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พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื อสิระฟรเีดย ์1วนั 

แชอ่อนเซ็น ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
ราคาพเิศษ ! ! ! เร ิAมเพยีง 19,888 บาท  
� ภเูขาไฟฟูจ ิFuji Mountain เป็นภเูขาที�สงูที�สดุและสวยที�สดุในญี�ปุ่ น ขึ#นชมภเูขาไฟฟจูทิี�สถานี#ชั #น5 
� จุดชมววิภูเขาไฟฟจูทิี�สวยที�สุดจุดหนึ�ง อยู่ทางเหนือรมิฝั�งทะเลสาบคาวากุจโิกะที�สวนโออชิ ิปารค์ 
Oishi Park 
� สมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญี�ปุ่ น 
� เยอืน มหานครโตเกยีว Tokyo เมอืงหลวงที�เต็มไปดว้ยแหล่งบันเทงิ วัฒนธรรม แหล่งชอ้ปปิ# ง 
สถานที�ทอ่งเที�ยวมากมาย 
� วัดเซนโซจ ิหรอื วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที�เกา่แกแ่ละมคีวามสําคัญที�ส ุ ดแห่ง
หนึ�งในโตเกยีว 
� ยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku) แหลง่บนัเทงิและแหลง่ชอ้ปปิ#งขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ  
� โอไดบะ เมอืงรมิอา่วโตเกยีวที�เต็มไปดว้ยศูนยร์วมความบันเทงิ ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ชอ้ปปิ#งที�หา้งไดเวอร์
ซติ ีLและชมหุน่กนัด ัLมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิ 
� วดันารติะซงั (Naritasan Temple) เป็นวัดพทุธเกา่แกข่นาดใหญ ่ทมีชี ื�อเสยีงมากของเมอืงนารติะ 
� สมัผัสกบัวัฒนธรรมการอาบนํ#าของคนญี�ปุ่ น "ออนเซ็น" หรอื "การแชบ่อ่นํ Lารอ้น" 
� เมนูไมค่วรพลาดเมื�อมาญี�ปุ่ นคอื ขาปยูกัษ ์
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครืAองลําใหญ ่ AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ทีAน ัAง แบบทีAน ัAง 3-3-3 นํ Lาหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

 พกัเดีAยวเพิAม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีAน ัAง หมายเหต ุ

1 – 4 มถินุายน 61 19,888  
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  
7 – 10 มถินุายน 61 19,888 7,500 34  
8 – 11 มถินุายน 61 19,888 7,500 34  
14 – 17 มถินุายน 61 21,888 7,500 34  
21 – 24 มถินุายน 61 22,888 7,500 34  
28 - 1 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  
5 – 8 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  
12 – 15 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  
19 – 22 กรกฎาคม 61 22,888 7,500 34  
27 – 30 กรกฎาคม 61 26,888 7,500 34  
2 – 5 สงิหาคม 61 22,888 7,500 34  
16 – 19 สงิหาคม 61 22,888 7,500 34  
23 – 26 สงิหาคม 61 22,888 7,500 34  
30 – 2 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  
6 – 9 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  
13 – 16 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  
20 – 23 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  
27 – 30 กนัยายน 61 22,888 7,500 34  
5 – 8 ตลุาคม 61 25,888 7,500 34  
6 – 9 ตลุาคม 61 24,888 7,500 34  
13 – 16 ตลุาคม 61 26,888 7,500 34  
16 – 19 ตลุาคม 61 24,888 7,500 34  
19 – 22 ตลุาคม 61 26,888 7,500 34  
20 – 23 ตลุาคม 61 27,888 7,500 34  
24 – 27 ตลุาคม 61 25,888 7,500 34  
 
 

ไฟลท์บนิ 
Departure    DMK – NRT   XJ602 05.05-13.10 
Return          NRT – DMK   XJ603 14.25-19.10 

 
วนัแรก       กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีL –  
                 กนัด ัLมตวัใหม ่RX-0 Unicorn - จงัหวดัยามานาช ิออนเซ็น  � อาหารเย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 
 

02.00 น. � พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัLน 3 เคานเ์ตอร์
สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอย
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

 
05.05 น. �นําท่านเดนิทางสู่สนามบนินารติะ ประเทศญีAปุ่ นโดยสายการบนิ 

THAI AIR  ASIA X  เที�ยวบนิที� XJ602 (ค่าทัวรไ์มร่วมค่าอาหารบน



เครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย ) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ 

(เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื�อ
ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) สําคญั!!! ประเทศญีAปุ่ น
ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 
จํ า พ ว ก  เ นืLอ ส ัต ว ์ พืช  ผ ัก 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จ ะ มี โ ท ษ จ ับ แ ล ะ ป ร ับ  นํ า
ท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ  เดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง นําท่านเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี�เกดิ
จากการถมทะเลขึ#นมาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปปิ#งสนิคา้หลากหลายชนดิที�หา้งไดเวอรซ์ติ ีL ซึ�งภายในมรีา้นคา้ 
รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัLมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้ง
ขึ#นมาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็น
ทางการในวันที� 24 กันยายน 2560   จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางสู่ทีAพกัจงัหวดัยามานาช ิ ย่าน
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

 
คํAา � รบัประทานอาหารคํAา (มืLอทีA1) พรอ้มขาปู

ยกัษไ์มอ่ ัLน!!! 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การ

อาบนํLาแร่ เพืAอสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 

นํ Lาแรใ่นสไตลญ์ีAปุ่ นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่ง

เต็มอิAม ชาวญีAปุ่ นเชืAอวา่นํ Lาแรธ่รรมชาตนิีL มสีว่นชว่ยเรืAอง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิเปลง่ปล ัAง 

�ทีAพกั: Route Inn Kawagujiko /Fuji Garden Hotel/Alexander Yamanakago หรอืระดบั

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

วนัทีAสอง  ภเูขาไฟฟจูชิ ัLน5 - สวนโออชิ ิปารค์ – พธิชีงชาแบบญีAปุ่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปปิL งชนิจกู ุ- 
นารติะ   � อาหารเชา้,เทีAยง 

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืLอทีA2) 

นําท่านขึ#นภูเขาไฟ
ฟูจสิัมผัสบรรยากาศ
และกลิ�นอายอย่าง
ใกลช้ดิที� สถานทีีA 5 
บนระดับความสูงที� 
2,500 เมตร  (ขอ
สงวนสิทธิeไม่ขึ#นใน
ก ร ณี อ า ก า ศ ไ ม่
เอื#ออํานวยหรอืทางขึ#นปิดโดยเปลี�ยน
เที�ยวที�หมู่บา้นโอชโินะฮัคไกแทน) 
อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความงาม
ของภูเขาไฟแห่งนี# พรอ้มทั #งเลอืกชม
และซื#อสินค า้พื#นและขนมอร่ อย
มากมายตามอัธยาศัย จากนั#นนําท่าน
ไปชม สวนโออชิ ิปารค์ (Oi  shi 
Park)  เ ป็นจุดชมวิวภู เขาไฟฟูจ ิ
(Mt.Fuji) ที�ตั #งอยูร่มิฝั�งทะเลสาบคา
วากจุโิกะฝั�งเหนอื(Lake Kawaguchiko) ที�นี�เป็นที�นยิมของนักทอ่งเที�ยวชาวญี�ปุ่ นซึ�งมาพักผอ่นตากอากาศ ชมววิ 
ดื�มดํ�ากบัความงามของทวิ  ทัศน ์ในวันที�อากาศแจม่ใส สวนแหง่นี#จะเป็นจดุชมววิที�สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิด ้
เกอืบทั #งลกูซึ�งสวยงามมาก จากนั#น นําทา่นสมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีAปุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ย
ตัวท่านเองและอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื#อสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้นท่านสามารถชมววิ
ทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจูอิยูเ่บื#องหลังไดอ้กีดว้ย  

เทีAยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืLอทีA 3 ) 



บา่ย  จากนั#นนําท่านเดินทางสู่ เมือง
หลวงโตเกยีวเดนิทางสู่วดัอาซา
กุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่
กวนอมิทองคาํ ที�เป็นทองสมัฤทธิe 
มขีนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร 
วัดพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุใน  ภมูภิาคคัน
โต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อ
พรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั #งปี ถ่ายภาพเป็นที�ระล ึ กกับ คามนิารมิ  
ง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ�งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที�มีความสูงถงึ 4.5 
เมตร โคมไฟทีAใหญ่ทีAสุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเชา่เครื�องราง
ของขลังอันศักดิeสทิธิeของวัดแห่งนี#หรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ 
ถนนชอ้ปปิ#งที�  มชีื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็น
เครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที�คน
ญี�ปุ่ นมายงัวัดแหง่นี#ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ#ง
ของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั #งขา้วของ
เครื�องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื#อผา้ 
เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที�สงูที�สดุ
ในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�ท่านสามารถถ่ายรูปได ้
งดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวาม
สงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์  เวอรท์ี�นครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ใน
นครโทรอนโตของแคนาด จากนั#นนําทา่น ชอ้ปปิL งยา่นชนิจกู ุแหลง่ชอ้ปปิ#งขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว 
เป็นศนูยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั�นนสิตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอันดับ
หนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซื#อสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื#อผา้,รองเทา้ และเครื�องสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมายที�ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชั #น8) ซึ�ง
สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี# ที�ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอยา่ง หรอื
จะเป็นรา้นมตัสโึมโตท้ี�รวมสนิคา้ เครอ่งใชเ้ครื�องสําอาง ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิ#งตาม
อธัยาศัย อาหารมืLอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆที�ยา่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชู ิ
จานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีAพกัยา่นนารติะ 

�ทีAพกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีAสาม อสิระทอ่งเทีAยวตามอธัยาศยัหรอืซืLอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท)   
                 � อาหาร เชา้                                                                                                    
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืLอทีA 4) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีAยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง 
ใหท้า่นชอ้ปปิ#งหรอืเดนิทางสูส่ถานที�ทอ่งเที�ยวอื�น ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจกุ ุหรอื  ชนิจกู ุหรอื ชอ้ปปิ#งที�ชซิยุ      
 เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเที�ยวโดยตัวทา่นเอง หรอืจะเลอืกซื#อทัวรด์สินยีแ์ลนดซ์ ึ�งสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบสัจาก
สนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย ราคาบตัร Tokyo Disneyland ทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณี
ตอ้งการส ัAงซืLอบตัรกบับรษิทัฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชําระคา่บตัร)  

 
- ดสินยีแ์ลนด ์โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์ูนญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนด์

แหง่แรกที�สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึ#นในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  
600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับ
เครื�อง เล่นนานาชนิด (ไม่ จํ ากัด
จํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน
ตา่งๆ ใหท้า่นเล่นเ  ครื�องเล่นตัวใหม่
จากภาพยนตร์การตูนเรื�องดัง  Toy 
Story ชมฉากรบกลางทะ  เลคาริ
เ บี ย น ใ น ดิน แ ด น โ จ ร ส ลั ด จ า ก
ภ า พ ย น ต ร์  The Pirate of 
Caribbean เขยา่ขวัญกับบ ้านผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความ
น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์
สามมติ ิ The Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ
จับจ่ายเลอืกซื#อสนิคา้ที�ระลกึน่ารักในด ิ สนียแ์ลนดอ์กีทั #งยังจะไดส้ัมผัสกับ
ตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกี#เมา้ส ์มนิ  นี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อน
การต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซื#อของที�ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์



- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ั #งแตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปปิ#งอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่ง
รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet 
Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไป
ถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีห  รอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที�สถานี JR 
Shisui Station แลว้ขึ#นรถไปที� SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 
นาท ี
วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัAงรถ Shuttle Bus ของโรงแรม
ไปต่อรถทีAสนามบนินารติะเขา้สู่กลางเมอืง
โตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิี อย่างเช่น 
รถไฟ รถโดยสารประจําทาง  และ แท็กซี� ใน
ปัจจุบันวิธีที�กําลังเป็นที�นิยมคือการนั� งรถไฟ 
ดังนั#น ขอแนะนําการเดินทางโดยรถไฟ ซึ�ง
สะดวกในการคํานวณระยะเวลาและจัดสรรตาราง
เดินทาง ท่ามกลางรถไฟที�มีอยู่หลายสาย 
รถไฟฟ้าที�ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืง
โตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานี
โตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี# สว่นแรกวิ�งขึ#นไปทางเหนือผ่าน 
Shinjuku , Omiya สว่นหลังวิ�งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยูท่ี� 2,940เยน – 4,180เยน รถไฟ
ขบวน Narita Express วิ�งดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชั�วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและ
ปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิ�งผา่นสถานโีตเกยีว ซึ�งเป็นสถานทีี�ขบวนรถจะเชื�อมตอ่กนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวน
ที�มาจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะเชื�อมต่อกับขบวนที�มาจากชนิจุกุ อเิคะบคุุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวน
เดยีวกนัวิ�งตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว 
ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี Tokyo ราคา
ประมาณ 1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํี#าเงนิ รถด่วนของ
ฝั�ง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผ่านสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางที�อเุอโนะ ใชเ้วลา
เพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิ�งดว้ยความเร็วสูงสุด 160 
กโิลเมตรต่อชั�วโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 
และ 40 นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ�ง 3 เที�ยวต่อชั�วโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลง
ที�สถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึ�ง ทั #ง 2 สถานีนี#จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยงัสถานตีา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, 
Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วน
พเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี�สถานอีุเอ
โนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง ค่าโดยสาร
ประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟ
แบบดว่น (Rapid Service) วิ�งจากสนามบนิไปสดุ
ปลายทางที�อเุอโนะ ใชเ้วลาตั #งแต ่60 – 90 นาท ี
คา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

�ทีAพกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัทีAส ีA วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                           
                 � อาหาร เชา้                                                                                                    
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืLอทีA5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี#เป็นหนึ�งในวัดที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคันโต 
ถอืวา่เป็นวัดที�โดง่ดังที�สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้
เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที�ตั #งของประตหูลัก มทีางเดนิบนัไดขึ#น
สู่อาคารหลักเป็นสถานที�สําหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถ
บันทกึภาพเจดียห์า้ชั #นหนึ�งคู่ สวนหย่อมที�มสีระนํ#าขนาดใหญ่ รวมทั #ง
บรเิวณสําหรับเลี#ยงสัตว์ ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบ
อนิเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบ



นมัสการขอพรพระเพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดีและยนืยาว พรอ้มเลือกชมและซื#อเครื�องรางของขลังและสนิคา้
พื#นเมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

14.25น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ   เทีAยวบนิทีA XJ603 AIRASIA X 
 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย ) 
19.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีAปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีAยน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืAอใหท้า่นทอ่งเทีAยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเทีAยวญีAปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีAปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัAวโมง มอิาจเพิAมเวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีAยนเวลาทอ่งเทีAยวตามสถานทีAใน
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีAยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีAยนปรบัสงูข ึLน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิAมข ึLน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยวเทา่น ัLน คา่ทวัรท์ ีAจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีAตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัLนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีAปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัLงคา่
ต ั�วเครืAองบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงืAอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัLงนีLจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึLนไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีทีAลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัLง มฉิะน ัLนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัLงส ิLน  
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 ขอสงวนสทิธิeที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั #งสิ#น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิe ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั #งสิ#น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีL � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั #นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้
การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
 
ทีAน ัAง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีAยว 
เป็นที�นั�งที�มพีื#นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื#นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื#นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีAน ัAงพรเีมีAยม ทีAน ัAง Hot Seat ทีAน ัAงมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีAน ัAงทารก หอ้งนํ Lา 

2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 



5. � คา่นํ Lาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืAองที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึLนเครืAองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื#อนํ#าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั#นพรอ้มชําระคา่นํ#าหนัก** 

- ซื#อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัAงซืLอประกนัสขุภาพ
เพิAมได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีL⌧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 ท่านละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีAมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีAปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีAประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัLนในประเทศญีAปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยว เยีAยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืAนเอกสารในข ัLนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืAอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีL 
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)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีAปุ่ 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 : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัLงหมดก่อนทําการจอง เพืAอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืAอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัLงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงืAอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัLงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีAจะเลืAอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึLนในกรณีทีAมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิeการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ#นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeในการเปลี�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 2 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 จงึขอสงวนสทิธิeในการปรับเปลี�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  

 


