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JXW17 Winter Snow Tokyo โตเกยีว ฟจู ิสก ี5D3N  

 

Winter Snow Tokyo โตเกยีว ฟจู ิสก ี5วนั 
3คนื 

ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์มไีกด ์รถ พาเทีย่วครบทกุวนั 

สนุกสนานลานสก ีFujiten Ski Resort 

✓แชอ่อนเซ็น ✓BBQ Yakiniku+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์✓Wifi 

on Bus ✓พาเทีย่วทกุวนั 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 23,888 บาท 

Winter Japan ช่วงฤดหูนาว ธนัวาคม – มนีาคม 62  

 ✰พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื ✰โตเกยีว 1 คนื ✰นารติะ 2คนื 

http://www.hijapantour.com/
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☪สนุกสนานลานสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) 

☪สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น หมูบ่า้นน า้ใสโอชิ

โนะฮกัไก ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหวทดสอบความแรงส ัน่สะเทอืนของระดบัความไหว

ตา่งๆ 

☪ทะเลสาบคาวากูจโิกะ สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญีปุ่่ น 

☪โตเกยีวเมอืงหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวฒันธรรม ศนูยร์วมแฟช ัน่ช ัน้น า

และเทคโนโลยทีนัสมยั 

☪เทีย่วโตเกยีว วดัอาซากุสะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทรรีมิแมน่ า้สุมดิะ ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ ฮาราจู

กุ 

☪เทีย่วเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแหง่ใหมโ่ทโยสุ หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ชมกนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 

Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิ 

☪เทีย่วนารติะ วดันารติะ หา้งออิอนมอลล ์รา้นดองกี ้

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินาร ิ
ตะ) แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก. บรกิารอาหารบนเครือ่ง 1 

มือ้ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานนารติะ – วดันารติะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาช-ิ 
ฟจูอิอนเซ็น 

3  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ลานสกฟีจูเิท็น – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 
– ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – โตเกยีว – ชนิจูก ุ

4  
โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูววิโตเกยีวสกายทร ี- AKAจวิเวอรร์ ี ่– ฮาราจูก ุ– 
เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแหง่ใหม ่โทโยส ุ– หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 
Unicorn - นารติะ  

5  รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
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อตัราคา่บรกิาร 

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

30 Nov - 04 Dec 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

05 - 09 Dec 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

07 - 11 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

12 - 16 Dec 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

14 - 18 Dec 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

19 - 23 Dec 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

21 - 25 Dec 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

26 - 30 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

28 Dec 2018 - 01 Jan 

2019  
38,888  38,888 38,888 7,000 9,500 

02 - 06 Jan 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

04 - 08 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

09 - 13 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

11 - 15 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

16 - 20 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

18 - 22 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

23 - 27 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

25 - 29 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

30 Jan - 03 Feb 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

01 - 05 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 
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06 - 10 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

08 - 12 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

13 - 17 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

15 - 19 Feb 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

20 - 24 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

22 - 26 Feb 2019  23,888  23,888 23,888 7,000 9,500 

27 Feb - 03 Mar 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

01 - 05 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

06 - 10 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

08 - 12 Mar 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

13 - 17 Mar 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

15 - 19 Mar 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

20 - 24 Mar 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

22 - 26 Mar 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิสายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวย
ความสะ ดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนารติะ – วดันารติะ – Naritasan Omotesando Street - ยามา
นาช-ิ ฟจูอิอนเซ็น 

02.45  น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ 
NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102 (บรกิารอาหารเชา้และน ้าดืม่บนครือ่ง กอ่นครือ่งลง 2 
ชม.) 
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10.25  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบั
นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน่รถโคช้ปรบัอากาศน าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วดันี้
เป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบ
ชบิะและจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจใินกรงุโตเกยีว บรเิวณวดัเป็น
ทีต่ัง้ของประตหูลกัมทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลกัเป็นสถานทีส่ าหรบัสกัการะบชูา
ภายในวดัทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน ้าขนาดใหญ ่
รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดย
ยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าทา่นกราบนมัสการ ขอพรพระเพือ่สริ ิ
มงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้
พืน้เมอืง จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนชอ้ปป้ิงNaritasan 
Omotesando Street ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารและของฝากรา้นทีม่ากกวา่ 150 รา้น
ตลอดเสน้ทางไปยงัศาลเจา้ เพลดิเพลนิตากบัอาหารและของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ของฝากเชน่ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลเป็นผลผลติเฉพาะทอ้งถิน่ทีน่่าลิม้ลองรสชาด
ของฝากขึน้ชือ่จากนารติะ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่1) (บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นภเูขาไฟฟจู ิทีจ่งัหวดัยามานาช ิระหวา่งทางทา่นจะได ้
เห็นวถิชีวีติ บา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นอยา่งเรยีบงา่ย พรอ้มธรรมชาตบิรเิวณสองฟากถนนที่
สวยงดงาม น าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

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

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น 
(Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแร่
ธรรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวด
เมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่
ปลัง่ 

ทีพ่กั: Alexander Hotel & Resort Yamanakako/Route Inn Kawagujiko 
หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ลานสกฟีจูเิท็น – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบ
ญีปุ่่ น – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – โตเกยีว – ชนิจูก ุ
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิ
แผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และทา่นยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จ าลองแผน่ดนิไหวในระดบัทีแ่ตกตา่งกันไดด้ว้ย น าทา่นไปลานสก ีฟจูเิท็นสกรีสีอรท์ 
(Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพั่กทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัส
กบัหมิะขาวโพลนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่
ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการน่ังเลือ่นหมิะทีท่า่นจะ
สามารถน่ังดืม่ด ่ากบัทศันยีภ์าพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืทา่นจะ
สามารถเลอืกถา่ยรปูบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืก
ทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัรา
เชา่อุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดาน
เลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหต:ุ ขอ
สงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยงัไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะ
เปลีย่นแปลงหรอือากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณ
นอ้ยอยู ่โดยทางบรษิทัจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นโออชิปิารค์ แทนและสภาพ
อากาศทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ 
ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดร้บัเลอืก
ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในบรเิวณนีม้บีอ่น ้าใสๆ รวมกันกวา่ 8 บอ่ เป็นน ้าที่
เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูJapanese Set  

บา่ย  น าทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนพธิชีงชาแบบ
ธรรมเนยีมญีปุ่่ น และทา่นสามารถ เลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทีน่ีเ่ชน่ 
โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ 
และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบ่ ารงุสขุภาพ ดา้นหลงัรา้นทา่นสามารถเดนิไป
ถา่ยภาพววิฟจูริมิทะเลสาบคาวากจูโิกะได ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว
เมอืงหลวง น าทา่นไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูก ุแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวง
โตเกยีวเป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเท
รนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุัน ใหท้า่นเลอืกชมและ
ซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note 
Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE, SHISEDO, 
KANEBO, SK II และอืน่ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน 
(อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา100 เยนเทา่กันหมด หรอืเป็น
รา้นดองกีท้ีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ 
เครือ่งใชเ้ครือ่งส าอางค ์ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่น
ชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมาย
น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัโตเกยีว 

ทีพ่กั: Red Planet Hotel Tokyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
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เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูววิโตเกยีวสกายทร ี- AKAจวิเวอรร์ ี ่– ฮาราจูก ุ
– เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแหง่ใหม ่โทโยส ุ– หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่
RX-0 Unicorn - นารติะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์
เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธที่
เกา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล
ตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประต ูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง
ขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและ
เชา่เครือ่งรางของขลงัอันศกัดิส์ทิธิข์องวดัแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ 
ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของ
ขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวดัแหง่นีต้อ้งมาตอ่
ควิกันทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In 
Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่หากมเีวลาทีร่มิแมน่ ้าสมุดิะทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคู่
กบัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่
ของมหานครโตเกยีวทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวดัอาซากุสะ 
ส าหรบัโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 
เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น 
ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้น าทา่นสู ่รา้น AKA จวิเวอรร์ ี ่ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งประดบัในราคาถกู สนิคา้แนะน าขึน้ชือ่เชน่ไขม่กุทะเลญีปุ่่ น 
เครือ่งประดบัจากปะการงัแดงเป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้และชมสนิคา้ตาม
อัธยาศยั จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงยา่นฮาราจูก ุเป็นเมอืงแหง่แฟชัน่ของคนหนุ่มสาว 
เรยีงรายไปดว้ยรา้นรอ้ยเยนรา้นสนิคา้ราคาถกู รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า และ
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  มากมาย เรยีกไดว้า่เป็นยา่นสดุฮปิของวยัรุน่เด็กแนว ทา่นจะ
เพลดิเพลนิกบัสไตลค์วามเกไ๋กข๋องวยัรุน่ญีปุ่่ นทีย่กขบวนมารวมตัวกันแตง่ตัวน าเทรนด์
ในยา่นนี ้อสิระใหท้า่นเทีย่วชมและชอ้ปสนิคา้แฟชัน่ในแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุชคิแหง่นีอ้ยา่งจุ
ใจ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่อไดบะ(Odaiba) ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเล
ขึน้มาเป็นเกาะ น าทา่นไปตลาดปลาแหง่ใหม ่โทโยส ุ(Toyosu) ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะโอ
ไดบะแหง่นีเ้ป็นตลาดเปิดใหมล่า่สดุ ทีเ่ปิดในวนัที ่11 ตลุาคม 2018 โดยยา้ยมาจาก
ตลาดเกาคอืตลาดปลาซกึจิ ิตลาดแหง่นีม้รีา้นขายตัง้แตป่ลาทะเลสดๆ ผกัผลไมต้าม
ฤดกูาล ทา่นไมค่วรพลาดชมิซาชมิกิบัซชู ิสดๆใหม่ๆ ทีเ่ป็นแหลง่อาหารยอดฮติมหีลาย
รา้นใหเ้ลอืกทาน เนือ้ปลาทัง้สดทัง้หวานหรอืจะเป็นของแหง้ตา่งๆก็มใีหท้า่นเลอืกซือ้
เป็นของฝากได ้จากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่
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ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่
RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ 
ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวนัที ่24 
กันยายน 2560  ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัยา่นนา
รติะ 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไว ้
มากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออินมอลล ์ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้
สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลบั 

13.55  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

19.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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หมายเหต ุ

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ นเป็นตน้ 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) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 10 วนั 

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

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20
วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 
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4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนี ้☑ รวม 

1. ☑ คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่ง
เพิม่ 

ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้ม
ช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้
กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

 

2. ☑คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสาม

ทา่นเต็มอาจมปีรบัเปลีย่นพกัหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกันได ้

3. ☑คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. ☑เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ☑ คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 

20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
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(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ
ทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้า่ยดงันี ้

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้
32กก./ช ิน้ 

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

7. อตัราคา่บรกิารนี⌧้ไมร่วม 

1. ⌧คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ⌧คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

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 นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 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 และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

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 
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5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

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

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้า่ย1,000บาท) 
กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง 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 การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  

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 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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16. การประกันภัย 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 าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

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