
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (IT) Wow! Snow Monkey โอซากา้ โตเกียว 5วนั4คืน (TR) 
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Wow! Snow Monkey โอซากา้ โตเกยีว 5วนั4คนื 
Scoot Airlines บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) และบนิกลบัจากสนามบนินารติะ (โตเกยีว) โดย Nok Scoot  

เดนิทางกลางวนัไมเ่หนือ่ย  น า้หนกักระเป๋า20 KG   

พกัโอกาก ิ1คนื มตัสโึมโต ้1คนื โยโกยะออนเซ็น 1คนื นารติะ 1คนื  
 

เมอืงเซกแิหลง่ผลติมดีมดี หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ ลติเติล้เกยีวโต ปราสาทมตัสโึมโต ้
จโิกกุดานSิnow Monkey  ลงิออนเซ็น วดัเซ็นโซจ ิจดุชมววิทะเลสาบสุวะ  โยโกยะออนเซ็น น ัง่กระเชา้ 

Kita Yatsugatake Ropeway สนุกสนานกบัหมิะและลานสก ีทะเลสาบคาวากูจโิกะ พพิธิภณัฑ์
แผน่ดนิไหว โตเกยีว ชนิจกู ุวดันารติะ 

       

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21 – 25 ธ.ค.61 29,888  
 

 
 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 7,000 บาท 

8,500 28  

28ธ.ค. – 1 ม.ค. 62 39,888 8,500 28  

4-8 ม.ค. 62 31,888 8,500 28  

11 -15 ม.ค. 62  27,888 8,500 28  

18-22 ม.ค. 62 29,888 8,500 28  

25 -29 ม.ค. 62 29,888 8,500 28  

1-5 ก.พ. 62 27,888 8,500 28  
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8-12 ก.พ. 62 29,888 8,500 28  

15-19 ก.พ. 62 31,888 8,500 28  

22-26 ก.พ. 62 27,888 8,500 28  

1-5 ม.ีค. 62 29,888  8,500 28  

8-12 ม.ีค. 62 29,888  8,500 28  

15-19 ม.ีค. 62 29,888  8,500 28  

22-26 ม.ีค. 62 29,888  8,500 28  

 

ไฟลท์บนิ 

Scoot Airlines Departure  DMK – KIX TR866 09.35-16.50 

Nok Scoot       Return        NRT – DMK XW101 13.55-19.10 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK – TR866 09.35-16.50 ทา่อากาศยาน คนัไซ – โอกาก ิเขา้ทีพ่กั 

 

2  เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เมอืง

มตัสโึมโต ้  เชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

3  ปราสาทมตัสโึมโต ้- จโิกกดุาน ิลงิออนเซ็น – วดัเซ็นโซจ ิ– จดุชมววิทะเลสาบสวุะ - โยโกยะ ออนเซ็น 
 เชา้,เทีย่ง,เย็น 

4 กระเชา้ Kita Yatsugatake Ropeway - ลานสก ี- ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – 

โตเกยีว - ชนิจกู ุ- นารติะ       
เชา้,เทีย่ง 

5 วดันารติะ - รา้นดองกีแ้ละหา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 NRT-DMK  XW101 13.55-19.10    เชา้  

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยาน คนัไซ – โอกาก ิ

  
 

06.30น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่าง
ประเทศขาออก ช ัน้3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ Scoot Airlines (TR) 
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อน

ขึน้เครือ่ง 
09.35น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน 

SCOOT เที่ยวบนิที่ TR866 ** ราคาทัวรย์ังไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง (บน
เครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

16.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสูโ่อกากเิพือ่เขา้
สูท่ ีพ่กั (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ)  

ทีพ่กั: Hotel Koyo / Quintessa Ogaki Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่อง    เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ลติเต ิล้เกยีวโต – 
                 เมอืงมตัสโึมโต ้    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซก ิน าท่านแวะ
ชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ี่

ผล ิตมีดได้คมสุด ๆ  อีกทั ้งยั งเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่ นอย่างดาบเซก ิ

ส าหรับที่รา้นซันชูนี้มีเครื่องใชข้องมีคมต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือ
กรรไกรตดัแตง่ก ิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกร

หลากขนาด หรือมีดส าหรับท าครัวหลากหลาย

รูป แบบที่ ช่ วย ให ้ก าร เต รีย ม

วั ต ถุ ด ิ บ ข อ ง คุ ณ ง่ า ย ยิ่ ง ข ึ้ น
นอกจากนี้ยังมีดาบญี่ปุ่ น ขนม

และเครื่องดื่มเย็น ๆ จ าหน่ายอีก
ดว้ย อีกส ิง่หนึ่งพลาดไม่ไดเ้มื่อ
มารา้นซันชูคือ  การชมการ

แสดงดาบวิชาอ ิ ไอกิร ิ ดาบ
ซามูไรคม ๆ ที่ฟันฉับเดียวตน้ไผ่

ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใส่ชุด

กโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามูไรถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่
ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืน

ธันวาคมปีค.ศ.1995 บา้นสไตลก์สัโชสคึุรจิะมีความยาว  ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึ
เรียกหมู่  บา้นสไตล ์นี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 

680,000 คน 
เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) แบบ Japanese Set 
บา่ย น าท่านชม ทาคายาม่าจนิยะ หรอื ทีว่่าการ

อ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า ซ ึง่เป็นจวนผูว้่า
แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่
อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 

176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุ
กาวาในสมัยเอโดะ (ทวัรน์ าชมดา้นอก)  จากนัน้
น าทา่นเดมิชม หมูบ่า้นLITTLE KYOTO หรอื 

เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะ
กว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่าง
ดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพ
เมืองเก่าซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้

หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามิ
โสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมือง เฉพาะถิน่ 
เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มีหนา้ตา 

ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมืองทาคายาม่า และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย จนสมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที3่ )  เมน ูBBQ Yakiniku บฟุเฟต ์

 หลงัทานอาหารค า่น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม
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ทีพ่กั: Alpico Plaza Hotel/Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม ปราสาทมตัสโึมโต ้- จโิกกดุาน ิลงิออนเซ็น – วดัเซ็นโซจ ิ– จดุชมววิทะเลสาบสวุะ - โยโกยะ ออนเซ็น 
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่4) 

 น าท่านเดนิทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ที่ถูกสรา้งขึน้ในปี
1504ซึง่นับไดว้่าเป็นปราสาททีเ่ก่าแก่ทีส่ดุและนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทตดิ

อนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอด
พน้การถกูท าลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน ตวัปราสาทมผีนังทีท่า
ดว้ยสดี าสนทิท าใหม้ีฉายาว่า ปราสาทอีกาด า (น าชมดา้นนอก)  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่จงัหวดันากาโนะ น าท่าน

เดินท างสู่  อุ ท ย านลิงจ ิโกกุ ด าน ิ
(Jigokudani Monkey Park) จนถงึเวลา
นัดหมาย น าท่านสัมผัสประสบการณ์ 

พิ เ ศ ษ  ลิ ง แ ช่ อ อ น เ ซ็ น  SNOW 
MONKEY กลางบ่อน ้ าพุรอ้นธรรมชาติ

อย่างใกลช้ ิดริมขอบสระ ชื่อชมความ

น่ารักของลงิทีอ่าศยัอยู่กนัเป็นฝูงใหญ่และมคีวามคุน้เคยกบัมนุษย ์(หา้มจับหรอืให ้

อาหารโดยเด็ดขาด) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความน่ารักของลงิตาม
อัธยาศัย (การชมลงิแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชมไดห้รือไม่ไดข้ ึน้อยู่กับสภาพ
อากาศและตวัของลงิเนื่องจากลงิทีล่งมาแชอ่อนเซ็นเป็นลงิป่า) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) แบบ Japanese Set 
บา่ย น าท่านไปชม วดัเซ็นโกจ เิป็นสถานที่เคารพบูชาของผูท้ี่เลื่อมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาในญีปุ่่ น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี วหิารเซ็นโกจเิป็นทีป่ระดษิฐาน

ของพระพุทธรูปองคแ์รกทีเ่ขา้มาสูญ่ี่ปุ่ น ดงึดูดผูท้ีเ่ลื่อมใสศรัทธา จากทุกนกิาย 
ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า6ลา้นคนมาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิน้เอก

ทางพุทธศาสนาแห่งนี้ วัดเซ็นโกจเิป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นฝ่ัง
ตะวันออก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซูวะ ระหว่างทางแวะ

จุดชมววิทะเลสาบสุวะ ซ ึง่เป็นจุดพักรถและสามารถถ่ายรูปววิ
ทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงามสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที6่ )  

ทีพ่กั: Yokoya Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่

ธรรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น Onsen น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ ิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ น
เชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเร ือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง)

 

วนัทีส่ ี ่ กระเชา้ Kita Yatsugatake Ropeway - ลานสก ี– ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – 

โตเกยีว – ชนิจกู ุ- นารติะ       อาหารเชา้,เทีย่ง  
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 

น าทา่นเดนิทางไปขึน้กระเชา้คติะ ยาสกึะตาเกะ Kita 
Yatsugatake Ropeway เป็นกระเชา้ลอยฟ้าที่อยู่ในช ิ

โนะ(Chino)จังหวัดนากาโนะ สูงจากระดับน ้ าทะเล 
1771 เมตร ถงึสถานีย่อยสูงจากระดับน ้ าทะเล 2237 
เมตร ในเวลา 7 นาทที าใหเ้ห็นมุมมองแบบพาโนรามา 

ชว่งฤดหูนาวจะเพลดิเพลนิกับการเลน่สกีและหมิะ อสิระ

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (IT) Wow! Snow Monkey โอซากา้ โตเกียว 5วนั4คืน (TR) 

ใหท้่านสนุกสานกับกจิกรรมฤดูหนาวตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสูย่่านทะเลสาบคาวากูจ ิ
โกะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที8่) แบบ Japanese set 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหม่ทีE่xperience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่านจะได ้
ทดสอบในบา้นจ าลองแผ่นดินไหวที่รับการสั่นสะเทือนจากขัน้ต ่าสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่ง

ไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย และ
ยาของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจิัยชือ่ดังของชาวญี่ปุ่ น จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ โตเกยีว เมอืง

หลวง จากน ัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ย่านชนิจกูุ ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่ นที่
ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนคร
โตเกียวในปัจจุบัน  เชญิท่านเลือก ชมและซื้อ  สนิคา้มากมาย อาทิเช่น 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, 
เสือ้ผา้ และเครื่องส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีก

มากมาย ที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ไดเ้ลยก็คือ รา้น 
100เยน (อยู่ตกึPEPEช ัน้8) ซ ึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน  
เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลับบา้นได ้อาหารมือ้เย็น

อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆจนถงึเวลานดัหมาย
น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้     วดันารติะ – รา้นดองกีแ้ละหา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                  

                 อาหาร เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที9่) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภมูภิาคคนัโต ถอื
ว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดังที่สดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจ ิ
ในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตูหลัก มีทางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็น

สถานทีส่ าหรับสกัการะบูชาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่สวนหย่อม
ทีม่ีสระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสตัว ์ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม

พุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี่ปุ่ นเอาไว ้น า
ท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสริมิงคล ใหม้ีชีวติที่ดีและยืนยาว 
พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครื่องรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมือง จากนัน้น า

ท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ต่างๆของ
ญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมีหา้งเอออน นารติะ ทา่น

สามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 
เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55น.   เหนิฟ้าสูท่่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิNOKSCOOTเทีย่วบนิที ่XW101(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบน

เครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย ) 
19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (IT) Wow! Snow Monkey โอซากา้ โตเกียว 5วนั4คืน (TR) 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ กรณุาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 

3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมือง
ทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

การยกเลกิทวัร  ์เมื่อจองทัวรแ์ละช าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านั้น แต่กรณีพีเรียดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไม่สามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  

และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทวัรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทวัร์
คนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิเทา่น ัน้ ยกเวน้อพัเกรดทีน่ ัง่ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั
เทา่นัน้ **  
 
สายการบนิ Scoot Airline (TZ) 
ทีน่ ัง่อพัเกรดไดเ้ฉพาะ Stretch Seat / Long Legเทา่น ัน้ Scoot Biz ไมส่ามารถอพัได ้

- ที่น่ัง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิ่ม 2,500 บาท (ราคาต่อเที่ยว) **หา้มเด็กต ่ากว่า16ปีและผูสู้งอายุ65ปีข ึน้ไปน่ัง
เนื่องจากทีน่ั่งอยู่บรเิวณ Exit Seat 
** คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้

 
สายการบนิ Nok Scoot (XW) 
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ราคา 5,500 บาท /ทา่น   

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้
 

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได ้

กรณีโรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
 

5. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ ScootและNokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืข ึน้
เครือ่งไม่เกนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
สายการบนิ Scoot Airline (TZ) 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 

- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 
 

สายการบนิ Nok Scoot (XW) 

+5 กก. -- 400 บาท  
+10 กก. -- 700 บาท 

+15 กก. -- 1,000 บาท 
+20 กก. -- 1,300 บาท 
+30 กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (IT) Wow! Snow Monkey โอซากา้ โตเกียว 5วนั4คืน (TR) 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


