
 
  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tokyo Plus+ โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่นกิโก ้5วนั 3คนื 

โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีวนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ  
หบุเขาโอวาคุดาน ิชมิไขด่ํา โอชโินะฮกัไก สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชา ชอ้ปปิ� งชนิจูกุ 

นกิโก ้ทะเลสาบชูเซ็นจ ินํ �าตกเคกอน ศาลเจา้โทโชก ุ

ราคาเร ิ�มตน้ 24,900 บาท 
เดนิทางโดยสายการบนิ  THAI AIR ASIA X  เครื�องลําใหญ ่ AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ที�น ั�ง  

แบบที�น ั�ง 3-3-3 นํ �าหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  

 

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1 พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เที�ยวบนิที�  BKK-NRT  XJ600  23.55 - 08.00+1 
 

2  ทา่อากาศยานนารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจร สลดัทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุานิ
ชมิไขด่าํ – ออนเซ็น 
 เที�ยง (เมน ูNabe Set)  ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 

3  โอชโินะฮกัไก – พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิ� งชนิจกูแุละรา้นดวิตี�ฟร ี– นารติะ 
 เชา้ ,เที�ยง (เมน ูSukiyaki Set) 
 

4  นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– นํ �าตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– นารติะ - รา้นดองกี� – หา้งเอออน 
 เชา้  ,เที�ยง (เมน ูTobanyaki)     
      



 
5  ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เที�ยวบนิที� NRT-BKK XJ601 09.15-14.00 
 เชา้ 
 

 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี�ยวเพิ�ม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ที�น ั�ง หมายเหต ุ

3 – 7 ตลุาคม 61 26,900  

 

 

เด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี 

/ Infant 

INF 7,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี 

/ Infant 

INF 7,000 บาท 

 

8,500 34  

4 – 8 ตลุาคม 61 26,900 8,500 34  

8 – 12 ตลุาคม 61 24,900 8,500 34  

9 – 13 ตลุาคม 61 26,900 8,500 34  

17 – 21 ตลุาคม 61 26,900 8,500 34  

18 – 22 ตลุาคม 61 26,900 8,500 34  

20 – 24 ตลุาคม 61 31,900 8,500 34  

21 – 25 ตลุาคม 61 31,900 8,500 34  

24 – 28 ตลุาคม 61 27,900 8,500 34  

25 – 29 ตลุาคม 61 27,900 8,500 34  

26 – 30 ตลุาคม 61 26,900 8,500 34  

27 – 31 ตลุาคม 61 26,900 8,500 34  

28 ตลุาคม-1พฤศจกิายน 61 25,900 8,500 34  

29 ตลุาคม-2พฤศจกิายน 61 24,900 8,500 34  

1 – 5 พฤศจกิายน 61 25,900 8,500 34  

6 – 10 พฤศจกิายน 61 25,900 8,500 34  

7 – 11 พฤศจกิายน 61 26,900 8,500 34  

8 – 12 พฤศจกิายน 61 25,900 8,500 34  

13 – 17 พฤศจกิายน 61 25,900 8,500 34  

14 – 18 พฤศจกิายน 61 26,900 8,500 34  

15 – 19 พฤศจกิายน 61 26,900 8,500 34  

20 – 24 พฤศจกิายน 61 26,900 8,500 34  

21 – 25 พฤศจกิายน 61 27,900 8,500 34  

22 – 26 พฤศจกิายน 61 26,900 8,500 34  

28 พฤศจกิายน - 2ธนัวาคม 61 27,900 8,500 34  

29 พฤศจกิายน - 3ธนัวาคม 61 26,900 8,500 34  

4 – 8 ธนัวาคม 61 28,900 8,500 34  

6 – 10 ธนัวาคม 61 29,900 8,500 34  

11 – 15 ธนัวาคม 61 29,900 8,500 34  

12 – 16 ธนัวาคม 61 29,900 8,500 34  

16 – 20 ธนัวาคม 61 28,900 8,500 34  

20 – 24 ธนัวาคม 61 28,900 8,500 34  

 
 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NRT   XJ600 23.55-08.00+1 

Return          NRT – DMK   XJ601 09.15-14.00 

หมายเหต:ุ คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง หากทา่นตอ้งการสามารถสั�งซื�อไดบ้นเครื�อง 
 



 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  
 

 
21.00 น.  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั�น 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

23.55 น. นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ 
THAI AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ600 

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย) 
 

วนัที�สอง  นารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํ - ออนเซ็น 
                   อาหารเที�ยง (เมน ูNabe Set), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 

 
08.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่
อนุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่วนอุทยาน
แห่งชาต ิฮาโกเน่ สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดร้ับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ�งของ
อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิส ึที�ผูม้าเยือนสามารถชื�นชมความงามแห่ง
ธรรมชาติ และดอกไมน้านาพันธุ์หลากสีสันที�เบ่งบานตลอดทั �งปี ทิวทัศน์ที�
สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจ ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดานิ ฮา
โกเน่ยงัมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหลง่นํ�าพรุอ้น ที�แปลกไปกวา่นั�นคอืมจํีานวน
นํ�าพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่  

 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 1) เมน ูNabe Set 
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ที�ทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที�กอ่ตัวจากลาวาของภเูขา

ไฟฟูจ ิหากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบที�มีภูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง นําท่าน เดนิทางสู่  หุบเขาโอวาคุดาน ิ

หรอื หุบเขานรก  ชมบ่อนํ�าแร่กํามะถันที�สามารถ
ตม้ไข่ใหสุ้กดว้ยอุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิ 
ไขด่ํา ที�เชื�อกันวา่ เมื�อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้ี
อายุยนืยาวขึ�น 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลือกชมและ
ซื�อสินคา้พื�นเมืองที�ข ึ�นชื�อมากมาย เช่นสบู่ดํา, 
แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึ�งลว้นเป็นผลติภัณฑ์
จากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ นเชื�อว่าบํารุงผวิพรรณและ
เสน้ผมใหด้งีาม รวมทั �ง คติตี�ไขด่าํ ซึ�งเป็นโอทอป (OTOP) อยา่งหนึ�งของญี�ปุ่ น สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่
จงัหวดัยามานาช ิหรอื ชชิุโอกะ  เพื�อนําทา่นเขา้ที�พกัออนเซ็น 

 
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 2)  พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ั�น!!! 
 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสั

วฒันธรรมการอาบนํ �าแรอ่อนเซ็น (Onsen) นํ�าแร่

ในสไตลญ์ี�ปุ่ น ใหท้่านไดผ้่อนคลายอยา่งเต็มอิ�ม ชาว

ญี�ปุ่ นเชื�อว่านํ�าแร่ธรรมชาตนิี�มีส่วนช่วยเรื�องบรรเทา

ความปวดเมื�อยลา้ ชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีด และ

ยงัทําใหผ้วิเปลง่ปลั�งดว้ย 

 ที�พกั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที�สาม โอชโินะฮกัไก - สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปปิ� งชนิจกูุ
 และรา้นดวิตี�ฟร ี- นารติะ      อาหารเชา้,เที�ยง (เมน ูSukiyaki Set) 



 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที� 3) 

 นําท่านเดนิทางสู ่โอชโินะฮกัไก บอ่นํ�าที�แปดในโอชโินะ ที�เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายุ
มามากกว่า 1,200 ปี ที�ใชเ้วลาอันยาวนาน 
ในการไหลลงมาสู่พื�นดนิและซมึซาบไปยัง
บอ่นํ�าแต่ละบอ่นํ�า ดังนั�นนํ�าที�อยูใ่นบอ่จะเป็น
นํ�าที�ใสสะอาด และสดชื�นมาก ในปี 1985 
สถานที�แหง่นี�ยงัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อันดับ แหล่งนํ�าจากธรรมชาตทิี�ดีที�สุดของ
ญี�ปุ่ นอกีดว้ย  อกีทั �งบรเิวณโดยรอบสามารถ
ชมดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันที�
อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน กับ
บรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลือกซื�อสนิคา้
พื�นเมอืง  จากนั�น นําท่านสมัผัสประสบการณ์
พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชง
ชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านไดเ้ลอืก
ซื�อสินคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณ
ดา้นหลังของรา้นท่านสามารถชมววิทวิทัศน์
ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจูอิยูเ่บื�องหลังไดอ้กีดว้ย  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื�อที� 4) เมน ูSukiyaki Set 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหลวงโตเกยีวเดนิทางสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์

เจา้แมก่วนอมิทองคํา ที�เป็นทองสมัฤทธิ� มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุใน  ภมูภิาคคันโต 
และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ถา่ยภาพเป็นที�ระล ึ กกบั คามนิารมิ  ง (ประตู
ฟ้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที�ใหญท่ี�สุดในโลก แขวนอยู ่เลอืกชม
และเชา่เครื�องรางของขลังอันศักดิ�สทิธิ�ของวัดแห่งนี�หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ�งที�  มชี ื�อเสยีง
ของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนม
ที�คนญี�ปุ่ นมายงัวัดแหง่นี�ตอ้งมาต่อควิกนั ท่าน
จะไดเ้พลดิเพลนิ  กับการชอ้ปปิ� งของฝากที�
เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  
รวมทั �งขา้วของเครื�องใชคุ้ณภาพดี มากมาย 
อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื�อผา้ 
เป็นตน้ หากมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูป
คูก่บัหอคอยที�สงูที�สดุในโลก โตเกยีวสกายท
ร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหา
นครโตเกียว ที�ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ 
สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 
634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์  เวอรท์ี�นคร กว่างโจวของจนี 
และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จากนั�นนําทา่น ชอ้ปปิ� งยา่น
ชนิจูกุ และรา้นดวิตี�ฟร ีใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษีราคาถูก ชนิจูกุย่าน
รวมเสน่หท์ุกอย่าง เป็นทั �งแหล่งชอ้ปปิ�งชั �นนําในโตเกยีว แหล่งรวมรา้  นกนิดื�ม
และรา้นอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที�ยวขึ�นชื�อขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวง
โตเกยีว ศูนยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของวัยรุ่นเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ�งของนคร
โตเกียวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชมและซื�อสินคา้มากมาย อาทิเช่น เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, 
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื�อผา้,รองเทา้ และเครื�องสําอางเชน่แบนรดK์OSE,SHISEDO,KANEBO,SK II
และอื�นๆอกีมากมายที�ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPE ชั �น 8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายใน
รา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี� ที�ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�
รวมสนิคา้ เครื�อองใชเ้ครื�องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย อาหารมื�อ
เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆที�ย่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้น
อรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกัยา่นนารติะ 

ที�พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัที�ส ี�         นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบซูเซ็นจ ิ- นํ �าตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– นารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้-  
                  หา้ง AEON MALL Narita         อาหาร เชา้,เที�ยง (เมน ูTobanyaki )                                                    
 



 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที� 5) 

 นําท่านเดินทางสู่ นิกโก้ Nikko เมืองที�มีชื�อเสียงมากในดา้นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจที�สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี�ยนสี มีความ
สวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆที�ไดร้ับการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก 
UNESCO และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั�งเดมิ เดนิทางผ่านถนนนสายอิ
โระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคูท่ี�ใหเ้ดนิรถทางเดยีวทั �งขาขึ�นและ
ขาลง เสน้ทางวิ�งเป็นทางคดเคี�ยวไปมาเชื�อมระหวา่งตัวเมอืงนกิ  โก และ  
ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลว้มีทางโคง้
ทั �งหมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขับรถเที�ยวที�มทีัศนยีภาพสวยงามน่า
ประทับใจเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นที�รูจ้ักในฐานะจดุชมววิใบไมเ้ปลี�ยนสทีี�
งดงามแห่งหนึ�งในนกิโกอ้กีดว้ย ถนนสายนี�ไต่ระดับขึ�นไปสูงถงึกว่า 500 
เมตร ระหว่างทางเชญิท่านเพลินตาและดื�มดํ�ากับ
ทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาตสิลับกับวถิีชวีติ
ความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบา้น นําท่าน
เดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซ็นจ ิLake Chuzenji ซึ�งเกดิ
จากการระเบ ิ ดของภูเขาไฟนนัไท ทําใหล้าวาไหล
มาปิดทางเขา้ออกของนํ�าจากแมน่ํ �าไดว  ะทําใหเ้กดิ
เป็นทะเลสาบขึ�น ใหท้่านชื�นชมทัศนียภาพอันงดงาม  
ของทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตัดกับฟ้าสคีรามและพื�นนํ�าสฟ้ีาจะทําใหท้่านประทับใจ เดนิทางไปความงามของ 
นํ �าตกเคกอน Kegon Waterfall นํ�าตกที�ใหญ่และยาวที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น มี
ความสูงเกอืบ 100 เมตร เป็นหนึ�งใน3 นํ�าตกที�สวยงามที�สุดของญี�ปุ่ น จุดชมววิ 
(ค่าทัวรไ์มร่วมค่าลฟิทป์ระมาณ 550 เยน) ที�ท่านสามารถดื�มดํ�ากับภาพของนํ�าตก
แหง่นี�ไดอ้ยา่งงดงามมาก พรอ้มสมัผัสกบัสายนํ�าที�เย็นชื�นฉํ�า อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
หามมุเก็บภาพความงามที�ประทับใจตามอัธยาศัย หรอืจะเลอืก ชมและซื�อสนิคา้
พื�นเมอืงที�ข ึ�นชื�อในเขตนี�ไดต้ามอธัยาศัยสมควรแกเ่วลา  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�6) เมน ูTobanyaki   
บา่ย เดนิทางสู่บรเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้่านเดนิทาง

ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจา้นกิโกโทโชก ู
Nikko Tosho-gu Shrine เ ป็ น ศ า ล เจ ้า เ ก่ า แ ก่ มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานและไดร้ับการขึ�นทะเบียนเป็น
มรดกโลก เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะที�โด่งดัง
ในอดตี และยงัเป็น สสุานของโชกนุโทกงุาวะ อเิอยะ
สุ โชกุนผูพ้ลกิผันชะตาชวีติของชาวญี�ปุ่ น เอกลักษณ์
ของศาลเจา้แห่งนี�อยูท่ี�สถาปัตยกรรมระดับสมบตัขิองชาตซิ ึ�งใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ื�อ
วา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรื�องโชคลาภ จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นี�ก็คอื ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวย
ที�เพิ�งเสร็จสิ�นการบูรณะปฏสิังขรณ์ครั �งใหญ่ไปในปีนี� รูปแกะสลักหลากสสีันบนบานประตูนั�นสวยงามน่าชมเป็น
อยา่งมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝั�งซา้ยและขวาของประต ูซึ�งประดับดว้ยรปูแกะสลัก
นกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลงิสามตวัมซิะรุ (Mizaru)  (The Three 
Wise Monkeys) ที�สื�อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ 
(Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) อกีดว้ย ทา่นสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกไุด ้(คา่ทัวร์
ไมร่วมคา่เขา้ชมประม  าณ 1,300  เยน) จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลบันารติะ ระหวา่งทางแวะให ้
ทา่นชอ้ปปิ� งรา้นดองกโิฮเต ้ Don Quijote Narita และหา้ง AEON MALL อสิระใหท้า่นเลอืก
ซื�อสนิคา้สารพัดอยา่งไดต้ามอธัยาศัย (อาหารเย็นตามอธัยาศัย)  

  

ที�พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัที�หา้    นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                         
               อาหาร เชา้ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 7) 

 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนารติะ เพื�อเตรยีมตัวเชค๋ดอนิเดนิทาง
กลับประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  THAI AIR ASIA 



 
X เที�ยวบนิที� XJ601 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมจํีาหน่าย) 

14.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี�ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี�ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี�ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลี�ยนปรบัสงูขึ�น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ�มข ึ�น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น คา่ทวัรท์ ี�จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั�นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั�งคา่ต ั�ว
เครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั�งนี�จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั�ง มฉิะน ั�นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี�  รวม 
1.  คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้
 
การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
สําหรับที�นั�ง Business/Premium ตั�วซรียีก์รุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
ที�น ั�ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที�ยว/ทา่น 
เป็นที�นั�งที�มพีื�นที�ว่างที�มากกว่าที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื�นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื�นที�พอที�จะ
สามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
สําคัญ: (ที�นั�งจะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผูโ้ดยสารที�นั�งในแถวทางออกฉุกเฉิน จะตอ้ง มี
คณุสมบตัติามเกณฑด์ังตอ่ไปนี� 
เป็นผูท้ี�มคีวามพรอ้มทั �งทางดา้นรา่งกายและจติใจเพื�อที�จะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
เป็นผูท้ี�สามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทั �งแบบที�เป็นเอกสาร/คําพดูได ้
เป็นผูท้ี�มอีาย ุ15 ปี ขึ�นไป 
เป็นผูท้ี�ไมไ่ดกํ้าลังตั �งครรภ ์
เป็นผูท้ี�ไมไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
เป็นผูท้ี�ไมไ่ดซ้ื�อที�นั�งเสรมิ 

เนื�องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิ�ในการกําหนดที�นั�งใหมบ่นเครื�อง หากผูโ้ดยสารไมม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ี�กลา่วไวข้า้งตน้ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ท ี�น ั�งพรเีมี�ยม ที�น ั�ง Hot Seat ที�น ั�งมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ที�น ั�งทารก หอ้งนํ �า 

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํ �าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื�องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ�นเครื�องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั�นพรอ้มชําระคา่นํ�าหนัก** 

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

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ั�งซื�อประกนัสขุภาพ
เพิ�มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ�ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที�มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
 3.ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  



 
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั�น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที�ยว เท่านั�น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื�อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั� วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
18. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 


