
 
CODE: XW88 Winter Snow Monkey โตเกยีว ฟจู ิชริาคาวาโกะ นากาโนะ ลงิออนเซ็น 5วนั 4คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter Snow Monkey โตเกยีว ฟจู ิชริาคาวาโกะ นากาโนะ ลงิออนเซ็น 5วนั 4คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  

เครื:องลาํใหญ ่B777-200 (ที:น ั:ง3-4-3) บรกิารอาหารรอ้น+เครื:องดื:ม เสริฟ์ท ัHงไปและกลบั 
พกัมตัสโึมโต ้1คนื กโุจออนเซ็น 1คนื ฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 1คนื 
**เที:ยวครบ สดุคุม้!!! มรีถ ไกดพ์าเที:ยว ทกุวนั พกัออนเซ็น 2คนื** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี:ยวเพิ:ม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ที:น ั:ง หมายเหต ุ

2 – 6 ธ.ค.  36,900  
 

ไมม่รีาคาเด็ก  
(เด็กทารกอายไุมเ่กนิ2 ขวบ 7,000 บาท) 

10,500 34  
7 – 11 ธ.ค.  36,900 10,500 34  
9 – 13 ธ.ค.  36,900 10,500 34  
14 – 18 ธ.ค.  35,900 10,500 34  
16 – 20 ธ.ค.  35,900 10,500 34  
21 – 25 ธ.ค.  36,900 10,500 34  
23 – 27 ธ.ค.  37,900 10,500 34  
28ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 45,900 10,500 34  
30ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 46,900  10,500 34  
ในการตรวจเชค็เอกสาร สมัภาระ และที�นั�งกอ่นออกเดนิทาง 
วนัที:แรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินารติะ – มตัสโึมโต ้- ถา่ยรปู

ปราสาทมตัสโึมโต ้
                   � อาหารเที:ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น 
 



01.00 น. � พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัHน 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์
6 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า   

04.15 น. � นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี:ปุ่ น โดยสายการบนิ  เที:ยวบนิที: XW918 (บนNOKSCOOT
เครื�องมบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มนํ,าดื�ม) 

11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี:ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืHอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั,นนําท่านขึ,นรถโคช้ปรับ
อากาศเดนิทางสูจ่งัหวดันากาโนะ ต ัHงอยูใ่นเขตจบู ุบนเกาะฮอนชู  

 � บรกิารอาหารเที:ยงแบบกลอ่งเบนโตะบนรถ ( มืHอที: 1) เดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้(ใชเ้วลาการเดนิทาง
ประมาณ 3.5ชั�วโมง)  เดนิทางถงึ เมอืงมตัสโึมโต ้ ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมและถ่ายรูป
ดา้นนอก) ที�ถูกสรา้งขึ,นในปี 1504 ซึ�งนับไดว้่า
เป็นปราสาทที�เก่าแก่ที�สุด และนอกจากนี,ก็ยัง
เป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาท
ที:มคีวามสวยงามที:สุดของญี:ปุ่ น ที�สามารถ
รอดพน้การถูกทําลายจากเพลงิของสงครามมา
ไดจ้นถงึปัจจบุนั ตัวปราสาทมผีนังที�ทาดว้ยสดํีา
สนทิทําใหม้ฉีายาว่า ปราสาทอกีาดํา จากน ัHน
นําทา่นเขา้สูท่ ี:พกั 

คํ:า  �รบัประทานอาหารคํ:า  ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มืHอที: 2) 

 �ที:พกั:  RIVERSIDE UEDAKAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที:สอง นากาโนะ – จโิกกดุานปิารค์ ชมลงิออนเซ็น – วดัเซ็นโกจ ิ– ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ –  
 ลติเต ิHลเกยีวโต – กโุจ ออนเซ็น                � อาหารเชา้,เที:ยง,เย็น 
 
เชา้        �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืHอที: 3) 
 จากนั,นนําทา่นเดนิทางสูต่ัวจงัหวดันากาโนะ นําท่านไปชม วดัเซ็นโกจิ

เป็นสถานที�เคารพบชูาของผูท้ี�เลื�อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี�ปุ่ น 
มาเป็นเวลากวา่ 1,400 ปี วหิารเซน็โกจเิป็นที�ประดษิฐานของพระพุทธรูป
องคแ์รกที�เขา้มาสูญ่ี�ปุ่ น ดงึดูดผูท้ี�เลื�อมใสศรัทธา จากทุกนกิายในทุกๆปี
จะมนัีกทอ่งเที�ยวกวา่6ลา้นคนมาเคารพสกัการะสถาปัตยกรรมชิ,นเอกทาง
พทุธศาสนาแหง่นี, วัดเซน็โกจเิป็นวัดที�ใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ นฝั�งตะวันออก นํา
ทา่นเดนิทางสู ่JIGOKUDANI MONKEY PARK  จนถงึเวลานัดหมาย 
นําท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ 
ลิ ง แ ช่ อ อ น เ ซ็ น  SNOW 
MONKEY ก ล า ง บ่ อ นํ, า พุ ร ้อ น
ธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิรมิขอบสระ 
ชื�อชมความน่ารักของลงิที�อาศัยอยู่
กนัเป็นฝงูใหญแ่ละมคีวามคุน้เคยกบั
มนุษย ์(หา้มจับหรือใหอ้าหารโดย
เด็ดขาด) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
การชมความ น่ า รักของลิงตาม
อธัยาศัย (การชมลงิแชอ่อนเซ็นนั,นจะสามารถชมไดห้รอืไมข่ึ,นอยูก่ับสภาพอากาศและธรรมชาตขิองลงิเนื�องจาก
ลงิที�ลงมาแชอ่อนเซน็เป็นลงิป่า) 

เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มืHอที: 4) เซตอาหารญี:ปุ่ น 
บา่ย          นําทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืง

ทาคายามา่ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 
ชม.) จากนั,นนําท่านชม ทาคายามา่
จินยะ หรือ ที:ว่าการอําเภอเก่า
เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูปดา้นนอก) 
ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า 
เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 
ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั,นนําท่านเดมิชม หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอืย่านซนัมาชซูิจ ิ
(Sanmachi-Suji) ซึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�ยังอนุรักษ์และ
คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกับทัศนียภาพเมอืง
เกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่าย
เหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั ,งเลอืกซื,อของที�ระลกึพื,นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตาซึ�งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืง 



ทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บ
เกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย หรอืจะถา่ยรปูกบัสะพานนาคะบาช ิเป็นสะพานสแีดงเขม้ที�ขา้มแมนํ่,ามยิา
คาวา (Miyakawa) และทา่นยงัสามารถลิ,มลองชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้
สูท่ ี:พกั 

คํ:า � รบัประทานอาหารคํ:า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มืHอที: 5) 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํHาแรธ่รรมชาต ิเพื:อสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Hาแรใ่น

ไสตลญ์ี:ปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิ:ม ซึ:งชาวญี:ปุ่ นเชื:อวา่นํ Hาแรธ่รรมชาตนิีHมสีว่นชว่ยเรื:อง โรคภยั
ไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั:ง  

 �ที:พกั:  Gujo Kogen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที:สาม     กโุจ – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาคาวาโกะ – จดุชมววิที:ทะเลสาบซูวะ - ยามานาช ิ- ออนเซ็น                            
                 � อาหารเชา้,เที:ยง,เย็น 
 
เชา้        �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืHอที: 6)  
                จากนั,นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั ,งเดมิ และยงั

ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995  บา้นสไตล์กัสโชสคึุรจิะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 
10 เมตร โครงสรา้งของบา้น
สามารถรองรับหมิะที�ตกหนัก
ในช่ว งฤดูหนาวได ด้ี  และ
รูปร่างของหลังคาเหมือนกับ
สองมือพนมของพระเจา้ จึง
เ รี ย ก ห มู่ บ ้า น ส ไ ต ล์  นี, ว่ า 
“กสัโช” และ  มผีูค้นจากทั�วทุก
มุมโลกหลั�งไหลไปชมความ
งามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 

เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที: 7) เซตอาหารญี:ปุ่ น   
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูย่ามานาช ิ ระหวา่งทางแวะจดุชมววิของ ทะเลสาบซูวะ Suwu lake เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและชมทศันยีภาพจากมมุสงู เบื,องลา่งคอืเมอืงซวูะ ที�ลอ้มรอบกบัทะเลสาบ จนสมควรแกเ่วลา
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยามานาชเิพื:อนําทา่นเขา้สูท่ ี:พกั 

คํ:า � รบัประทานอาหารคํ:า ณ หอ้งอาหารโรงแรม พรอ้มบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ (มืHอที: 8) 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํHาแรธ่รรมชาต ิ เพื:อสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Hาแร่

ในไสตลญ์ี:ปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิ:มซึ:งชาวญี:ปุ่ นเชื:อวา่นํ Hาแรธ่รรมชาตนิีHมสีว่นชว่ยเรื:อง โรคภยั
ไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั:ง 

 �ที:พกั:  Motosu View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที:ส ี:        ลานสกฟีูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิH งชนิจกู ุ– นารติะ 
                � อาหารเชา้,เที:ยง 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืHอที: 9) 
  นําท่านขึ,นสัมผัสกับลานสก ีFujiten ลานสกทีี�ตั ,งอยู่

บนเชงิภูเขาไฟฟจูทิางดา้นทศิใต ้ภายในประกอบดว้ย 
ลานสกขีนาดใหญ ่กอนโดลา ลานหมิะสําหรับเด็ก ลาน
รถเลอืนหมิะ และรา้นคา้ รา้นอาหาร ของฝาก ใหท้่าน
เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการเลน่หมิะ (คา่ทวัรไ์มร่วม
อตัราเช่าอุปกรณ์สกแีละชุดสําหรบัเล่นสกรีาคา
ประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลื:อน Snow 
Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

   
  หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที�อาจจะเปลี�ยนแปลงหรอื

อากาศไมเ่อื,ออํานวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลี�ยนที�เที�ยวทดแทนเป็น
หมู่บา้นนํ,าใสหรอืโอชโินะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไม่สามารถ
คาดการณ์  

  นํ า ท่ า น เ ดิน ท า ง ไ ป สั ม ผั ส ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ป ล ก ใ ห ม่ที�Experience 
Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ท่านจะไดท้ดสอบในหอ้งจําลอง
แผ่นดนิไหวรับการสั�นสะเทือนจากขั ,นตํ�าสุดสู่ขั ,นสูงสุด และสนุกสานในการ
เรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั,นใหท้่านเลอืกซื,อของฝาก
ราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากนํ,ามันมา้ โฟ



มลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึ�งเป็นนักวจัิยชื�อ
ดังของชาวญี�ปุ่ น 

เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืHอที: 10) 
บา่ย จากน ัHนนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว เดนิทางสูว่ดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก องค ์

เจา้แมก่วนอมิทองคํา ที�เป็น   ทองสัมฤทธิa มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เกา่แกท่ี�สดุในภมูภิาคคัน
โต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั ,งปี ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึกับ คามนิารมิง 
(ประตูฟ้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที:ใหญท่ี:สุดในโลก แขวนอยู ่
เลือกชมและเช่าเครื�องรางของขลังอันศักดิaส ิทธิaของวัดแห่งนี,หรื
เพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ,งที�มชี ื�อเสยีงของวัด มรีา้น
ขายของที�ระลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี,ตอ้งมาต่อควิกัน 
ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ, งของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น 
Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั ,งขา้วของเครื�องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย 
อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื,อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� และหากมี
เวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที�สงูที�สดุในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�
ทา่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ นําทา่นช้
อปปิH งยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปปิ,งชั ,นนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถอืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดใ์หม่ๆ  เป็นยา่นความเจรญิอนัดับ
หนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจบุนั เชญิทา่นเลอืกชมและซืHอสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื,อผา้ และเครื�องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และ
อื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และที�จะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัHน
8) ซึ�งสนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที�ท่านสามารถเลอืกซื,อเป็นของฝากกลับบา้นได ้
อาหารมืHอเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี:พกัยา่นนารติะ 
 �ที:พกั:  TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที:หา้ วดันารติะ – ดองกีHพลาซา่ – หา้งเอออน – สนามบนินารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง           
                  � อาหาร เชา้ 
  
เชา้   �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืHอที: 11 ) 
  นําท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัดนี,เป็นหนึ�งในวัดที�เป็นที�รูจั้กมากที�สุดใน

ภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวัดที�โดง่ดังที�สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชม
ก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจใินกรุงโตเกยีว 
บริเวณวัดเป็นที�ตั ,งของประตูหลัก มี
ทางเดินบันไดขึ,นสู่อาคารหลักเ ป็น
สถานที�สําหรับสักการะบูชาภายในวัด
ท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชั ,นหนึ�งคู ่
สวนหย่อมที�มสีระนํ,าขนาดใหญ่ ภายใน
ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบ
อนิเดยี โดยยงัคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพื�อสริมิงคลใหม้ชีวีติที�ดี
และยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื,อเครื�องรางของขลังและสนิคา้พื,นเมอืง จากนั,นนําท่านชอ้ปปิ,งที�รา้นดองกีHโฮเตะ 
และ เอออนพลาซา่ พบกบัสนิคา้มากมายหลายชนดิ (อาหารเที:ยงอสิระตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาเดนิทาง
สูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

16.50  น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เที:ยวบนิที: XW919 NOKSCOOT
    (บนเครื�องมบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มนํ,าดื�ม) 
22.05  น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

****************************** 
สายการบนินกสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุี:น ั:งSTANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม จะเป็นการRandom Seat 

ของสายการบนิเทา่น ัHนยกเวน้!!! จะมกีารซืHอที:น ั:งเพิ:มเทา่น ัHน!!! 
 

 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี:ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี:ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื:อใหท้า่นทอ่งเที:ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที:ยวญี:ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี:ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั:วโมง มอิาจเพิ:มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี:ยนเวลาท่องเที:ยวตามสถานที:ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 



กรณีอตัราแลกเปลี:ยนเงนิเยนปรบัสงูข ึHน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ:มข ึHนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยวเทา่น ัHน คา่ทวัรท์ ี:จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที:ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัHนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี:ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัHงคา่ต ั�ว
เครื:องบนิใหแ้กท่า่น 
เงื:อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัHงนีHจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึHนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที:ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัHง มฉิะน ัHนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัHงส ิHน กรณุาจองต ั�วเผื:อเวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ั:วโมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมฉิะนั,นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมือง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื�อจองทัวร์และชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านั,น แต่กรณีพเีรยีดที�
เดนิทางนั,นๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลี�ยนผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชั�นเมื�อจองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ,งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั ,งสิ,น  รวมถงึเมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิaไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทั ,งสิ,น  
อตัราคา่บรกิารนีHรวม 
�1. คา่ตัlวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั ,นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกระบทุี�นั�ง STANDARD SEATไดย้กเวน้!!! จะมกีารซื,อที�นั�งเพิ�ม
เทา่นั,น!!!  
 1.1 การอพัเกรดที:น ั:ง  
 สายการบนิ NOKSCOOT มทีี�นั�งจํานวน 415 ที�นั�ง ซึ�งเป็นที�นั�งแบบ  3-4-3 โดยจะมกีารแบง่เป็นประเภทของที�นั�ง ตาม
รายละเอยีดดังนี, Business / Stretch / Super หากตอ้งการอพัเกรดจะตอ้งแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง10 วัน 
การอพัเกรดที�นั�งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี, 
-Business Seat มจํีานวน 24 ที�นั�ง ที�นั�งมลีักษณะเป็นเบาะหนังสดํีา มอีปุกรณ์สําหรับชารต์เครื�องมอือเิล็กทรอนกิส ์
ราคา 5,000 บาท (ราคารวมทั ,งขาไปและขากลับ) 
 
-Stretch Seat หรอื Long Leg มจํีานวน 30 ที�นั�ง ซึ�งจะเป็นที�นั�งที�อยูบ่รเิวณดา้นหนา้ จะมพีื,นที�กวา้ง สามารถยดืขาได ้
ราคา2,800 บาท (ราคารวมทั ,งขาไปและขากลับ) 
 
-Super Seat มจํีานวน 63 ที�นั�ง ซึ�งจะเป็นที�นั�งที�อยูบ่รเิวณถัดจาก Stretch Seat และบรเิวณดา้นหลังของเครื�อง จะมพีื,นที�กวา้ง
กวา่ Standard Seat ราคา 1,600 บาท (ราคารวมทั ,งขาไปและขากลับ) 
 
-Standard Seat เป็นที�นั�งปกต ิมจํีานวน 298 ที�นั�ง ตอ้งการระบทุี�นั�งชําระเพิ�ม 1,000 บาท 

ที�นั�งไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงที�นั�งหนา้เคาเตอรเ์ชค็อนิได ้
หมายเหต ุ
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุี�มอีายตุั ,งแต ่65 ปีขึ,นไปนั�งแถวหนา้ (Stretch Seat) 
-ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 12 ปี นั�งในโซนเงยีบ (Silence Zone) แถวที� 21-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
�2. ค่าที�พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็น
แบบเตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
�3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
�4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
�5. คา่นํ Hาหนกักระเป๋าสมัภาระที�สายการบนิ Nok Scoot กําหนดขาไปและขากลับท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัมและค่า
ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื,อนํ,าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระเงนิคา่นํ,าหนัก** มคีา่ใชจ้า่ยดังนี, 
-เพิ�ม   5 กโิลกรัม = 350 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 
-เพิ�ม 10 กโิลกรัม = 550 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 
-เพิ�ม 15 กโิลกรัม = 750 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 
-เพิ�ม 20 กโิลกรัม = 1,150 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 
�6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม 
�1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
�2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
�3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
�4. คา่ภาษีนํ,ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัlวเครื�องบนิ 
�5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
�6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
�7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที:มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Hาใจจากทา่น 
 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี:ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัHนในประเทศญี:ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ัHนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื:อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีH 
1.       ตัlวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ,นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี:ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั ,น 
 3.       ในขั ,นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัHงหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื:อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัHงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื:อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัHงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี:จะเลื:อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึHนในกรณีที:มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิaการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ,นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั ,งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั ,งหมด  
7. รายการนี,เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั ,งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั ,งนี,ข ึ,นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ล่วงหนา้ 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนั,น 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ,งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั ,งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ Hาดื:มทา่นในวนัทําทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวมจํานวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั,น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั ,งนี,
ข ึ,นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั,นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม
การเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั,น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื,อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 


