
 

 

Pinkmoss Festival โตเกยีว ฟจู ิพงิคม์อส 4วนั3คนื 
แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 18,900 บาท 

|พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื|นารติะ 2คนื|เทีย่วอสิระฟรเีดย1์วนั| 

“ชมทุง่พงิคม์อสหรอืทุง่ดอกชบิะซากรุะ(Shibazakura)ชมพสูะพร ัง่” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) เครือ่งล า
ใหญ ่ AIR BUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

15 - 18 Apr 2019  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

16 - 19 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

17 - 20 Apr 2019  23,900  23,900 23,900 7,000 8,500 

18 - 21 Apr 2019  23,900  23,900 23,900 7,000 8,500 

19 - 22 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 



20 - 23 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

21 - 24 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

22 - 25 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

23 - 26 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

24 - 27 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

25 - 28 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

26 - 29 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

27 - 30 Apr 2019  22,900  22,900 22,900 7,000 8,500 

28 Apr - 01 May 2019  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

29 Apr - 02 May 2019  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

30 Apr - 03 May 2019  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

01 - 04 May 2019  21,900  21,900 21,900 7,000 8,500 

04 - 07 May 2019  20,900  20,900 20,900 7,000 8,500 

09 - 12 May 2019  18,900  18,900 18,900 7,000 8,500 

11 - 14 May 2019  20,900  20,900 20,900 7,000 8,500 

17 - 20 May 2019  20,900  20,900 20,900 7,000 8,500 

18 - 21 May 2019  20,900  20,900 20,900 7,000 8,500 

23 - 26 May 2019  19,900  19,900 19,900 7,000 8,500 

25 - 28 May 2019  18,900  18,900 18,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุ
สะ - ออนเซ็น 

02.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
ตดิแท็คกระเป๋า 

05.05  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA 
X เทีย่วบนิที ่XJ602 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งขากลับ บนเครือ่งมจี าหน่าย/
สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 



13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั น าทา่นขึน่รถโคช้ปรบัอากาศ 

บา่ย  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่)บรกิารอาหารกลางวนัแบบSet Box บนรถ) น าทา่น
เดนิทางสู ่โตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองค าทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 
เซนตเิมตร วดัพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพร
เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าค า
รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลงัอันศกัดิส์ทิธิข์องวดัแหง่นีห้รื
เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนม
ทีค่นญีปุ่่ นมายงัวดัแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกัน ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝาก
ทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ี
มากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่หากมเีวลาทา่น
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo 
Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจาก
บรเิวณใกลก้บัวดัอาซากซุะ ส าหรบัโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 
พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ี่
นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา สมควรแก่
เวลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรมออนเซ็น 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ 
ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาว
ญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่
ปล ัง่ 

ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่2 ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่พงิคม์อส – โออชิปิารค์ - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 
– โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูกแุละLaox Shinjuku - นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิ
แผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และทา่นยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จ าลองแผน่ดนิไหวในระดบัทีแ่ตกตา่งกันไดด้ว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่ทุง่พงิคม์อส ชม
เทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ภเูขาไฟฟจู ิใหท้า่นไดช้มความงดงามของทุง่ดอกพงิค์
มอสหรอืเรยีกอกีชือ่วา่ดอกชบิะซากรุะทีเ่บง่บานเต็มทุง่กวา้งกวา่8แสนดอก ชบิะซากรุะ 
(Shibazakura/ Phlox Subul  ata) เป็นพชืทีม่วีงจรชวีติมากกวา่สองปี อยูใ่นพชืตระกลู 
Polemoniaceae, จ าพวก Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตัง้แตช่ว่งเมษายนจนถงึ
พฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง สชีมพ ูสขีาว และสมีว่ง ชบิะซากรุะเป็นพชืทีม่ถี ิน่



ก าเนดิจากอเมรกิาเหนอื มอีกีชือ่วา่มอส พิง้ค ์(Moss Pink) ทีถ่กูเรยีกวา่ ชบิะซากรุะ
เพราะมรีปูรา่งดอกคลา้ยดอกซากรุะแตบ่านอยูบ่นพืน้ดนิค  ลา้ยตน้หญา้ ด ้ วยลกัษณะ
พเิศษดังกลา่วจงึนยิมปลกูเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลมุด ิ น อสิระใหท้า่นเก็บภาพความ
ประทบัพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของที ่ ระลกึทีม่จี าหน่ายเฉพาะในงานเชน่คกุกีฟ้จูยิามะ
,โมจใิบซากรุะ,ฟจูชิบิะซากรุะมันจ,ูฟจูชิบิะซากรุะคนิทสบึะ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมกีาร
จัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มกีารออกรา้นของอรอ่ยในแถบภเูขาไฟฟจูิ
มากมาย บรเิวณในงานทีจ่ะขายเครือ่งดืม่ของกนิดว้ย (เทศกาลจัดขึน้ประมาณ
กลางเดอืนเมษายน ถงึปลายเดอืนพฤษภาคม กรณีดอกไมย้ังไมบ่านหรอืโรยแลว้หรอื
จบเทศกาลแลว้จะน าทา่นขึน้ฟจูชิ ัน้5แทน) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) 
ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวนัทีอ่ากาศแจม่ใสจะเป็นจดุชมววิทีส่ามารถ
มองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดเ้กอืบทัง้ลกูทีส่วยงามมาก น าทา่นไปสมัผัสประสบการณ์พธิชีง
แบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
ราคาถกูตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าทา่นไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูก ุ
และLaox Shinjukuแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วม
แฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่น
ความเจรญิอันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุัน ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย 
อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, 
เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II 
และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPE 
ชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ที่
ขายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครอ่งใช ้

เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่
รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่น
เดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบารา่,ฮาราจกุ,ุชนิจกูุ
หรอืชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทา่นเอง 

Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวนั มแีบรนด์
ชัน้น าของญีปุ่่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้เชน่ 
Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, 



Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New Balance, Diesel, 
Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 
10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และ
สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle 
ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI 
PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถาน ีJR 
Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

เลอืกเทีย่วดสินยี ์Tokyo Disneyland หรอื DisneySea ซึง่สามารถเดนิทางโดย
รถไฟหรอืบสัจากสนามบนิสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 

หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสัง่ซือ้บตัร
กบับรษัิทฯ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มช าระคา่บัตร) 
บัตรโตเกยีวดสินยีแ์ลนดแ์ละดสินยีซ์ ีราคาเทา่กันและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

โตเกยีวดสินยี ์ทา่นจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(Tokyo 
Disneyland)และโตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน 
ตืน่ตาตืน่ใจและเครือ่งเลน่มากมาย จะท าใหค้ณุไดส้มัผัสถงึความสขุตัง้แตก่า้วแรกที่
คณุเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกบักลิน่อายความเป็น
ญีปุ่่ น ทา่นจะไดพ้บกบัตัวละครสดุคลาสสคิจากดสินยีม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมทุรกบัโตเกยีวดสินยีซ์ทีีม่าพนอ้มกบัตัวละครจากใตท้ะเล
มากมาย ดสินยีเ์ป็นโลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่
แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเล
และใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไม่
จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตวัใหมจ่าก
ภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดั
จากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion 
สมัผัสความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตร์
สามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ จับจา่ยเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอกจาก
วอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการ
จับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินยีแ์ลนด ์ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะได ้
โดยรถไฟหรอืรถชตัเติล้บัส หรอืถา้เดนิทางจากโตเกยีว ทา่นสามารถขึน้รถไฟจาก
สถานรีถไฟ JR โตเกยีวไปยงัโตเกยีวดสินยีแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ ยงัมรีถ
โดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กัน 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 

ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ีเปลีย่นสายรถทีส่ถานี
รถไฟ JR โตเกยีว 

ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 



เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เลอืกซือ้Option Tour เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมิ
นีเ้ป็นการเสนอขายบสัวนัฟรเีดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคับซือ้ใดๆ
ทัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 
(โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบัส เชน่ เทีย่วโตเกยีว พระราชวงัอมิพี
เรยีล ชบิยูา่ ฮาราจกูหุรอืโอไดบะ หรอืเทีย่วโยโกฮามา เทีย่วคามาครุะ หรอืเทีย่วเมอืง
เกา่คาวาโกเอะ เป็นตน้ 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 วดันารติะ  - รา้นดองกี ้– หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศ
ยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วดันีเ้ป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต 
ถอืวา่เป็นวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เม
จ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวดัเป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็น
สถานทีส่ าหรบัสกัการะบชูาภายในวดัทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่
สวนหยอ่มทีม่สีระน ้าขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณส าหรบัเลีย้งสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าทา่น
กราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้
เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นที่
รวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ กรณีมวีลาใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิน 
นารติะ ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 
เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

14.25  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ603 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

19.10  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 



 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 20วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์



เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

ส าหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋ซรียีก์รุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 

เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

ส าคญั: (ทีน่ั่งจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มี
คณุสมบตัติามเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้

เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/ค าพดูได ้

เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดก้ าลงัตัง้ครรภ ์

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หาก
ผูโ้ดยสารไมม่คีณุสมบัตติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 



4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

-  ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 

-  เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนีx้ไมร่วม 

1. xคา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. xคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xคา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. xคา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xคา่ประกันกระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความประทบัใจในบรกิาร 

 รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  



11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวม
จ านวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น 
ๆ 

  

  

 


