
 
 

รหัสโปรแกรม : 17909 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE: XJ787 Oh! Ho… นาโกยา่ โตเกยีว 6D3N 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

พกักฟิ1ุคนื ฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 1คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์มไีกดบ์สัพาเทีย่วครบทกุวนั 
ทานเมน ูBBQ Yakiniku และ บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้ 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิสนามบนิชูบเุซ็นแทรร)์ 

น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  
 

ไฟลท์บนิ 

 

 

OH! HO … NAGOYA TOKYO 



Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 

Return          NRT – DMK   XJ607 20.40-01.20+1 

  

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อพัเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

หมายเหต:ุ กรุป๊เดนิทาง 28ต.ค.-2พ.ย.และ 30ต.ค.-4พ.ย. ไฟลท์ขาไป XJ607 02.15-09.40 
 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่ BKK-NGO  
XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  นาโกยา่ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – กฟิุ - หา้งAeon Mall 
อาหารเทีย่ง (Japanese Set)  

3  กฟิุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ- โอวาคดุาน ิ– ออนเซ็น 
 เชา้,เทีย่ง (BBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้)  

4  พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮกัไก – โออชิปิารค์ – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku -  
นารติะ อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set) 

5  นารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ - ทา่อากาศ
ยานนารติะ เทีย่วบนิที ่XJ607 NRT-DMK 20.40น.   เชา้  

6 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เวลา 01.20น. 

 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

1-6 เมษายน 63 29,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500 30  

3-8 เมษายน 63 31,888 7,500 30  

8-13 เมษายน 63 32,888 7,500 30  

22-27 เมษายน 63 26,888 7,500 30  

24-29 เมษายน 63 26,888 7,500 30  

1-6 พฤษภาคม 63 28,888 7,500 30  

13-18 พฤษภาคม 63 27,888 7,500 30  

20-25 พฤษภาคม 63 26,888 7,500 30  

22-27 พฤษภาคม 63 26,888 7,500 30  

29พฤษภาคม-3มถินุายน 25,888 7,500 30  

3-8 มถินุายน 63 23,888 7,500 30  

10-15 มถินุายน 63 23,888 7,500 30  

17-22 มถินุายน 63 23,888 7,500 30  

24-29 มถินุายน 63 23,888 7,500 30  

1-6 กรกฎาคม 63 22,888 7,500 30  

3-8 กรกฎาคม 63 22,888 7,500 30  

8-13 กรกฎาคม 63 23,888 7,500 30  

15-20 กรกฎาคม 63 22,888 7,500 30  

17-22 กรกฎาคม 63 23,888 7,500 30  

24-29 กรกฎาคม 63 26,888 7,500 30  

29กรกฎาคม-3สงิหาคม 24,888 7,500 30  



5-10 สงิหาคม 63 24,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 30  

12-17 สงิหาคม 63 26,888 7,500 30  

19-24 สงิหาคม 63 23,888 7,500 30  

26-31 สงิหาคม 63 22,888 7,500 30  

2-7 กนัยายน 63 23,888 7,500 30  

9-14 กนัยายน 63 23,888 7,500 30  

16-21 กนัยายน 63 23,888 7,500 30  

23-28 กนัยายน 63 23,888 7,500 30  

30กนัยายน-5ตลุาคม 24,888 7,500 30  

2-7 ตลุาคม 63 25,888 7,500 30  

7-12 ตลุาคม 63 26,888 7,500 30  

9-14 ตลุาคม 63 26,888 7,500 30  

14-19 ตลุาคม 63 26,888 7,500 30  

16-21 ตลุาคม 63 25,888 7,500 30  

21-26 ตลุาคม 63 26,888 7,500 30  

23-28 ตลุาคม 63 26,888 7,500 30  

28ตลุาคม-2พฤศจกิายน 26,888 7,500 30 ไฟลท์ขาไป XJ607 

02.15-09.40 

30ตลุาคม-4พฤศจกิายน 25,888 7,500 30 ไฟลท์ขาไป XJ607 

02.15-09.40 

 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

20.30น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

 

 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55น. น าท่านเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ638 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัทีส่อง   นาโกยา่ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – กฟิ ุ- หา้งAeon Mall 

                    อาหารเทีย่ง (Japanese Set) 

 

07.45 น. เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชิ

ราคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ

บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึ

เรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ กสัโช และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) Japanese Set 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดักฟิุ ตัง้อยูใ่นภมูภิาคจบูบุนเกาะฮอนชใูจกลางประเทศญีปุ่่ น ขึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงแหง่สายน ้าจงึ

มภีมูทิัศน์ทีส่วยงามจากธรรมชาตเิดนิทางสู ่หา้งAeon Mall อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และอสิระอาหารเย็นตาม

อธัยาศัย สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วัน

กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่าม     กฟิุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ- โอวาคดุาน ิ– ออนเซ็น 

                   อาหารเชา้, เทีย่ง (BBQ Yakiniku) ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่2)  

 น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูท่ะเลสาบฮามานะ สถานทีท่่องเทีย่วชือ่

ดังของเมอืงฮามามตัส ึจังหวัดชซิโุอกะ หรอืทีรู่จั้กกนัอกีชือ่หนึง่วา่ทะเลสาบปลา

ไหล เนือ่งจากทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นแหลง่ชกุชมุของปลาไหลจ านวนมากมาย เป็น

บรเิวณทีจ่ับปลาไหลไดม้ากเป็นอนัดับตน้ๆของญีปุ่่ น ความสวยงามของทะเลสาบ

ฮามานะเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วเขา้มาเทีย่วไดเ้ป็นจ านวนมากแห่งหนึง่ บรเิวณ

รอบๆมีรา้นอาหารและรา้นขายของฝากจ านวนมากซึง่เป็นบริเวณจุดพักรถ 

นักท่องเทีย่วก็จะแวะเขา้มาน่ังทานขา้วหนา้ปลา ราเม็งและเดนิชอ้ปป้ิงซือ้ขนม

ของฝากกัน ขนมพายปลาไหลเป็นขนมขึน้ชือ่ของที่นี่ก็สามารถหาซือ้เป็นของ

ฝากได ้อสิระใหท้่านเก็บภาพซือ้ของฝากตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่ วน

อทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่

ของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิทึี่ผูม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่ง

ธรรมชาติและดอกไมน้านาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั ้งปี ทิวทัศน์ที่

สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบ

อาช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรื่อง

ของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มี

จ านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17  แหง่ 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที3่) BBQ Yakiniku บุฟ

เฟ่ต ์

บา่ย น าท่ าน  ล่อง เรือโจรสล ัด  ที่ทะ เลสาบอาช ิ

ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ

ทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง 

หมายเหต:ุ กรณีสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยหรอืเรอืหยดุใหบ้รกิารทางบรษิทัขอปรบัเปลีย่นเทีย่วศาลเจา้ฮา

โกเนแ่ทน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หุบเขานรก  ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันทีส่ามารถตม้ไข่ให ้

สกุดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ใหท้า่นไดล้องชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กนัวา่เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาวขึน้ 

7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย อาท ิสบูด่ า, แชมพูด า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่ลว้น

เป็นผลติภณัฑจ์ากก ามะถันทีค่นญีปุ่่ นเชือ่วา่บ ารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทัง้ คติตีไ้ขด่ า ซึง่เป็นโอท็อปอยา่งหนึง่

ของญีปุ่่ น 

หมายเหตุ: กรณีทางขึน้ปิด ไม่สามารถขึน้ได ้หรอืการจราจรตดิจดับรษิทัขอปรบัเปลีย่นไปเที่ยวโก

เท็มบะเอา้ทเ์ลทหรอืสวนสนัตภิาพเฮวะโคเอนแทน 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น ยา่นภเูขาไฟฟูจ ิ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้!!! หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสั

น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) 

น ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสี่วนชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อน

คลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 

 

 

 



 
วนัทีส่ ี ่  พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮกัไก – โออชิปิารค์ – โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku –  

                นารติะ      อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

น าท่านเดนิทางสู ่ ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์

ตา่งๆทีเ่กดิแผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัวและท่านยังสามารถ

เขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดับทีแ่ตกต่างกันได ้ใหท้่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ วติามนิ ครมี

ตา่งๆเป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นหมูบ่า้น

ที่ตั ้งอยู่ ใกลภู้ เขาไฟฟูจิ บริเ วณทะเลสาบยามานาคาโกะ ( Lake 

Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของโลกในบรเิวณนี้มบี่อน ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าที ่ เกดิจากการ

ละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟจูมิอีายุมามากกว่า 1,200 ปี น าท่าน

เดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยูท่างเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคา

วากจุโิกะ ในวันทีอ่ากาศดสีามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน โดยตลอดปีสวนแหง่นีจ้ะมกีารปลกูดอกไม ้

หมุนเวยีนกันไป อาท ิในชว่งปลายเดอืนเมษายนจะมซีากุระ เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ชว่งกลางเดอืน



มถิุนายนจนถงึเดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่กีารจดังาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ย

ดอกลาเวนเดอร ์ ดอกลาเวนเดอรจ์ะส่งกลิน่หอมไปทั่วทัง้สวน สว่นในชว่งเดอืนตุลาคมถงึพฤศจกิายน จะปลูกพุ่ม

โคเคยีทีจ่ะแดงสดใสตลอดฤดใูบไมร้ว่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่)Japanese Set 

น าท่านเขา้สู่โตเกยีวเมอืงหลวง น าท่านไป ชอ้ปป้ิง

ยา่นชนิจูกแุละ Laox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  

เทห่์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นสิตา้เป็นแหล่งอัพเดทเท

รนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีว

ในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทิ

เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร์

, Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ 

ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 

100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ที่ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี่รวมสนิคา้

เครือ่งใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตาม

อธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย 

จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้ นารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ –  

                  ทา่อากาศยานนารติะ    อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 

น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้

แมก่วนอมิทองค าทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมี

ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) 

ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยูเ่ลอืกชมและเชา่เครือ่งราง

ของขลังอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของที่

ระลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย  ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้

ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้

ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่น

สามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี (Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่อง

มหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิาร

เมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของ

จนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา เดนิทางสู่ ตลาดปลาสกึจิ ิตลาดปลาใจกลางโตเกยีว 

ภายในตลาดเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมาก มรีา้นขายปลาทะเลสด ผักผลไมต้ามฤดู

และซาชมิ ิปลาดบิ หรอืซชูดิว้ย อาหารมือ้กลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 



บา่ย น าทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย

ชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมายและใหท้่านถ่ายรูปกับกนัด ัม้ตวัใหม ่

RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร 

(ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเพิง่เปิดตัวเป็นทางการในวันที ่24 กันยายน 2560 ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ607 01.20+1 

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

01.20น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ
ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ



ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 





 

5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 

 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาได ้

อยา่งเต็มที ่

- ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไปไมเ่กนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ

ค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉนิได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 



5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่

    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บ
รวมวันหยดุและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4ขวด 



15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 


