
  

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

 

 

 

 
 
 

 

 

 
โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่นกิโก ้  Tokyo Plus+ 5วนั 3คนื

โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีวนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ  
หบุเขาโอวาคุดาน ิชมิไขดํ่า โอชโินะฮกัไก สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชา ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

นกิโก ้ทะเลสาบชูเซ็นจ ินํา้ตกเคกอน ศาลเจา้โทโชกุ 

ราคาเร ิม่ตน้ 24,900 บาท 
เดนิทางโดยสายการบนิ  THAI AIR ASIA X  เครือ่งลําใหญ ่ AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ทีน่ ัง่  

แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NRT  XJ600  23.55 - 08.00+1 
 

2  ทา่อากาศยานนารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจร สลดัทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุานิ

ชมิไขด่าํ – ออนเซ็น 
 เทีย่ง (เมน ูNabe Set)  ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 

3  โอชโินะฮกัไก – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละรา้นดวิตีฟ้ร ี– นารติะ 
 เชา้ ,เทีย่ง (เมน ูSukiyaki Set) 
 

4  นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– นํา้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– นารติะ - รา้นดองกี ้– หา้งเอออน 
 เชา้  ,เทีย่ง (เมน ูTobanyaki)     



      

5  ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เทีย่วบนิที ่NRT-BKK XJ601 09.15-14.00 
 เชา้ 

 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ 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:ุ คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง หากทา่นตอ้งการสามารถสัง่ซือ้ไดบ้นเครือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

 

 

21.00 น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

 
 
 
 

 
23.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่XJ600 X 

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย) 
 

วนัทีส่อง  นารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํ - ออนเซ็น 
                   อาหารเทีย่ง (เมน ูNabe Set), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 

 
08.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่วนอุทยาน
แหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่่องเทีย่วที่ไดรั้บความนยิม โดยเป็นส่วนหนึง่ของ
อุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิ ึ ที่ผูม้าเยือนสามารถชืน่ชมความงามแห่ง
ธรรมชาต ิ และดอกไมน้านาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ที่
สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮา
โกเน่ยงัมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น้ําพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอืมจํีานวน
น้ําพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมน ูNabe Set 
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขา

ไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง นําท่าน เดนิทางสู่  หุบเขาโอวาคุดาน ิ

หรอื หุบเขานรก  ชมบอ่น้ําแร่กํามะถันทีส่ามารถ
ตม้ไข่ใหสุ้กดว้ยอุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิ 
ไขด่าํ ทีเ่ชือ่กนัวา่ เมือ่กนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้ี
อายยุนืยาวขึน้ 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและ
ซื้อสินคา้พื้นเมืองที่ข ึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ดํา, 
แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑ์
จากกํามะถันที่คนญี่ปุ่ นเชือ่ว่าบํารุงผวิพรรณและ



เสน้ผมใหด้งีาม รวมทัง้ คติตีไ้ขด่าํ ซึง่เป็นโอทอป (OTOP) อยา่งหนึง่ของญีปุ่่ น สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่

จงัหวดัยามานาช ิหรอื ชชุิโอกะ  เพือ่นําทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2)  พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 
 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสั

วฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น้ําแร่

ในสไตลญ์ีปุ่่ น ใหท้่านไดผ้่อนคลายอยา่งเต็มอิม่ ชาว

ญี่ปุ่ นเชือ่ว่าน้ําแร่ธรรมชาตนิี้มสี่วนช่วยเรื่องบรรเทา

ความปวดเมือ่ยลา้ ชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีด และ

ยงัทําใหผ้วิเปลง่ปลั่งดว้ย 

 ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก - สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ
 และรา้นดวิตีฟ้ร ี- นารติะ      อาหารเชา้,เทีย่ง (เมน ูSukiyaki Set) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะฮกัไก บอ่น้ําทีแ่ปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายุ
มามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน 
ในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและซมึซาบไปยัง
บอ่น้ําแตล่ะบอ่น้ํา ดังนัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็น
น้ําที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 
สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อันดับ แหล่งน้ําจากธรรมชาตทิี่ดีที่สุดของ
ญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถ
ชมดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟจูไิดใ้นวันที่
อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน กับ
บรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลือกซื้อสนิคา้
พืน้เมอืง  จากนัน้ นําทา่นสัมผัสประสบการณ์
พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชง
ชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านไดเ้ลอืก
ซื้อสินคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณ
ดา้นหลังของรา้นท่านสามารถชมววิทวิทัศน์
ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจูอิยูเ่บือ้งหลังไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูSukiyaki Set 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหลวงโตเกยีวเดนิทางสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์

เจา้แมก่วนอมิทองคาํ ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน  ภมูภิาคคันโต 
และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะล ึ กกับ คามนิารมิ  ง (ประตู
ฟ้าคาํรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่เลอืกชม
และเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที ่ มชี ือ่เสยีง
ของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนม
ทีค่นญีปุ่่ นมายงัวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน ท่าน
จะไดเ้พลดิเพลนิ  กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่
เป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  
รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย 
อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ 
เป็นตน้ หากมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูป
คูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายท
ร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหา
นครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ 
สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 
634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์  เวอรท์ีน่คร กว่างโจวของจนี 
และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่น
ชนิจูกุ และรา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ่สนิคา้ปลอดภาษีราคาถูก ชนิจูกุย่าน
รวมเสน่หท์ุกอยา่ง เป็นทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้นําในโตเกยีว แหล่งรวมรา้  นกนิดืม่
และรา้นอาหารทกุระดับ และแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวง
โตเกยีว ศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆของวัยรุ่นเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนคร
โตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, 



คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งสําอางเชน่แบนรดK์OSE,SHISEDO,KANEBO,SK II
และอืน่ๆอกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPE ชัน้ 8) ซึง่สนิคา้ทุกอยา่งภายใน
รา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี่
รวมสนิคา้ เครือ่องใชเ้ครือ่งสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้
เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูกุ เชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้น
อรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่        นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบซูเซ็นจ ิ- นํา้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– นารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้-  
                  หา้ง AEON MALL Narita         อาหาร เชา้,เทีย่ง (เมน ูTobanyaki )                                                                             

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

 นําท่านเดินทางสู่ นกิโก้ Nikko เมืองที่มีชื่อเสียงมากในดา้นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี มีความ
สวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก 
UNESCO และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดมิ เดนิทางผ่านถนนนสายอิ
โระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคูท่ีใ่หเ้ดนิรถทางเดยีวทัง้ขาขึน้และ
ขาลง เสน้ทางวิง่เป็นทางคดเคีย้วไปมาเชือ่มระหว่างตัวเมอืงนกิ  โก และ  
ทะเลสาบชเูซ็นจ ิ(Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้
ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเทีย่วทีม่ทีัศนียภาพสวยงามน่า
ประทับใจเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นทีรู่จั้กในฐานะจดุชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีี่
งดงามแห่งหนึง่ในนกิโกอ้กีดว้ย ถนนสายนี้ไต่ระดับขึน้ไปสูงถงึกว่า 500 
เมตร ระหว่างทางเชญิท่านเพลินตาและดื่มดํ่ากับ
ทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวถิีชวีติ
ความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบา้น นําท่าน
เดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซ็นจ ิLake Chuzenji ซึง่เกดิ
จากการระเบ ิ ดของภูเขาไฟนนัไท ทําใหล้าวาไหล
มาปิดทางเขา้ออกของน้ําจากแมนํ่า้ไดว  ะทําใหเ้กดิ
เป็นทะเลสาบขึน้ ใหท้่านชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงาม  
ของทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตัดกับฟ้าสคีรามและพืน้น้ําสฟ้ีาจะทําใหท้่านประทับใจ เดนิทางไปความงามของ 
นํา้ตกเคกอน Kegon Waterfall น้ําตกทีใ่หญ่และยาวทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น มี
ความสงูเกอืบ 100 เมตร เป็นหนึง่ใน3 น้ําตกทีส่วยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น จุดชมววิ 
(คา่ทัวรไ์มร่วมค่าลฟิทป์ระมาณ 550 เยน) ทีท่่านสามารถดืม่ดํ่ากับภาพของน้ําตก
แหง่นีไ้ดอ้ยา่งงดงามมาก พรอ้มสมัผัสกบัสายน้ําทีเ่ย็นชืน่ฉ่ํา อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก
หามุมเก็บภาพความงามทีป่ระทับใจตามอัธยาศัย หรอืจะเลอืก ชมและซือ้สนิคา้
พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเขตนีไ้ดต้ามอธัยาศัยสมควรแกเ่วลา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมน ูTobanyaki   
บา่ย เดนิทางสูบ่รเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้่านเดนิทาง

ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจา้นกิโกโทโชกู 
Nikko Tosho-gu Shrine เป็นศาลเจา้เก่าแก่มี
ประวัตศิาสตร์ยาวนานและไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะทีโ่ด่งดัง
ในอดตี และยงัเป็น สสุานของโชกนุโทกงุาวะ อเิอยะ
สุ โชกนุผูพ้ลกิผันชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น เอกลักษณ์
ของศาลเจา้แหง่นีอ้ยูท่ีส่ถาปัตยกรรมระดับสมบัตขิองชาตซิ ึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่
วา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภ จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นีก้็คอื ประตโูยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวย
ทีเ่พิง่เสร็จสิน้การบูรณะปฏสิังขรณ์ครัง้ใหญ่ไปในปีนี้ รูปแกะสลักหลากสสีันบนบานประตูนัน้สวยงามน่าชมเป็น
อยา่งมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและขวาของประตู ซึง่ประดับดว้ยรูปแกะสลัก
นกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลงิสามตวัมซิะรุ (Mizaru)  (The Three 
Wise Monkeys) ที่สือ่ถงึการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุรเินะโกะ 
(Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) อกีดว้ย ทา่นสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกไุด ้(คา่ทัวร์
ไมร่วมคา่เขา้ชมประม  าณ 1,300  เยน) จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบันารติะ ระหวา่งทางแวะให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงรา้นดองกโิฮเต ้ Don Quijote Narita และหา้ง AEON MALL อสิระใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้สารพัดอยา่งไดต้ามอธัยาศัย (อาหารเย็นตามอธัยาศัย)  

  

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
 
 



วนัทีห่า้    นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                         

 อาหาร เชา้               

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

 นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนารติะ เพื่อเตรียมตัวเชค๋ดอนิเดนิทาง
กลับประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  THAI AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่XJ601 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมีX 

จําหน่าย) 
14.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

 
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 



ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
 
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
สําหรับทีน่ั่ง Business/Premium ตั๋วซรียีก์รุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 
เป็นที่น่ังที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่น่ังมาตรฐาน ดว้ยพื้นที่วางขาที่กวา้งเป็นพเิศษ มีพื้นที่พอที่จะ
สามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
สําคัญ: (ทีน่ั่งจะอยูบ่รเิวณประตูทางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มี
คณุสมบตัติามเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/คําพดูได ้
เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดกํ้าลังตัง้ครรภ ์
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไมม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งนํา้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  

8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


