
 

 

รหัสทัวร ITV 2000009 
ทัวรญี่ปุ�น Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D 3N (XW) 
พระใหญ อุชิค ุไดบุสสึ- ยานเมืองเกาคาวาโกเอะ – นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – คานางา
วะ - คามาคุระ – พระใหญไดบุทส ึ– เกาะเอโนะชิมะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเลท– ออนเซ็น - 
ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว - โอชิโนะฮัคไกหรอืลานสกี Fujiten – โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกแุละ
Laox Shinjuku - จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมูบานเยอรมัน 
- วัดนาริตะ - รานดองกิโฮเต - หางอิออนมอลล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสูโตเกียว (สนามบนินาริตะ) 
แบบที่น่ัง 3-4-3 นํ้าหนักกระเป�าไป-กลับ 20กก. 
 
ไฟลทบิน NOKSCOOT 
 
Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 
 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง ส่ังซื้อบนเครื่องเทาน้ัน) อัพเกรดท่ีนั่ง/เพ่ิมน้ําหนักสัมภาระ 
รายละเอียดทายรายการทัวร 
 
วันที ่ รายละเอียดทองเที่ยว 
1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot (XW) 
2 เท่ียวบิน DMK – NRT XW102 02.20-10.25 – ทาอากาศยานนาริตะ – พระ

ใหญ อชิุคุ ไดบุสสึ- ยานเมืองเกาคาวาโกเอะ – นาริตะ อาหารเท่ียง (บริการเบน
โตะบนรถ) 

3 นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญไดบุทส ึ– 
เกาะเอโนะชิมะ - โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเลท– ออนเซ็น 
 อาหารเชา,เที่ยง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ�ต), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 

4 ศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว - โอชิโนะฮัคไกหรือลานสกี Fujiten – โตเกียว - ชอป
ปم�งชินจูกุและLaox Shinjuku - จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo 
German Village หมูบานเยอรมัน - นาริตะ 
  อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set) 

5 วัดนาริตะ - รานดองกิโฮเต - หางอิออนมอลล - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมืองเท่ียวบินที่ NRT - DMK XW101 13.55-19.10   อาหาร
เชา 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียงพักรวมกับ
ผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
/เดินทางทาน
เดียว 

ที่
นั่ง 

หมาย
เหตุ 

2-6 กุมภาพันธ 63 22,888  
 
 
 
 
Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 
 

8,500 25  
4-8 กุมภาพันธ 63 22,888 8,500 25  
9-13 กุมภาพันธ 63 23,888 8,500 25  
11-15 กุมภาพันธ 63 23,888 8,500 25  
16-20 กุมภาพันธ 63 23,888 8,500 25  
18-22 กุมภาพันธ 63 23,888 8,500 25  
23-27 กุมภาพันธ 63 23,888 8,500 25  
25-29 กุมภาพันธ63 23,888 8,500 25  
1-5 มีนาคม 63 25,888 8,500 25  
3-7 มีนาคม 63 26,888 8,500 25  
8-12 มีนาคม 63 26,888 8,500 25  
10-14 มีนาคม 63 26,888 8,500 25  
15-19 มีนาคม 63 26,888 8,500 25  
17-21 มีนาคม 63 26,888 8,500 25  
22-26 มีนาคม 63 27,888 8,500 25  

 
 
 
 



 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 

23.00น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน NOKSCOOT มี
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเป�า l 

 
วันทีส่อง   กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง – ทาอากาศยานนาริตะ - ที่พักนาริตะ 
 
02.20น. นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน 

NOKSCOOT เท่ียวบินที ่XW106 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง กรณทีาน
ตองการส่ังซื้อบนเครื่องเทาน้ัน) 

10.25น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไม
อนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษ
จับและปรับ นําทานขึ่นรถโคชปรับอากาศ  

เท่ียง  บริการเบนโตะบนรถ (ม้ือที่1)  
นําทานเดินทางสูจังหวัดอิบาระกิ นําทานไปสักการะพระพุทธรูปปางยืนที่ใหญติด
อันดับโลก พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปค.ศ. 1995 ไดรับการ
บันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูปปم�นพระพุทธรูปปางยืน ที่หลอจากทองสัมฤทธ์ิที่สูงที่สุด
ใน พระพุทธรูปปางยืนน้ีสูงเปนอันดับ 3 ของโลก ถกูสรางขึ้น ในปค.ศ. 1992 บนพ้ืนที่
บริสุทธ์ิของสุสาน และปตอมากถ็ูกทําใหเปนสวนสาธารณะ กลุมนิกายที่พูดถึงน้ีกอต้ัง
โดยพระสงฆชินรัน ท่ีเปนกลุมนิกายมหายาน ในปค.ศ. 1247 ดวยเหตุที่พระสงฆชินรัน
มีความประสงค จะต้ังแหลงเผยแพรศาสนาในแถบคันโตที่จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ทํา
ใหภายในตัวเมืองยังมกีลิ่นอายของวัดและเร่ืองราวตางๆเกี่ยวกบัศาสนาหลงเหลืออยู
มาก ภายในองคพระพุทธรูปสามารถพบกบัประสบการณตางๆมากมาย เชน การน่ัง
เขียนบทสวดมนต นิทรรศการจัดแสดงการสรางพระพุทธรูปไดบุทสึ มีสวนจัดแสดงหัว
น้ิวโป�งจําลองของพระพุทธรูปไดบุทสึ บริเวณพระอุระขององคพระเปนจุดชมวิวท่ีสูงจาก



 

 

พื้น 85 เมตร เม่ือลองมองไปบริเวณโดยรอบทั่วทุกทิศ หากอากาศแจมใส จะสามารถ
มองเห็นวิวสกายทรีและภูเขาไฟฟูจิไดอีกดวย นอกจากน้ียังมรีานขายของฝากที่บริเวณ
ชั้น 4 ภายในองคพระ เชนพวงกุญแจ คริสตัลพระไดบุทสึ ธูปหอมพระไดบุทสึ หรือ
สินคาของพระพุทธรูปไดบุทสึทีห่าซ้ือไดที่น่ีเทาน้ัน (คาทัวรไมรวมคาเขาชมภายในองค
พระประมาณ800เยน) จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานเมืองเกาคาวาโกเอะ 
Kawagoe's Warehouse District จ.ไซตามะ ยานเมืองเกาใกลกรุงโตเกียว ยาน
เมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณต้ังแตในอดีตใหคงอยูมา
จนถึงปจจบัุนจนเปนยานที่มีเสนหและมีความเปนเอกลักษณมากเต็มไปดวยเสนห และ
ความสวยงามของสถาปตยกรรมโบราณสมัยเอโดะ ไดรับฉายาวาเปน ลิตเต้ิลเอโดะ 
ยานเมืองเกามสีถานท่ีที่ไดรับความนิยม เชน ส่ิงกอสรางสําคัญๆซึ่งไดรับยกยองใหเปน
สมบัติทางวฒันธรรม โทคิโนะคาเนะ สัญลักษณของคาวาโกเอะยังคงบอกเวลาท่ีเมือง
โคะเอโดะ นอกจากน้ียงัมี ยานคาชิยา โยโกโช (ตรอกขนมหวาน) ซึ่งมีมาต้ังแตสมัยเม
จิตอนตน ขนมหวานจะเปลี่ยนแปลงไปจากขนมหวานแบบด้ังเดิมโดยคงข้ันตอนการทํา
แบบเดิมในสมัยกอนไว และใชมันหวานที่เปนของขึ้นช่ือของคาวาโกเอะ แตละรานจะมี
วิธีเฉพาะในการทําขนมหวาน ดังน้ันขนมหวานจึงมีรสชาติและรูปลักษณท่ีตางกัน และ
ยังม ีวัดคิตะ-อินหรืออดีตวัดเท็นไดชูของคันโต เปนวดัที่มีช่ือเสียง ซ่ึงรูจักอยางเปน
ทางการในนามวดั 'เซยซัง มุเรียวจูจิ คิตะ-อิน' มีสินทรัพยทางวัฒนธรรมมากมาย เชน 
อาคารตางๆ ท่ียายมาจากปราสาทเอโดะ เปนวัดท่ีมีช่ือเสียงมากทีสุ่ดในจังหวัดไซตามะ 
อิสระใหทานเดินชมเมือง ถายภาพ หรือเลือกชิมเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย สมควร
แกเวลานําทานเดินทางสูที่พักนาริตะ อาหารม้ือคํ่าอิสระตามอัธยาศัย  

ทีพั่ก      Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สาม นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญไดบุทสึ – 
เกาะเอโนะชิมะ - โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเลท– ออนเซ็น 
 อาหารเชา, เที่ยง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ�ต), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูยักษ) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที ่2)  
 นําทานเดินทางสูโตเกียวเมืองหลวง เดินทางสูวัดอาซากุ

สะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค 
เจาแมกวนอิมทองคําที่เปนทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต และ
มีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอด
ทั้งป ถายภาพเปนท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ�าคํา
รณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร 
โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชา
เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแหงน้ีหรืเพลิดเพลิน
กับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งทีม่ีช่ือเสียงของวัด มีราน
ขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวย
รานขาย ขนมท่ีคนญ่ีปุ�นมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการช
อปปم�งของฝากท่ีเปนแบบญีปุ่�นญีปุ่�น Made In Japan แทๆ รวมทั้งขาวของเคร่ืองใช
คุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, เส้ือผา เปนตน ไดที่น่ี หากมี
เวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว ท่ีทานสามารถถายรูปได
งดงามจากบริเวณใกลกับวดัอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปด ใหบริการเมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือหอคอยแคนตันทาวน
เวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของแคนาดา นํา
ทานเดินทางสูเมืองคามาคุระ อยูในจังหวัดคานางาวะ เปนเมืองที่อยูทางทิศตะวันตก
เฉียงใตของโตเกียว มรีะยะทางจากโตเกียวประมาณ 60 กิโลเมตร เปนเมืองติดทะเล 
อากาศดีมีบรรยากาศนาเท่ียว เต็มไปดวยวัฒนธรรมเกาแกและธรรมชาติอันสวยงาม    

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่3) เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟ�ต 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู พระใหญไดบุตซึ (Kamakura 
Daibutsu หรือ The Great Buddha) เปนพระพุทธรูป
ท่ีสําคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ บริเวณที่ต้ังของพระใหญได
บุตซน้ัึน เดิมทีเปนท่ีต้ังของวัดวัดโคโทคุอิน สรางข้ึนตั้งแตป 1252 แตไดเกิดความ
เสียหายหลายครั้งจากพายไุตฝุ�น 
ทําใหตัวอาคารวัดน้ันพังทลาย
หายไป เหลือเพียงแตองคพระ 
อยูทามกลางซากปรักหักพัง สราง
ความประหลาดใจใหกบัชาวญีปุ่�น 
และเลื่อมใสในความศักด์ิสิทธ์ิของ
ทาน ท่ีไดปกปกรักษาเมืองคามาคุระมาตลอดมา องคพระใหญไดบตุซึ ทําจากทองสําริด 
มีความสูง 13.35 เมตร หนักถึง 93 ตัน ใหญเปนอันดับ 2 ของญีปุ่�นรองจากองคโตท่ี
วัดโทไดจิ  เมืองนารา สามารถเขาไปดานในองคพระได (คาทัวรไมรวมคาเขาชมในองค
พระ) อิสระใหทานไดถายภาพ หรือเลือกซื้อ  โอมาโมริ หรือเครื่องรางญี่ปุ�นตามอัธยาศัย  

 
    
 
 
   

จากน้ันนําทานขามสะพานเอโนชิมะเบ็นเท็น (Enoshima Benten Bridge) จาก
แผนดินใหญมายังเกาะเอโนะชิมะ จะไดเห็นหาดทรายของญี่ปุ�นท่ีเปนสีเทาดําและในวันที่
อากาศดีก็จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิดดวย เกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) 
เปนเกาะทองเที่ยวเล็กๆนอกชายฝم�งของเมืองคามาคุระ มีพ้ืนท่ีเพียง 0.38 ตาราง
กิโลเมตร ติดชายฝم�งโชนัน (Shonan Coast) อยูภายใตการดูแลของเมืองฟุจิซาวะ 
จังหวัดคานางาวะ เกาะแหงน้ีจัดอยูใน 100 ภูมิทัศนท่ีสวยที่สุดในญี่ปุ�น บนเกาะมีจุดที่
นาสนใจ นาถายรูป มีขนมข้ึนช่ือนาล้ิมลองคือขนมเซมเบท่ีสอดไสปลาหมึกยักษท้ังตัว มี
ของท่ีระลึก อาหารทะเลสดใหม และสิ่งท่ีนารักๆของเกาะแหงน้ีคือ นองแมวเหมียวตัว



 

 

อวนกลมทีค่อยตอนรับนักทองเท่ียวอยูทุกหนทุกแหง เกาะแหงน้ีเปนท่ีต้ังของศาลเจา
เกาแกที่เปนตํานานของมังกรท่ีถกูเลาขานตอกันมา คือศาลเจาเอโนชิมะ (Enoshima 
Shrine) ใหนักทองเท่ียวมาสักการะเทพเจาพรอมชมววิมมุสูงของเกาะท่ีสวยงาม อิสระ
ใหทานถายภาพเลือกซื้อของฝ  ากตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาบริการเสริม/คาขึ้นจุด
ชมวิวตางๆ) จากน้ันนําทานสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเลท (Gotemba Premium  
Outlets) ต้ังอยูท่ีเขตฮาโกเน(Hakone) เปนเอาทเล็ทกลางหุบเขาที่ใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น 
มีท้ังเส้ือผา กระเป�า สินคาแบรนดเนมยอดนิยมตางๆ มีรานคาแบรนดดังมากกวา 200 
แบรนด เปนแหลงรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวโลก ทั้งท่ีเปนแบรนดตางชาติและเปนแบ
รนดของญีปุ่�นเอง และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอีกดวยจัดไดวาเปนเอาทเลทท่ี
วิวดีที่สุดอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก
ออนเซ็น 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า (ม้ือที4่) บุฟเฟ�ตขาปูยักษไมอ้ัน!!! หลงัอาหารไมควร
พลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้าแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรใน
สไตลญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ�นเช่ือวาน้ําแรธรรมชาตินีม้ีสวนชวย
เร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตางๆ และชวย
ผอนคลายความตึงเครยีดไดอยางด ีพรอมทั้งบํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ัง 

 
ที่พัก        Fujinobou Kaen Hotel/ Fujisan Resort Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี  ศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว - โอชิโนะฮัคไกหรือลานสกี Fujiten – โตเกียว - ชอป
ปم�งชินจูกุและLaox Shinjuku - จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo 
German Village หมูบานเยอรมัน - นาริตะ  อาหารเชา,เท่ียง (Japanese 
Set)       

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่5) 
 นําทานเดินทางสูศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว ซึ่งไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิด

แผนดินไหวในญี่ปุ�น และ
สาธิตวิธีป�องกันตัว และ
ทานยังสามารถเขาไป
ทดสอบในหองจําลอง
แผนดินไหวในระดับทีแ่ตกตางกันได พรอมท้ังเลือกซื้อสินคาราคา
พิเศษ เชนโฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ วติามิน ครีมตางๆเปนตน 
นําทานเดินทางสู ฟูจิเท็นสกีรีสอรท (Fujiten Ski Resort) ลาน
สกีและท่ีพักที่ต้ังอยูบริเวณภูเขาไฟฟจิู ทานจะไดสัมผัสกับหิมะขาว
โพลนอิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม อาทิ ต่ืนเตน
กับการลื่นไถลดวยสกเีลือกสนุกกับสโนวบอรดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการน่ังเล่ือน
หิมะท่ีทานจะสามารถน่ังดื่มด่ํากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมดวยหิมะท่ีดูแลวสะอาดตายิ่ง
นัก หรือทานจะสามารถเลือกถายรูปบริเวณรอบ หรือซื้อของที่ระลึกจากราน souvenir 
shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องด่ืมที่บริเวณชั้น2ของตวัอาคารไดตามอัธยาศัย (คา
ทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคาประมาณทานละ 4,500 
เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)  

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยัไมพรอมใหบรกิารตามสภาพอากาศที่อาจจะ
เปลี่ยนแปลงหรืออากาศไมเอ้ืออํานวย หรือลานสกีปด หมิะละลายหรือมีปริมาณนอยลง 
โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนทีเ่ที่ยวทดแทนเปนหมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai 
Village) แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณทางธรรมชาตทิางบริษัทไมสามารถ
คาดการณ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที ่6) Japanese Set  



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชอปปم�งยานชินจู
กแุละ Laox Shinjuku แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ 
ของเหลาบรรดาแฟช่ันนิสตา เปนแหลงอัพเดทเทรนด
และเปนยานความเจรญิอันดับหน่ึงของนครโตเกียวใน
ปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อสินคา
มากมาย อาทิเชน เครือ่งใชไฟฟ�า, 
กลองถายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร, 
Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา,รองเทา 
และเครื่องสําอางเชนแบนรด  KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาคอนขางถูกกวา
เมืองไทยและราน100เยน (อยูตึกPEPEช้ัน8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 
100 เยน เทากันหมด หรือเปนรานดองกี ้ที่ขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเปน
รานมัตสึโมโตท่ีรวมสินคา เครองใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย 
ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศั สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูจังหวัดชิบะ นําทานไป
หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว (Tokyo German Village) คือธีมพารคทีจั่ดงาน
ประดับไฟ 1 ใน 3 งานท่ียิ่งใหญท่ีสุดในคันโต จัดติดตอกันมาปน้ีเปนครัง้ที่ 14 แลว โดย
จะประดับหลอดไฟท้ังสิ้น 3 ลานดวงจนพรางพราวไปดวยแสงสวางท่ัวทั้งบริเวณท้ัง
อุโมงคสายรุง (Rainbow Tunnel) สูง 70 เมตรท่ีระยบิระยบัไปดวยแสงไฟ 7 สี
สวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา และเวทีหลักของงานอยาง “มารคพลัทซ 
(Marktplatz) ” ซึ่งเปนสถาปตยกรรมสไตลเยอรมันที่ประดับประดาดวยแสงไฟ
สวยงาม อีกท้ังโชว ที่น่ีมีการแสดงแสงสีเสียง 3D illumination ท่ีเนนศิลปะและ
เทคโนโลยีเขาไวดวยกันชวยสรางบรรยากาศใหงคึกคกั นอกจากน้ีจากบนชงิชาสวรรค
บริเวณเนินสูงมองลงมาก็จะไดเห็นภาพอันสวางไสวระยิบระยบัเต็มไปหมด ราวกับปูไว
ดวยพรมแหงแสงไฟ ซึ่งดูสวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคืนฤดูหนาวไดเลย
ทีเดียว จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พักยานนาริตะ อาหารม้ือเย็นอิสระ
ตามอัธยาศัย  



 

 

ที่พัก       Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือ
ระดับใกลเคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีห่า วัดนาริตะ - รานดองกิโฮเต - หางอิออนมอลล - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมืองอาหารเชา 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่7) 

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วดันี้เปนหน่ึงในวัดที่เปนที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือ
วาเปนวัดที่โดงดังท่ีสุดในแถบชิบะ และจํานวนผูมาเย่ียมชมก็เปนรองเพียงศาลเจาเมจ ิใน
กรุงโตเกียว บริเวณวัดเปนท่ีต้ังของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสูอาคารหลักเปน
สถานท่ีสําหรับสักการะบูชาภายในวัดทานสามรถบันทกึภาพเจดียหาช้ันหน่ึงคู สวนหยอม
ที่มีสระน้ําขนาดใหญ รวมท้ังบริเวณสําหรับเลี้ยงสัตว ภายใ นกอสรางดวยสถาปตยกรรม
พุทธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลักษณของศิลปะแบบญีปุ่�นเอาไว นําทานกราบนมัสการขอ
พรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พรอมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลัง
และสินคาพ้ืนเมือง จากน้ันนําทานเดินทางไปชอปปم�ง รานดองกี ้เปนรานที่รวบรวมสินคา
ตางๆของญี่ปุ�นไวมากมาย ในราคาพิเศษ ใกลๆกันจะมหีางอิออนมอลล ทานสามารถ
เดินไปชอปปم�งได สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลับ 

13.55น. เหินฟ�าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เท่ียวบินท่ี 
XW101 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง ส่ังซื้อบนเคร่ืองเทาน้ัน) 

19.10น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  
อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด 
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบ
ชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ 
รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  



 

 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราคาบริการนี ้ รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการซื้อท่ี
น่ังเพ่ิม 
การอัพเกรดท่ีน่ัง เปนการซ้ือบรกิารเสริม กรณีท่ีน่ังที่ทานตองการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการ
อัพเกรดที่น่ังของต๋ัวซีรยีทัวรเต็มทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได 
 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 
- ที่น่ังช้ัน Scoot Biz ไมสามารถอัพได 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข 
ดังน้ี 
 
 
 
 



 

 

โซน แถวที่ ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พัก
สามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.สูงสุด
ได 32กก./ช้ิน 



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได 
7. อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบรกิาร 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง(ไมนับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการได
ลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมอืจากผูเดินทางในบางคร้ังที่
ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. การประกันภัย ทีบ่ริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การ
เจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ใน



 

 

ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกนัทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


