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Kawaii Summer โตเกยีว โยโกฮามา่ ฮาโกเน ่5วนั 3คนื 
�บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku �Wifi on Bus �อสิระทอ่งเที>ยวฟรเีดย ์1วนั 

พกัโยโกฮามา่1คนื นารติะ2คนื ราคาสดุคุม้!!! เร ิ>มเพยีง 15,900 บาท 
�โตเกยีวเมอืงหลวง มหานครที�ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศนูยร์วมแฟชั�นชั !นนําและเทคโนโลยทีันสมยั 

�โอไดบะ เกาะที�รวมศนูยก์ลางความบนัเทงิของเมอืงโตเกยีว มทีั !งความบนัเทงิและสวนสาธารณะ สรา้งความผอ่นคลาย 

�โยโกฮามา่ เมอืงทา่เรอืสําคญัทางการคา้ อยูท่างตอนใตข้องโตเกยีว เป็นเมอืงสวย สะอาด และแสนโรแมนตคิ 

�ฮาโกเน่ เมอืงบอ่นํ!าพรุอ้น (ออนเซน็) ที�โดง่ดังมากของญี�ปุ่ น เต็มไปดว้ยธรรมชาตมิเีสน่หน่์าหลงใหลใตว้วิ
ภเูขาไฟฟจู ิ

�ขอพรวัดอาซากสุะและวดันารติะ ถา่ยรปูแลนดม์ารค์โตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิ!งแหลง่แฟชั�นชั !นนําที�ชนิจกู ุ 

�อสิระฟรเีดย ์1 วัน หรอืเลอืกซื!อบตัรเที�ยวโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700บาท)  
 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) นํ Jาหนกักระเป๋า20กก. 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
 พกัเดี>ยวเพิ>ม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ที>น ั>ง หมายเหต ุ

3 - 7 ม.ิย. 61 15,900  
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

8,500 34  
4 – 8 ม.ิย. 61 17,900 8,500 34  
5 – 9 ม.ิย. 61 17,900 8,500 34  
10 – 14 ม.ิย. 61 17,900 8,500 34  
11 – 15 ม.ิย. 61 17,900 8,500 34  
12 – 16 ม.ิย. 61 17,900 8,500 34  



17 – 21 ม.ิย. 61 16,900  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

8,500 34  
18 – 22 ม.ิย. 61 16,900 8,500 34  
19 – 23 ม.ิย. 61 17,900 8,500 34  
24 – 28 ม.ิย. 61 15,900 8,500 34  
25 – 29 ม.ิย. 61 17,900 8,500 34  
26 – 30 ม.ิย. 61 17,900 8,500 34  
1 – 5 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
2 – 6 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
3 - 7 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
8 - 12 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
9 - 13 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
10 - 14 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
15 - 19 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
16 - 20 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
17 - 21 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
22 - 26 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
23 – 27 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
24 – 28 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
29 – 2 ส.ค. 61 17,900 8,500 34  
30 – 3 ส.ค. 61 17,900 8,500 34  
31 – 4 ส.ค. 61 15,900 8,500 34  
5 – 9 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
6 – 10 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
7 – 11 ส.ค. 61 15,900 8,500 34  
12 – 16 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
13 – 17 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
14 – 18 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
19 – 23 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
20 – 24 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
21 – 25 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
26 – 30 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
27 – 31 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
28 – 1 ก.ย. 61 16,900 8,500 34  

 
 
ไฟลท์บนิ NOK  SCOOT

Departure  DMK - NRT XW102 02.20-10.25 

Return        NRT - DMK XW101 13.55-18.25 
 

วนัที>แรก   กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

23.00น.  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัJน 3 ประต6ู 
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK  มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกSCOOT
ดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

 
วนัที>สอง   สนามบนินารติะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีJ – โยโกฮามา่                                                      

� อาหารกลางวนั , เย็น  
 
02.20น. �นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ NOK  เที�ยวบนิที� XW102 SCOOT
  (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย ) 
 



10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี>ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืJอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึ!นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางรับประทานอาหารกลางวัน 

  เที>ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืJอที> 1 ) เมน ูBBQ YAKINIKU BUFFET 
 
 
 
 
 
 
  
บา่ย เดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง นําท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก

องค์ เจา้แม่กวนอมิทองคํา ที�เป็นทองสัมฤทธิM มขีนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เก่าแก่ที�สุดใน 
ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั !งปี ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึกับ คามิ
นารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที>ใหญท่ี>สุดในโลก 
แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของขลังอนัศักดิMสทิธิMของวัดแห่งนี!หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนช ้
อปปิ!งที�  มชี ื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที�คนญี�ปุ่ นมายงัวัดแหง่นี!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� นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี�เกดิจากการถมทะเลขึ!นมา
เป็นเกาะ ที�รวมศูนยก์ลางความบันเทงิ ใหท้่านไดช้อ้ปปิ!งสนิคา้หลากหลายชนดิที�หา้งไดเวอรซ์ติ ีJ ซึ�งภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมาย และถ่ายรูปกับกนัด ัJมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิ
โดยสรา้งขึ!นมาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัว
เป็นทางการในวันที� 24 กนัยายน 2560 จนถงึเวลานัดหมาย  

 

 

 

 

 

 

 
คํ>า � รบัประทานอาหารคํ>า (มืJอที> 2)  

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ ี>พกัยา่นโยโกฮามา่ 

�ที>พกั: Yokohama Prince Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

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

 
 
วนัที>สาม  ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะเอา้ทเ์ลต – Fuji Mart –  
                  โคเกยีว - ชอ้ปปิJ งชนิจกู ุ- นารติะ   � อาหารเชา้ 
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มืJอที>3) 
 นําท่านเดนิทางสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที�ท่องเที�ยวที�

ไดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนึ�งของอทุยานแห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึ
ที�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชมความงามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุ์
หลากสสีนัที�เบง่บานตลอดทั !งปี ทวิทัศนท์ี�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึ
ภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีื�อเสยีงในเรื�อง
ของการเป็นแหลง่นํ!าพรุอ้น ที�แปลกไปกวา่นั!นคอื 
มีจํานวนนํ! าพุรอ้นมากถึง 17 แห่ง นําท่าน 
ลอ่งเรอืโจรสลดั ที>ทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที�
กอ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศ
สดใสท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม
ของทะเลสาบที�มีภูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง นํา
ท่านเดนิทางสู่   หุบเขาโอวาคุดาน ิหรอื หุบ
เขานรก  ชมบ่อนํ!าแร่กํามะถันที�สามารถตม้ไข่
ไหสุ้ก ดว้ยอุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไข่



ดํา ที�เชื�อกันว่า เมื�อกนิไข่ดํา 1 ฟอง จะทําใหม้อีายุยนืยาว  ขึ!น 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื!อ สนิคา้
พื!นเมอืงที�ข ึ!นชื�อ  มากมาย อาท ิสบูดํ่า, แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึ�งลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ น
เชื�อว่าบํารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทั !ง คติตีJไขด่ํา ซึ�งเป็  นโอท็อป อย่างหนึ�งของญี�ปุ่ น จากนั!นนําท่าน
เดนิทางสู่โกเท็มบะ พรี>เมี>ยม เอา้ทเ์ลท Gotemba Outet ใหท้่านไดช้อ้ปปิ!งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�
แ ห ล่ ง ร ว ม สิ น ค ้ า นํ า เ ข ้ า แ ล ะ สิ น ค ้ า แ บ ร น ด์ ญี� ปุ่ น โ ก อิ น เ ต อ ร์ ม า ก ม า ย  เ ช่ น 
MORGAN,ELLE,CYNTHIAROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซื!อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GU  
CCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANYฯลฯ เลือกดูเครื�องประดับและนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER,AGETE, 
S.T.DUPO  NT,TASAKI,LONGINESฯลฯรองเทา้แฟชั�นHUSH PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื!อสนิคา้สําหรับคุณหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆอกี
มากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัที>โกเท็มบะเอา้ทเ์ลท  

บา่ย นําทา่นชอ้ปปิ!งสนิคา้ราคาถูกที� Fuji Mart เลอืกซื!อสนิคา้ตามอัธยาศัย เชน่ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ โฟม
ชาเขยีว โฟมขา้วญี�ปุ่ น หรือผลติภัณฑจ์ากนํ!ามันมา้ และยาและวติามนิของญี�ปุ่ นที�บํารุงสุขภาพและผวิพรรณ 
จากนั!นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหลวงโตเกยีว นําท่าน ชอ้ปปิJ งยา่นชนิจูกุ แหล่งชอ้ปปิ!งขนาดใหญ่ใจกลาง
เมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั�นนสิตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็น
ย่านความเจรญิอันดับหนึ�งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชมแล  ะซื!อสนิคา้มากมาย อาทเิช่น 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื!อผา้,รองเทา้ และเครื�องสําอางเชน่
แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมายที�ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น
100เยน (อยูต่กึPEPEชั !น8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี! ที�ขาย
สนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�รวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครื�องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้ว ้
อยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปปิ!งตามอธัยาศัย อาหารมืJอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อย
ต่างๆที�ย่านชนิจูกุ เช่นรา้นราเมง รา้นซูชจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําท่าน
เดนิทางสูท่ ี>พกัยา่นนารติะ 

�ที>พกั: Hidaistar Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัที>ส ี> อสิระทอ่งเที>ยวตามอธัยาศยัหรอืซืJอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท)   
                 � อาหาร เชา้                                                                                                    
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พกั (มืJอที> 4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเที>ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง 
ใหท้า่นชอ้ปปิ!งหรอืเดนิทางสูส่ถานที�ทอ่งเที�ยวอื�น ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า , ฮาราจุก ุหรอื  ชนิจูก ุหรอื ชอ้ปปิ!งที�ชซิยุ      
 เอา้ทเ์ล็ท ท่องเที�ยวโดยตัวท่านเอง หรอืจะเลอืกซื!อทัวรด์สินียแ์ลนดซ์ ึ�งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณี
ตอ้งการส ั>งซืJอบตัรกบับรษิทัฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชําระคา่บตัร)  

 
- โตเกยีวดสินยี ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูน

ญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนด์แห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึ!นในปี พ.ศ. 2526 จากการถม
ทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกับเครื�องเล่นนานาชนิด ( ไม่จํากัดจํานวน
การเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื�อง
เล่นตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตูนเรื�องดัง  Toy Story 
ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร ์The   Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญ
กับบ ้ านผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัส  ความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมติ ิ The 
Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจับจา่ยเลอืกซื!อ
สนิคา้ที�ระลกึน่ารักในด ิ สนียแ์ลนดอ์กีทั !งยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจาก
วอลดสินยี ์อยา่ง มกิกี!เมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์นูอกีมากมายสนุก
กบัการจับจา่ยซื!อของที�ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวัน มแีบรนด์
ชั !นนําของญี�ปุ่ นและแบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้ 
ไมว่่าจะเป็น 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 สามารถชอ้ปไดต้ั !งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิ!งอยา่งจุ
ใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี�ปุ่ นโก
อนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 
หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 



เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที�สถานี JR Shisui Station แลว้ขึ!นรถไปที� 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
 
วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ั>งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถที>สนามบนินารติะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี� ในปัจจบุนัวธิี
ที�กําลังเป็นที�นยิมคอืการนั�งรถไฟ ดังนั!น ขอแนะนํา
การเดินทางโดยรถไฟ ซึ�งสะดวกในการคํานวณ
ระยะเวลาและจัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟ
ที�มอียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าที�ใหบ้รกิารจากสนามบนิ
นารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกัน 
ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป 
เดินทางเขา้โตเกียวจากทางทิศใต ้ผ่านจิบะเขา้
สถานโีตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยก
เป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี! ส่วนแรกวิ�งขึ!นไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิ�งไปทาง
Yokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยูท่ี� 2,940
เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ�ง
ดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กโิลเมตรต่อชั�วโมง 
ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานใีนโตเกยีวและปรมิณฑล 
ทุกขบวนจะวิ�งผ่านสถานีโตเกียว ซึ�งเป็นสถานีที�
ขบวนรถจะเชื�อมต่อกันหรือแยกจากกัน ปกตแิลว้
ขบวนที�มาจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชื�อมต่อ
กับขบวนที�มาจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรือโอมยิะ 
กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ�งต่อไปจนถงึท่าอากาศ
ยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะ
รติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว 
ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี Tokyo ราคา
ประมาณ 1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํี!าเงนิ รถด่วนของ
ฝั�ง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผ่านสถานีนิปโปร ิสุดปลายทางที�อุเอโนะ ใชเ้วลา
เพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิ�งดว้ยความเร็วสูงสุด 160 
กโิลเมตรตอ่ชั�วโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 
40 นาท ีใน ระหว่างชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ�ง 3 เที�ยวต่อชั�วโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลงที�
สถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึ�ง ทั !ง 2 สถานีนี!จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยงัสถานตีา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, 
Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที�สถานอีุเอโนะ ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชั�วโมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิ�งจากสนามบนิไปสดุปลายทางที�อเุอ
โนะ ใชเ้วลาตั !งแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

�ที>พกั:  Hidaistar Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที>หา้ วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           
                 � อาหาร เชา้                                                                                                    
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมที>พกั (มืJอที>5) 

จากนั!นนําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี!เป็นหนึ�งในวัดที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคัน
โต ถอืวา่เป็นวัดที�โดง่ดังที�สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้
เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที�ตั !งของประตหูลัก มทีางเดนิบนัไดขึ!นสูอ่าคารหลักเป็น
สถานที�สําหรับสกัการะบชูาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชั !นหนึ�งคู่ สวนหยอ่ม
ที�มสีระนํ!าขนาดใหญ่ รวมทั !งบรเิวณสําหรับเลี!ยงสัตว ์ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม
พทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําทา่นกราบนมสัการขอ
พรพระเพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื!อเครื�องรางของขลังและ
สนิคา้พื!นเมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
 

13.55  เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOKSCOOT เที>ยวบนิที> XW101  



*ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
 

18.25       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี>ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื>องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี>ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี>ยน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื>อใหท้า่นทอ่งเที>ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเที>ยวญี>ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี>ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั>วโมง มอิาจเพิ>มเวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลี>ยนเวลาทอ่งเที>ยวตามสถานที>ใน
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี>ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลี>ยนปรบัสงูขึJน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ>มขึJน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยวเทา่น ัJน คา่ทวัรท์ ี>จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที>ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัJนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี>ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัJงคา่
ต ั�วเครื>องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงื>อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัJงนีJจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึJนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที>ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัJง มฉิะน ัJนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัJงสิJน  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั!นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั !งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั !งสิ!น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิM ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั !งสิ!น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีJ � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั !นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได/้ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มร่วมการประกนักระเป๋าเดนิทาง 
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี�ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ Jาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื>องที�สายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึJนเครื>องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ั>งซืJอประกนัสขุภาพ
เพิ>มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีJ⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ!ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปที>มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี>ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี>ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัJนในประเทศญี>ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยว เยี>ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื>นเอกสารในข ัJนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื>อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีJ 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



2.สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ!นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี>ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั !น 
 3.ในขั !นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัJงหมดกอ่นทําการจอง เพื>อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื>อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัJงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื>อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัJงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ี>จะเลื>อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึJนในกรณีที>มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิMการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ!นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMในการเปลี�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�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั !งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�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 ึ!นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั!น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั !งสิ!นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั!น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ!งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั !งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ!าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั!น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั !งนี!ข ึ!นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั!นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิMในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั!น  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื!อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั !งสิ!นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั!น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 
 


