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XJ84 Tokyo Plus+ โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่นกิโก ้5วนั 3คนื  

 

Tokyo Plus+ โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่นกิโก ้5วนั 
3คนื 

สดุคุม้!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์แชอ่อนเซ็น มไีกด ์รถ พาเทีย่วทุกวนั Wifi on Bus 

โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีวนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดั 
ทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ า โอชโินะฮกัไก สมัผสัประสบการณ์พธิชีง

ชา ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุนกิโก ้ทะเลสาบชูเซ็นจ ิน า้ตกเคกอน ศาลเจา้โทโชก ุ

พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2 คนื ราคาเร ิม่ตน้ 
24,900 บาท 

เดนิทางโดยสายการบนิ  THAI AIR ASIA X  เครือ่งล าใหญ ่ AIR BUS A330-300  จ านวน 
377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ) 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

2  นารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ า - 
ออนเซ็น 

3  โอชโินะฮกัไก - สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ป
ป้ิงชนิจูก ุ และรา้นดวิตีฟ้ร ี- นารติะ 

4  นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบซูเซ็นจ ิ- น า้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– นารติะ - รา้นดอง
กโิฮเต ้- หา้ง AEON MALL Narita 

5  นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

03 - 07 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

04 - 08 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

08 - 12 Oct 2018  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

09 - 13 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

17 - 21 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

18 - 22 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

20 - 24 Oct 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

21 - 25 Oct 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

24 - 28 Oct 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

25 - 29 Oct 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

26 - 30 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

27 - 31 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

28 Oct - 01 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 
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29 Oct - 02 Nov 2018  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

01 - 05 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

06 - 10 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

07 - 11 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

08 - 12 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

13 - 17 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

14 - 18 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

15 - 19 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

20 - 24 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

21 - 25 Nov 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

22 - 26 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

28 Nov - 02 Dec 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

29 Nov - 03 Dec 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

04 - 08 Dec 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

06 - 10 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

11 - 15 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

12 - 16 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

16 - 20 Dec 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

20 - 24 Dec 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 
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รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

21.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR 
ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระ
เป๋า 

23.55  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ600 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

วนัที ่2 นารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ า 
- ออนเซ็น 

08.00  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหาร
สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น า
ทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับ
ความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชม
ความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทศันท์ี่
สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมี
ชือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น ้าพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอืมจี านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17 
แหง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมน ูNabe Set 

บา่ย  น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหาก
วนัใดอากาศสดใส  ทา่นจะไดส้มัผสักบัทศันยีภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูิ
เป็นฉากหลัง น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถนัที่
สามารถตม้ไขใ่หส้กุดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กันวา่ เมือ่กนิไขด่ า 1 
ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาวขึน้ 7 ปี อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่
มากมาย เชน่สบูด่ า, แชมพดู า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากก ามะถันทีค่นญีปุ่่ น
เชือ่วา่บ ารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้งีาม รวมทัง้ คติตีไ้ขด่ า ซึง่เป็นโอทอป (OTOP) อยา่ง
หนึง่ของญีปุ่่ น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิหรอื ชชุิโอกะ เพือ่น า
ทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) 
น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่งเต็มอิม่ ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแรธ่รรมชาตนิีม้ ี
สว่นชว่ยเรือ่งบรรเทาความปวดเมือ่ยลา้ ชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีด และยังท าใหผ้วิเปลง่
ปลัง่ดว้ย 

ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัที ่3 โอชโินะฮกัไก - สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - 
ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ และรา้นดวิตีฟ้ร ี- นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะฮกัไก บอ่น ้าทีแ่ปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจาก
บนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและ
ซมึซาบไปยงับอ่น ้าแตล่ะบอ่น ้า ดงันัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาด และสดชืน่มาก ในปี 
1985 สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดบั แหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุ
ของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวนัที่
อากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 
จากนัน้น าทา่นสมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่น
เองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศยั บรเิวณดา้นหลังของรา้นทา่น
สามารถชมววิทวิทศันข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจูอิยูเ่บือ้งหลงัไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูSukiyaki Set 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลวงโตเกยีวเดนิทางสูว่ดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 
เซนตเิมตร วดัพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่
ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มี
โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืก
ชมและเชา่เครือ่งรางของขลงัอันศกัดิส์ทิธิข์องวดัแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ 
ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของ
ขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวดัแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกัน 
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  
รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็น
ตน้ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่น สามารถถา่ยรปู
ไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวดัอาซากซุะ ส าหรบัโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 
พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่คร 
กวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จากนัน้น าทา่น ชอ้ป
ป้ิงยา่นชนิจูก ุและรา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ่สนิคา้ปลอดภาษีราคาถกู ชนิจกูยุา่นรวม
เสน่หท์กุอยา่ง เป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าในโตเกยีว แหลง่รวมรา้  นกนิดืม่และรา้นอาหารทกุ
ระดบั และแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ ขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว ศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  
เทห่์ๆ ของวยัรุน่เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอันดบัหนึง่ของนครโตเกยีว
ในปัจจบุัน ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, 
MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด์
KOSE,SHISEDO,KANEBO,SK IIและอืน่ๆอกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและ
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รา้น100เยน (อยูต่กึPEPE ชัน้ 8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กันหมด 
หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมตัสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ 
เครือ่องใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่รา้นรา
เมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ี่
พกัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

  

 

วนัที ่4 นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบซูเซ็นจ ิ- น า้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– นารติะ - รา้น
ดองกโิฮเต ้- หา้ง AEON MALL Narita 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่นกิโก ้Nikko เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นแหลง่พักผอ่นหยอ่นใจที่
สวยงามโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีมคีวามสวยงามของวดัและศาลเจา้ตา่งๆทีไ่ดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดมิ เดนิทางผา่นถนนน
สายอโิระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคูท่ีใ่หเ้ดนิรถทางเดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เสน้ทาง
วิง่เป็นทางคดเคีย้วไปมาเชือ่มระหวา่งตวัเมอืงนกิโก ้และทะเลสาบชเูซ็นจ ิ(Lake Chuzenji) 
นับรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเทีย่วทีม่ี
ทัศนยีภาพสวยงามน่าประทบัใจเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นทีรู่จั้กในฐานะจดุชมววิใบไมเ้ปลีย่น
สทีีง่ดงามแหง่หนึง่ในนกิโกอ้กีดว้ย ถนนสายนีไ้ตร่ะดบัขึน้ไปสงูถงึกวา่ 500 เมตร ระหวา่ง
ทางเชญิทา่นเพลนิตาและดืม่ด ่ากบัทัศนยีภาพอันงดงามตามธรรมชาตสิลบักบัวถิชีวีติความ
เป็นอยูใ่นแบบฉบบัของชาวบา้น น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซ็นจ ิLake Chuzenji ซึง่
เกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟนันไท ท าใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน ้าจากแมน่ ้า
ไดว  ะท าใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึน้ ใหท้า่นชืน่ชมทศันยีภาพอันงดงาม ของทะเลสาบ แมกไม ้
สเีขยีวตดักับฟ้าสคีรามและพืน้น ้าสฟ้ีาจะท าใหท้า่นประทบัใจ เดนิทางไปความงามของ 
น า้ตกเคกอน Kegon Waterfall น ้าตกทีใ่หญแ่ละยาวทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น มคีวามสงู
เกอืบ 100 เมตร เป็นหนึง่ใน3 น ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น จุดชมววิ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่
ลฟิทป์ระมาณ 550 เยน) ทีท่า่นสามารถดืม่ด ่ากบัภาพของน ้าตกแหง่นีไ้ดอ้ยา่งงดงามมาก 
พรอ้มสมัผัสกบัสายน ้าทีเ่ย็นชืน่ฉ ่า อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกหามมุเก็บภาพความงามทีป่ระทบัใจ
ตามอัธยาศยั หรอืจะเลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเขตนีไ้ดต้ามอัธยาศยัสมควร
แกเ่วลา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมน ูTobanyaki 
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บา่ย  เดนิทางสูบ่รเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้า่นเดนิทางชมและถา่ยรปูตามอัธยาศยั ศาลเจา้
นกิโกโทโชก ูNikko Tosho-gu Shrine เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานและ
ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ดง่ดงัในอดตี และ
ยังเป็น สสุานของโชกนุโทกงุาวะ อเิอยะส ุโชกนุผูพ้ลกิผันชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น 
เอกลกัษณ์ของศาลเจา้แหง่นีอ้ยูท่ีส่ถาปัตยกรรมระดบัสมบัตขิองชาตซิ ึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้
ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่วา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภ จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่
นีก็้คอื ประตโูยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยทีเ่พิง่เสร็จสิน้การบรูณะปฏสิงัขรณ์ครัง้
ใหญไ่ปในปีนี ้รปูแกะสลกัหลากสสีนับนบานประตนัูน้สวยงามน่าชมเป็นอยา่งมาก มรีะเบยีง
โทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและขวาของประต ูซึง่ประดบัดว้ยรปู
แกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยงัจะไดเ้ห็นรปูแกะสลกัลงิสามตวัมซิะร ุ(Mizaru) 
(The Three Wise Monkeys) ทีส่ือ่ถงึการไมด่ ูไมพ่ดู และไมฟั่ง และรปูแมวนอนหลบัเนะมรุิ
เนะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อกีดว้ย ทา่นสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกุ
ได ้(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบันารติะ 
ระหวา่งทางแวะใหท้า่นชอ้ปป้ิงรา้นดองกโิฮเต ้Don Quijote Narita และหา้ง AEON 
MALL อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้สารพัดอยา่งไดต้ามอัธยาศยั (อาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

 ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ เพือ่เตรยีมตัวเชคอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

09.15  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ601 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

14.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณี
อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนั
กอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอื
ไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุ
คร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-
กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจ
ปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอด
คงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ
คนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
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หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่
เดนิทาง 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 มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา
ไดอ้ยา่งเต็มที ่

ส าคญั: (ทีน่ั่งจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มคีณุสมบัติ
ตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณี
ฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/ค าพดูได ้

เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดก้ าลงัตัง้ครรภ ์

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภัย ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หาก
ผูโ้ดยสารไมม่คีณุสมบัตติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 
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2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 
20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ
สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้พรอ้ม
ช 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 
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7. xคา่ประกันกระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในบรกิาร 

 รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บตัรเครดติ 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 และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านัก
ระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบั
ทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่
ถงึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
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4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก
ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคน
ขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 
3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง 
อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์
ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่น
สามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้
เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป 
และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

 


