
 

    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 
 
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วดัอาซากุ
สะ - ออนเซ็น 

   
Fujinobou Kaen Hotel  

หรือเทยีบเท่า 

2 
ข้ึนฟูจิชั้น5 – ศูนยพิ์พิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/
ดอกไมต้ามฤดูกาล) – โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูกแุละLaox Shinjuku - นาริตะ 

   
The Hedistar Hotel Narita 

หรือเทยีบเท่า 

3 
อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัหรือซ้ือบตัรเขา้โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ (ราคาบตัร 
2,700 บาท) หรือเลือกซ้ือOption Tour 

   
The Hedistar Hotel Narita 

หรือเทยีบเท่า 

4 
วดันาริตะ  - ร้านดองก้ี – ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 

   
- 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว – ภูเขาฟูจิ 

4 วนั 3 คนื 
 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

15,900.- 
             เดนิทางเดือนพฤษภาคม – กนัยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

    

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมอืง – สนามบินนาริตะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ออนเซ็น 

02.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติดแทค็กระเป๋า 

04.55 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน AIR  ASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ602  (ค่าทวัร์ไม่
รวมค่าอาหารบนเคร่ืองขากลบั บนเคร่ืองมีจ าหน่าย/สัง่ซ้ือบนเคร่ือง ) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ  

บ่าย อาหารกลางวัน (มือ้ที่1)บริการอาหารกลางวนัแบบเบนโตะบนรถ) น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวเมืองหลวง เดินทาง

สู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจากองค์ เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน ภูมิภาคคนัโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยกัษ์
ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของวดัแห่งน้ีหรืเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่
วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขาย ขนมท่ีคนญ่ีปุ่นมายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิว
กนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน กบัการชอ้ปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีปุ่นญ่ีปุ่น Made In Japan แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของ
เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ ไดท่ี้น่ี หากมีเวลาท่านสามารถเดิน
ไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์คใหม่ของมหานครโตเกียว 
ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้บัวดัอาซากุซะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด ใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนัทาวน์เวอร์ท่ีนครกว่างโจวของจีน 
และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ท่ีพกัแรมออนเซ็น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น!!! 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและ
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
ที่พกั: Fujinobou Kaen Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สอง   ขึน้ฟูจิช้ัน5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อป

ป้ิงชินจูกแุละLaox Shinjuku - นาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  



 

    

 น าท่านไปข้ึนภูเขาไฟฟูจ ิสัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี สถานีที่ 5 อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลข้ึนมา 
2,305 เมตร ฟูจิยาม่า,ฟูจิซัง หรือภูเขาไฟฟูจิ (Mr.Fuji) นั้นเป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดในป ระเทศญ่ีปุ่น มีความสูง 
3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยูร่ะหวา่ง จ.ชิซึโอกะ (Shizuoka-ken)และ จ. ยามานาชิ (Yamanashi-ken) ในปี พ.ศ. 
2556 ท่ีผ่านมา องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟุจิไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม อีก
ดว้ย เม่ือข้ึนมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทศันท่ี์สวยงามของ ทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีลอ้มภูเขาไฟฟจิู, เซาธ์แอลป์ 
(South Alps), เมืองยาซึกะทาเคะ(Yatsugatake) และภูเขาชิชิบุ (Chichibu) ท่ีชั้น5น้ียงัเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้โคมิตา
เคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสกัาระบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวง
ท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือว่าท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกว่า “ Tengu no niwa “ “สวนของท่าน
เทนก”ุ(ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือวา่ท่ีน่ีมีท่านเทนกปุกครองอยู่นัน่เอง และยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้
แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนกักว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่
ท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ
จึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองลางกลบัไปเป็นของท่ีระลึก อิสระใหท่้านสัมผสักบั
ทศันียภาพท่ีสวยงามของฟูจิซังในระยะใกล ้และเลือกชมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั หมายเหตุ: ขอสงวน
สิทธิในกรณีท่ีอากาศไม่เอ่ืออ านวย และหรือทางข้ึน โดยทางบริษทัจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมู่บา้นโอชิโนะ
ฮกัไกแทน เร่ืองสภาพอากาศทางบริษทัไม่สามารถคาดการณ์  น าท่านเดินทางสู่ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว ซ่ึง
ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่น และสาธิตวิธีป้องกนัตวั และท่านยงัสามารถเขา้ไปทดสอบ
ในหอ้งจ าลองแผน่ดินไหวในระดบัท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั Japanese Set 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ทางเหนือริมฝ่ัง
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวนัท่ีอากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างชดัเจน โดยตลอดปีสวนแห่งน้ี
จะมีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนกนัไป อาทิ ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงคม์อส 
ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงท่ีมีการจดังาน Kawaguchiko Herb Festival ซ่ึงเต็มไป
ดว้ยดอกลาเวนเดอร์ ในปีน้ีจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี14มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอร์จะส่งกล่ินหอมไปทัว่ทั้งสวน 
ส่วนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุ่มโคเคีย ท่ีจะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมร่้วงอีกดว้ย จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านไป ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ และLaox Shinjuku แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ เป็นแหล่งอพัเดทเทรนดแ์ละเป็น
ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้,รองเทา้ และเคร่ืองส าอางเช่น
แบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทยและร้าน
100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือเป็นร้านดองก้ี ท่ีขาย
สินคา้ราคาถูกสารพดัอย่าง หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโตท่ี้รวมสินคา้ เคร่องใชเ้คร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์ของใชไ้ว้
อยา่งหลากหลาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  



 

    

 อาหารมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยต่างๆท่ีย่านชินจูก ุเช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน 
และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัยา่นนาริตะ 

 ที่พกั: The Hedistar Hotel Narita หรือระดบัเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สาม   อสิระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซ้ือบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2 ,700 บาท) หรือเลือกซ้ือOption 

Tour 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 อสิระให้ท่านท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเตม็วนั 

 ให้ท่านชอ้ปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น อากิฮาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือชอ้ปป้ิงแถวนาริตะ 
เช่นหา้งอิออนมอลล,์ชิซุยเอา้ทเ์ลท ท่องเท่ียวโดยตวัท่านเอง 

  
 Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้บัสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวนั มีแบรนด์ชั้นน าของญ่ีปุ่นและแบ

รนดต่์างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านคา้เช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-
Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New Balance, Diesel, 
Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปไดต้ั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุ
ใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ีแหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

 - การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 
หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 

 - การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แลว้ข้ึนรถไปท่ี 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 

  

 เลือกเที่ยวดิสนีย์ Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซ่ึงสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบิน
สู่ดิสนียไ์ดโ้ดยง่าย 

 หมายเหตุ: ราคาบตัรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีตอ้งการสั่งซ้ือบตัรกบับริษทัฯ กรุณาแจง้
ความประสงค์อย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทางพร้อมช าระค่าบตัร) บตัรโตเกียวดิสนียแ์ลนด์และดิสนียซี์ ราคา
เท่ากนัและเลือกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

  
 โตเกียวดิสนีย์ ท่านจะไดพ้บกบัความมหัศจารรยข์องโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ (Tokyo Disneyland)และโตเกียว

ดิสนียซี์ (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจและเคร่ืองเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณ
ไดส้ัมผสัถึงความสุขตั้งแต่กา้วแรกท่ีคุณเขา้ไป สวนสนุกทั้งสองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยความบนัเทิง พร้อมกบักล่ิน



 

    

อายความเป็นญ่ีปุ่น ท่านจะไดพ้บกบัตวัละครสุดคลาสสิคจากดิสนียม์ากมายท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือด าด่ิง
ลงไปใต้มหาสมุทรกับโตเกียวดิสนีย์ซีท่ีมาพน้อมกับตัวละครจากใต้ทะเลมากมาย ดิสนีย์เป็นโลกแห่ง
จินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึน
ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
( ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่า
ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเลก็ Small World 
ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการ จบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ 
พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์ ท่านสามารถ
เดินทางจากสนามบินนาริตะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชตัเต้ิลบสั หรือถา้เดินทางจากโตเกียว ท่านสามารถข้ึนรถไฟ
จากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยงัโตเกียวดิสนียแ์ลนด์โดยใชเ้วลา 15 นาที อีกทั้ง ยงัมีรถโดยสารว่ิงตรงจาก
โรงแรมหรือสถานท่ีต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 

 
 - วธีิเดนิทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 

 สนามบินนาริตะ 

 ข้ึนรถไฟ JR นาริตะเอก็ซ์เพรส ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 60 นาที เปล่ียนสายรถท่ีสถานีรถไฟ JR โตเกียว 
 ข้ึนรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR 

ไมฮามะ 
  
 เดินประมาณ 5 นาที 
 โตเกยีวดสินีย์แลนด์ 

  
 เลอืกซ้ือOption Tour เที่ยวโตเกียว (มบีัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทวัร์เสริมน้ีเป็นการเสนอขายบสัวนัฟรี

เดยเ์บ้ืองตน้ ทางบริษทัและไกด์ไม่สามารถบงัคบัซ้ือใดๆทั้งส้ิน ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจและความตอ้งการ
เดินทางของลูกคา้แต่ละท่านเท่านั้น (โปรแกรมเดินทางไกด์จะเสนอขายหน้างานบนบสั เช่นเท่ียวโตเกียว 
พระราชวงัอิมพีเรียล ชิบูยา่ ฮาราจูกหุรือโอไดบะ หรือเท่ียวโยโกฮามา เท่ียวคามาคุระ หรือเท่ียวเมืองเก่าคาวา
โกเอะ เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการ /ท่าน 

 เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 
 เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 
 เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 



 

    

 เดินทาง 31 ท่านข้ึนไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 
 (ไกด์จะเสนอขายและสรุปเส้นทางพร้อมราคาหน้างาน หากท่านสนใจแจ้งความประสงค์กับไกด์) 
 อาหารกลางวนัและเยน็อสิระตามอธัยาศัย 

  ที่พกั: The Hedistar Hotel Narita หรือระดบัเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปววิโตเกยีวสกายทรห่งใหม่  

วนัที่ส่ี วดันาริตะ  - ร้านดองกี ้– ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พกั  
น าท่านเดินทางสู่ วดันาริตะ วดัน้ีเป็นหน่ึงในวดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ถือวา่เป็นวดัท่ีโด่ง
ดงัท่ีสุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมกเ็ป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตั้ง
ของประตูหลกั มีทางเดินบนัไดข้ึนสู่อาคารหลกัเป็นสถานท่ีส าหรับสกัการะบูชาภายในวดัท่านสามรถ
บนัทึกภาพเจดียห์า้ชั้นหน่ึงคู่ สวนหยอ่มท่ีมีสระน ้าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณส าหรับเล้ียงสตัว ์ ภายใน
ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว ้ น าท่าน
กราบนมสัการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมี้ชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลงั
และสินคา้พ้ืนเมือง น าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ร้านดองก้ี เป็นร้านท่ีรวบรวมสินคา้ต่างๆของญ่ีปุ่นไว้
มากมาย ในราคาพิเศษ กรณีมีวลาใกล้ๆ กนัจะมีหา้งอิอน นาริตะ ท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงได ้ 
สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

13.10 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบิน AIR ASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ603 (ค่าทวัร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเคร่ืองขากลบั บนเคร่ืองมีจ าหน่าย/สัง่ซ้ือบนเคร่ือง ) 

19.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 
 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จดัจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลกั เพือ่ให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จงึ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอตัรา
แลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 

 



 

    

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ 

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 

(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

30 พ.ค. - 02 ม.ิย.62 18,900 18,900 18,900 8,500 

01 - 04  ม.ิย.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

06 - 09  ม.ิย.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

08 - 11  ม.ิย.62 18,900 18,900 18,900 8,500 

13 - 16  ม.ิย.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

15 - 18  ม.ิย.62 18,900 18,900 18,900 8,500 

20 - 23  ม.ิย.62 18,900 18,900 18,900 8,500 

22 - 25  ม.ิย.62 18,900 18,900 18,900 8,500 

27 - 30  ม.ิย.62 18,900 18,900 18,900 8,500 

29 ม.ิย. - 02 ก.ค.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

04 - 07 ก.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

06 - 09 ก.ค.62 19,900 19,900 19,900 8,500 

11 - 14 ก.ค.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

13 - 16 ก.ค.62 20,900 20,900 20,900 8,500 

14 - 17 ก.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

18 - 21 ก.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

20 - 23 ก.ค.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

26 - 29 ก.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

27 - 30 ก.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 



 

    

01 - 04 ส.ค.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

03 - 06 ส.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

09 - 12 ส.ค.62 21,900 21,900 21,900 8,500 

10 - 13 ส.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

15 - 18 ส.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

17 - 20 ส.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

22 - 25 ส.ค.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

24 - 27 ส.ค.62 19,900 19,900 19,900 8,500 

29 ส.ค. - 01 ก.ย.62 19,900 19,900 19,900 8,500 

14 - 17 ก.ย.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

19 - 22 ก.ย.62 17,900 17,900 17,900 8,500 

21 - 24 ก.ย.62 18,900 18,900 18,900 8,500 

26 - 29 ก.ย.62 15,900 15,900 15,900 8,500 

28 ก.ย. - 01 ต.ค.62 18,900 18,900 18,900 8,500 

เด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ช าระท่านละ 7,000 บาท 
 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดินทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 
 
 
 
 
 



 

    

อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตาม
การจดัสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก
เกบ็ 
**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมช าระ
ค่าน ้าหนกั** 
ซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท / เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท / เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 2,000 บาท 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือ
ประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้

 
อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 ค่าประกนักระเป๋าเดินทาง 
 ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจในบริการ 

 

 

 

 

 

 



 

    

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

การยกเลกิทัวร์ เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง30ท่าน 

- ขอส่งจอยทวัร์ใหก้บับริษทัท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกนั 
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย
ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงนิมัดจ าภายใน 24 ช่ัวโมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 20 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 

 

 



 

    

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ

และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้
และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 



 

    

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เต็มวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิม
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษทัฯได ้ และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนั
สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

 


