดินทางสู่โตเกียว น าท่านไป ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ และLaox Shinjuku
แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟช ัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟช ัน่นิสตา้ 
เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปจัจุบนั ใหท้า่นเลือกชมและซ้ือ
สินคา้มากมาย อาทิเชน่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้
,รองเทา้ และเคร่ืองส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคา
คอ่นขา้งถูกกวา่เมืองไทยและรา้น100เยน (อยูตึ่กPEPEชัน้8) ซ่ึงสินคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เทา่กนัหมด หรือเป็นรา้นดองก้ี ท่ีขายสินคา้ราคาถูกสารพดัอยา่ง หรือจะเป็นรา้นมตัสึโมโตท่ี้รวมสินคา้ เคร่อง
ใชเ้คร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารม้ือเย็นอิสระตาม
อธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลือกชิมรา้นอร่อยตา่งๆท่ียา่นชินจูกุ เชน่รา้นราเมง รา้นซูชิจานหมุน และรา้นอร่อยๆอีก
มากมาย จนถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัย่านนาริตะ 
ท่ีพกั: The Hedistar Hotel Narita หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดินทาง) 
 

วนัท่ีสาม  อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัหรือซ้ือบตัรเขา้โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรือ 
                  เลือกซ้ือOption Tour       อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 5) 

❖ อิสระใหท่้านท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ เชน่ อากิฮาบาร่า,ฮาราจุกุ ,ชินจูกุหรือชอ้ปป้ิงแถวนาริตะ 
เชน่หา้งอิออนมอลล,์ชิซุยเอา้ทเ์ลท ทอ่งเท่ียวโดยตวัทา่นเอง 

 ➢ Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบินนาริตะ เปิดใหบ้ริการทุกวนั มีแบรนดช์ ัน้น าของญ่ีปุ่น
และแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลือกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เชน่ Coach, Coach Men, Disney Store, 
Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy 
Hilfiger,  New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปได ้

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ีแหลง่รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์
ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบสั Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แลว้ขึ้นรถไปท่ี 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 

❖ เลือกเท่ียวดิสนีย์ Tokyo Disneyland หรือ DisneySea  ซ่ึงสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบสัจาก
สนามบินสูดิ่สนียไ์ดโ้ดยงา่ย 
หมายเหตุ : ราคาบัตรท่านละ 
2 ,70 0  บ าท  (ไ ม่ รวม ค่ า
เดินทาง) กรณีตอ้งการสั่งซ้ือ
บตัรกบับริษัทฯ กรุณาแจง้ความ
ประสงค ์อย่างน้อย 7 ว ันก่อน
เดินทางพรอ้มช าระคา่บตัร) บตัรโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละดิสนียซี์ ราคาเทา่กนัและ
เลือกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ➢ โตเกียวดิสนีย ์ทา่นจะไดพ้บกบัความมหศัจารรยข์องโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
(Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่ง
ความสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจและเคร่ืองเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณไดส้ัมผ ัสถึง
ความสุขตัง้แตก่า้วแรกท่ีคุณเขา้ไป สวนสนุกท ัง้สองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยความบนัเทิง 
พรอ้มกบักล่ินอายความเป็นญ่ีปุ่น ทา่นจะไดพ้บกบัตวัละครสุดคลาสสิคจากดิสนีย์
มากมายท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือด าด่ิงลงไปใตม้หาสมุทรกบัโตเกียวดิสนียซี์ท่ีมาพนอ้มกบัตวัละครจากใต ้
ทะเลมากมาย ดิสนียเ์ป็นโลกแห่งจินตนาการของราชา
การ์ตูนญ่ี ปุ่นซ่ึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้า่น
สนุกสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด ( ไมจ่ ากดัจ านวนการ
เลน่ ) ผจญภยัในดินแดน  ตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เคร่ืองเลน่ตวั
ใหมจ่ากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั  Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ 
The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ใหท้ ่านได ้
สนุกสนานพรอ้มกบัการ จบัจา่ยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กท ัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการ์ตูน
เอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของ
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ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์ทา่นสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชตัเต้ิลบสั หรือถา้
เดินทางจากโตเกียว ทา่นสามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยงัโตเกียวดิสนียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 
นาที อีกท ัง้ ยงัมีรถโดยสารว่ิงตรงจากโรงแรมหรือสถานท่ีตา่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 
สนามบินนาริตะ 
ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
เปล่ียนสายรถท่ีสถานีรถไฟ JR โตเกียว 
ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาที 
โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
 

❖ เลือกซ้ือOption Tour เท่ียวโตเกียว (มีบสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการทวัร์เสริมน้ีเป็นการเสนอขาย
บสัวนัฟรีเดยเ์บ้ืองตน้ ทางบริษทัและไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซ้ือใดๆท ัง้ส้ิน ขึ้นอยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการ
เดินทางของลูกคา้แตล่ะทา่นเทา่นั้น (โปรแกรมเดินทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบสั เชน่ 
เท่ียวโตเกียว พระราชวงัอิมพีเรียล ชิบูยา่ ฮาราจูกุหรือโอไดบะ หรือเท่ียวโยโกฮามา เท่ียวคามาคุระ หรือเท่ียว
เมืองเกา่คาวาโกเอะ เป็นตน้ 
อตัราค่าบริการ /ท่าน 
เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 
เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 31 ท่านข้ึนไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 
 
อาหารกลางวนัและเย็นอิสระตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั: The Hedistar Hotel Narita หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดินทาง) 
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วนัท่ีส่ี  วดันาริตะ - รา้นดองก้ี – หา้งAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
กรุงเทพฯ                           อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี6) 

น าทา่นเดินทางสู่ วดันาริตะ วดัน้ีเป็นหน่ึงในวดัท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมากท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ถือวา่
เป็นวดัท่ีโดง่ดงัท่ีสุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเย่ียมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิ ใน
กรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตัง้ของประตูหลกั มีทางเดินบนัไดขึ้นสูอ่าคารหลกัเป็นสถานท่ี
ส าหรับสกัการะบูชาภายในวดัทา่นสามรถบนัทึกภาพเจดียห์า้ช ัน้หน่ึงคู ่สวนหยอ่มท่ีมีสระ
น ้าขนาดใหญ ่รวมท ัง้บริเวณส าหรับเล้ียงสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบ
อินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว ้น าทา่น
กราบนมสัการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมี้ชีวิตท่ีดีและยืนยาว 
พรอ้มเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลงัและสินคา้พ้ืนเมืองน า
ทา่นเดินทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองก้ี เป็นรา้นท่ีรวบรวมสินคา้ตา่งๆ
ของญ่ีปุ่นไวม้ากมายในราคาพิเศษและใกล ้ๆ กนัจะมีหา้งอิอน นาริตะ ทา่นสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงไดต้าม
อธัยาศยั สมควรแกเ่วลาเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

14.25น. เหินฟ้าสู่ท ่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIRASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ603 (ค่าทวัร์ไม่รวม

คา่อาหารบนเคร่ืองขากลบั บนเคร่ืองมีจ าหน่าย/สั่งซ้ือบนเคร่ือง ) 
 19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน
เวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปล่ียน 100 
เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปล่ียนปรบัสูงข้ึน บรษัทัฯขอสงวสิทธิในการปรบัอตัราค่าบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบ
จ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  
ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสด
ส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  
 

http://www.tourgether.co.th/
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เง่ือนไขการใหบ้ริการ  
1. การเดินทางครัง้น้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไมถึ่ง  

- ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 
10 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้น 
    บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  
3.การช าระค่าบริการช าระเงินคา่จองทวัร์ทา่นละ 15,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นการเดินทาง 20วนั  
**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและดา่นตรวจปฏิเสธการออก
และเขา้เมืองทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน  รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
คา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 5.อตัราค่าบริการน้ี  รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
ท่ีนั่งเป็นไปตามการจดัสรรของสายการบินไมส่ามารถเลือกระบุท่ีนั่งได  ้
 
การอพัเกรดท่ีนั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
ส าหรับท่ีนั่ง Business/Premium ตัว๋ซีรียก์รุ๊ปทวัร์ไมส่ามารถอพัท่ีนั่งได ้ 
ท่ีนัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เท่ียว/ท่าน 
เป็นท่ีนั่งท่ีมีพ้ืนท่ีวา่งท่ีมากกวา่ท่ีนั่งมาตรฐาน ดว้ยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกวา้งเป็นพิเศษ มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขา
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
ส าคญั: (ท่ีนั่งจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผูโ้ดยสารท่ีนั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน จะตอ้ง มีคุณสมบติั
ตามเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 
เป็นผูท่ี้มีความพรอ้มท ัง้ทางดา้นร่างกายและจิตใจเพ่ือท่ีจะสามารถชว่ยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได ้
เป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉินท ัง้แบบท่ีเป็นเอกสาร/ค าพูดได ้
เป็นผูท่ี้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
เป็นผูท่ี้ไมไ่ดก้  าลงัตัง้ครรภ ์
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เป็นผูท่ี้ไมไ่ดเ้ดินทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรือ เด็ก 
เป็นผูท่ี้ไมไ่ดซ้ื้อท่ีนั่งเสริม 

เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดท่ีนั่งใหมบ่นเคร่ือง หากผูโ้ดยสารไมมี่
คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กลา่วไวข้า้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 ท่ีนัง่พรีเม่ียม ท่ีนัง่ Hot Seat ท่ีนัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตูทางออก
ท่ีนัง่ทารก หอ้งน ้า 

2. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง 

5.  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ือง ท่ีสายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 
กิโลกรมั สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ  
**กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัร์หรือกอ่นเดินทาง10วนัเทา่นั้นพร้อมช าระคา่
น ้าหนัก** 

- ซ้ือน าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 

- เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 2,000 บาท  
6. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนั
สุขภาพเพ่ิมได ้
7. อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชน่คา่อาหารเคร่ืองด่ืมคา่ซกัรีด คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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6. คา่ทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

7. คา่ประกนักระเป๋าเดินทาง  

8. ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรบักรุป๊ท่ีมีหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ
ในบริการ 
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 
1.ต ัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เชน่ เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 
3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะสัน้ 
 3.ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 
 4.เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทาง
บริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ทา่น  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  
6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท ัง้หมด  
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7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท า ท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี4ของการเดินทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 -12ชัว่โมง อาทิเชน่ 
เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง
ทอ่งเท่ียว ตามพ.ร.บ การทอ่งเท่ียว เทา่นั้น  ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได ้และทางบริษทัฯถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถ
ซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษัท ประกนัท ั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด)  
17. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

http://www.tourgether.co.th/

