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Tokyo Autumn Love โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่ฟรเีดย ์5วนั 3คนื  
✓แชอ่อนเซ็น ✓บฟุเฟ่ต ์BBQ+ขาปยูกัษ ์✓FREE WIFI ON BUS 

✰✰✰✰✰ ราคาสดุคุม้!!! 23,992 บาท ✰✰✰✰✰ 
พกัโออโิสะออนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื 

Hilight โปรแกรม 
! นารติะ วดันารติะ โตเกยีว วดัอาซากสุะ โอไดบะ โออโิซะออนเซน็ ฮาโกเน่  
! ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิหบุเขานรก โอวาคดุาน ิชมิไขดํ่า อายยุนื 7 ปี คาวากจูโิกะ 
! พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ชนิจกู ุนารติะ อสิระฟรเีดย1์วนัหรอืเลอืกเทีNยวดสินยีแ์ลนด ์

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TR) บนิสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  
เครืGองลาํใหญ ่B787-8   DREAM LINER ทนัสมยัสดุๆ นํ Nาหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  

วนัเดนิทาง  ราคา
ผูใ้หญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น)

พกัเดีGยวเพิGม / 
เดนิทางทา่นเดยีว

ทีGน ัGง หมายเหตุ

4 – 8 พฤศจกิายน 60 23,992
*Infant 7,000 บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี)

7,500 34

11 – 15 พฤศจกิายน 60 23,992 7,500 34

18 – 22 พฤศจกิายน 60 23,992 7,500 34

25 – 29 พฤศจกิายน 60 23,992 7,500 34



วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  
 
21.00น. "พรอ้มกนัทีNสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัNน 3 

ประต6ู เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT  มเีจา้หนา้ทีNของบรษัิทฯคอยอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็

วนัทีGสอง  สนามบนินารติะ - วดันารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - โอไดบะ กนัด ัNม Unicorn - โออโิสะ  
                       ! อาหารเทีGยง (บฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU +ขาป)ู 

00.45น. ✈นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีGปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีGยวบนิ
ทีG TR292 

 ** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครืNอง(บนเครืNองมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครืNองดืNม)  
08.55น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัNวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเพืNอความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคญั!!! ประเทศญีGปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า
อาหารสด จาํพวก เนืNอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและ
ปรบั จากนัWนนํา ทา่นเดนิทางสู ่ วดันารติะ วัดนีWเป็นหนึNงในวัดทีNเป็นทีNรูจั้กมากที Nสดุใน
ภมูภิาคคนัโต ถอืวา่เป็นวดัทีNโดง่ดงัทีNสดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยีNยมชมก็เป็นรอง
เพยีงศาลเจา้เมจ ิ ในกรงุโตเกยีว บรเิวณวดัเป็นทีNตั Wงของประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึWนสู่
อาคารหลักเป็นสถานทีNสําหรับสักการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชั Wน
หนึNงคู ่ สวนหยอ่มทีNมสีระนํWาขนาดใหญ ่ รวมทั WงบรเิวณสําหรับเลีWยงสตัว ์ ภายในกอ่สรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลกัษณข์องศลิปะแบบญีNปุ่ นเอาไว ้ นํา
ทา่นกราบนมสัการขอพรพระเพืNอสริมิงคล ใหม้ชีวีติทีNดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซืWอ
เครืNองรางของขลงัและสนิคา้พืWนเมอืง 

เทีGยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืNอทีG1) เมน ูบฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU +ขาป ู
 

  
บา่ย หลงัอาหารกลางวนันําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง นําทา่นเดนิทาง

สู ่ วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจากองค ์ เจา้แม่
กวนอมิทองคาํ ทีNเป็นทองสมัฤทธิ[ มขีนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธ
ทีNเกา่แกท่ีNสดุในภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพืNอความเป็น
สริมิงคลตลอดทั Wงปี ถา่ยภาพเป็นทีNระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) 
ซึNงมโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีNมคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีGใหญท่ีGสดุใน
โลก แขวนอยู ่ เลอืกชมและเชา่เครืNองรางของขลงัอนัศกัดิ[สทิธิ[ของวดัแหง่นีW
หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิWงทีN  มชีืNอเสยีงของวดั มรีา้นขาย
ของทีNระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครืNองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีNคนญีNปุ่ นมายังวัดแห่งนีWตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิ กบัการชอ้ปปิWงของฝากทีNเป็นแบบญีNปุ่ น ญีNปุ่ น Made In Japan  
แท ้ๆ  รวมทั Wงขา้วของเครืNองใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิ รม่, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสืWอผา้ เป็นตน้ ไดท้ีNนีN หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บั
หอคอยทีNสงูทีNสดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี (Tokyo Sky tree) แลนด์
มารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีNทา่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกล ้
กบัวดัอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิารเมืNอวนัทีN 22 พฤษภาคม 
2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีN
นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา 
จากนัWนนําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีNเกดิจากการถมทะเลขึWน
มาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิWงสนิคา่หลากหลายชนดิทีNหา้งไดเวอรซ์ติ ีN ซึNง
ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัNม
ตวัใหม ่ RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจริ งโดยสรา้งขึWนมาตามอตัราสว่น 
1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) 
และเปิดตวัเป็นทางการในวนัทีN 24 กนัยายน 2560 อสิระอาหารคํGา เพืGอ
สะดวกในการชอ้ปปิN ง จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางสูท่ ีGพกั
จงัหวดัคานากาวา่ เมอืงโออโิสะ ไมค่วรพลาดประสบการณ ์การอาบ
นํ Nาแรธ่รรมชาต ิ เพืGอสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Nาแรใ่นสไตล์

http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2&action=edit&redlink=1


ญีGปุ่ นใหท้า่  นไดพ้กัผอ่นอย่ างเต็มอิGม ซึGงชาวญีGปุ่ นเชืGอวา่นํ Nาแรธ่รรมชาตนิีNมสีว่นชว่ยเรืGอง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัGง  

 "ทีGพกั: Oiso Prince Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั โรงแรมหรรูะดบั4ดาวรมิทะเล  
 (ชืNอโรงแรมทีNทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีGสาม ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ– โอวาคดุาน ิ- คาวากจูโิกะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – 
โตเกยีว – ชนิจกู ุ– นารติะ      ! อาหารเชา้,เทีGยง 

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีGพกั (มืNอทีG2) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีNทอ่งเทีNยวทีNไดรั้บ

ความนยิม โดยเป็นสว่นหนึNงของอทุยานแหง่ชาต ิ ฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีNผูม้า
เยอืนสามารถชืNนชมความงามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลาก
สีสันทีNเบ่งบานตลอดทั Wงปี ทวิทัศน์ทีNสวยงามหลากหลาย รวมไปถงึ
ภเูขาไฟฟจู ิ ทะเลสาบอะช ิ และ โอวาคดุาน ิ ฮาโกเน่ยงัมชีืNอเสยีงในเรืNอง
ของการเป็นแหลง่นํWาพรุอ้น ทีNแปลกไปกวา่นัWนคอื มจํีานวนนํWาพรุอ้นมากถงึ 
17 แหง่ นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีGทะเลสาบอาช ิ ทะเลสาบที Nกอ่ตวั
จากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ หากวันใดอากาศสดใสทา่นจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบทีNมภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั  นําทา่น เดนิทางสู ่  หบุเขาโอวาคุ
ดาน ิหรอื หบุเขานรก  ชมบอ่นํWาแรกํ่ามะถนัทีNสามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 
องศาเซลเซยีส ชมิไขด่าํ ทีNเชืNอกนัวา่ เมืNอกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้ี อายยุนืยาว  
ขึWน 7 ปี อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซืWอ สนิคา้พื WนเมอืงทีNข ึWนชืNอ  มากมาย อาท ิสบู่
ดํา, แชมพดํูา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึNงลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากกํามะถันทีNคนญีNปุ่ นเชืNอวา่
บํารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทั Wง คติตีNไขด่าํ ซึNงเป็นโอท็อป อยา่งหนึNงของญีNปุ่ น นําทา่นเดนิทางสูค่าวากจู ิ
โกะเพืNอทานอาหารกลางวนั 

เทีGยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืNอทีG 3) 
บา่ย จากนัWนนําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ีN Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิ

ไหว ทา่นจะไดท้ดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวรับการสัNนสะเทอืนจาก
ขั WนตํNาสุดสูข่ั Wนสูงสุด และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้ง
จําลองแบบตา่งๆ จากนัWนใหท้า่นเลอืกซืWอของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม 
เค รืNองสําอาง เครื Nองไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํWามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ
ภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์ 4GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และยาของ
ดร.โนงจู ิซึNงเป็นนักวจัิยชืNอดงัของชาวญีNปุ่ น  จากนัWนนําทา่นเดนิทางเขา้
สูโ่ตเกยีว นําทา่นชอ้ปปิN งยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปปิWงชั WนนําของชาวญีNปุ่ นที่
ถอืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอนัดบั
หนึNงของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและซืNอ สนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครืNองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬกิา, เสืWอผา้ และเครืNองสําอาง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอืNน ๆ อกีมากมาย ทีNราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีNจะขาดไมไ่ดเ้ลยก ็ คอื รา้น 
100เยน(อยูต่กึPEPEช ัNน8) ซึNงสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ทีNทา่นสามารถเลอืกซืWอ
เป็นของฝากกลบับา้นได ้ในราคาทีNสบายกระเป๋า 
อาหารมืNอเย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีGพกัยา่นนารติะ 
"ทีGพกั:  Radission Narita Hotel/Narita Gateway Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชืNอโรงแรมทีNทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีGส ีG อสิระทอ่งเทีGยวตามอธัยาศยั   หรอื ซืNอบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(บตัร 2,700บาท)                              
 ! อาหาร เชา้                                                                         

เชา้        ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีGพกั (มืNอทีG 4) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีGยวตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง  

ใหท้า่นชอ้ปปิWง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีNทอ่งเทีNยวอืNน ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจกุ ุหรอื  ชนิจกู ุหรอื ชอ้ปปิWงทีNชซิยุ เอ ้
าทเ์ล็ท ทอ่งเทีNยวโดยตวัทา่นเอง หรอืจะเลอืกซืWอทวัรด์สินยีแ์ลนดซ์ึNงสามารถเดนิทางโดยรถไฟ  
ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท(ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีทีGทา่นตอ้งการซืNอบตัรเทีGยวTokyo Disneyland กรณุาแจง้ความประสงคก์อ่นเดนิทาง7วนั พรอ้ม
ชําระเงนิเพิGมทา่นละ 2,700.- บาท) 
- ดสินยีแ์ลนด  ์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญีNปุ่ นซ ึNงเป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกทีNสรา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึWนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่  600 ลา้นบาท ใหท้า่น
สนุกสนานกบัเครืNองเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครืNองเลน่ตวั



ใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรืNองดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The   Pirate of Caribbean 
เขยา่ขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของ
ตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิ 
The Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพร ้อมกบัการจับ
จา่ยเลอืกซืWอสนิคา้ทีNระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทั Wงยังจะไดส้มัผัสกบัตวั
การต์นูเอกจากวอลดสินยี ์ อยา่ง มกิกีWเมา้ส ์ มนินีNเมา้ส ์ พรอ้มผองเพืNอน
การต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซืWอของทีNระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ั Wงแตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ป
ปิWงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีNแหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญีNปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet 
Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไป
ถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีห  รอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ี JR Narita Station ไปลงทีNสถาน ี
JR Shisui Station แลว้ขึWนรถไปทีN SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 
15 นาท ี
วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัGงรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีGสนามบนินารติะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซีN ในปัจจบุันวธิี
ทีNกําลงัเป็นทีNนยิมคอืการนัNงรถไฟ ดงันัWน ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึNงสะดวกในการคํานวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟทีNมอียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าทีNใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว 
มอียูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เส ้ นสแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ ผา่นจบิะเขา้สถานี
โตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ี แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 
ตอนตามหมายเลขโบกีW สว่นแรกวิNงขึWนไปทางเหนือ
ผ่ า น Sh i nj u ku , Om i ya ส ่วนหลั ง ว ิ Nง ไป
ทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ท ีN 
2,940เยน – 4,180เยน  
รถไฟขบวน Narita Express วิNงดว้ยความเร็วสงูสดุ 
130 กโิลเมตรตอ่ชัNวโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานี
ในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิNงผ่านสถานี
โตเกยีว ซึNงเป็นสถานีทีNขบวนรถจะเชืNอมต่อกันหรอื
แยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวนทีNมาจากโอฟนุะหรอืโยะ
โกะฮะมะจะเชืNอมตอ่กบัขบวนทีNมาจากชนิจกุ ุ อเิคะบคุุ
โระ หรือโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิNงต่อไป
จนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main 
Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใช ้
เวลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ีTokyo ราคาประมาณ 
1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํีWาเงนิ รถด่วนของฝัNง 
Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ผา่น
สถานีนปิโปร ิ สดุปลายทางทีNอเุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 
41 นาท ี คา่ โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วิNงดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่ชัNวโมง 
Skyliner มรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิNง 3 เทีNยวต่อชัNวโมง กรณีใช ้
บรกิาร Keisei Line จะตอ้งลงทีNสถานีนิปโปร ิ
(Nippori) หรอืไมก่ส็ถานอีเุอโน่ (Ueno) ซึNง ทั Wง 2 
สถานีนี Wจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกยีวได ้
อยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น Akihabara, Tokyo, 
Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษ
ของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ีNสถานอีเุอโนะ ใช ้
เวลาประมาณ 1 ชัNวโมง คา่โดยสารประมาณ1,240 
เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบ
ดว่น (Rapid Service) วิNงจากสนามบนิไปสดุปลาย
ทางทีNอเุอโนะ ใชเ้วลาตั Wงแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

  อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

"ทีGพกั:  Radission Narita Hotel/Narita Gateway Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 (ชืNอโรงแรมทีNทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีGหา้    สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                              
               ! อาหาร เชา้ 

เชา้     ! รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืNอทีG5) 
    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพืNอเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีGยวบนิทีG TR291 
 ** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครืNอง (บนเครืNองมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครืNองดืNม) 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

******************************************* 
หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืGองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีGปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบั
เปลีGยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืGอใหท้า่นทอ่งเทีGยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของ
รถบสันําเทีGยวญีGปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีGปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัGวโมง มอิาจเพิGมเวลาได ้ โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ]ในการปรบัเปลีGยนเวลาทอ่งเทีGยวตาม
สถานทีGในโปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีGยนเงนิเยนปรบัสงูขึNน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิGมขึNนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้ ี วตัถปุระสงคเ์พืGอการทอ่งเทีGยวเทา่น ัNน คา่ทวัรท์ ีGจา่ยใหก้บัผูจ้ ั ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด 
และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีGตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัNนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใช้บรกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญีGปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัNงคา่ต ัว̀เครืGองบนิใหแ้กท่า่น 
เง ืGอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัNงนีNจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึNนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีNมโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลืNอน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิNม (ในกรณีทีNผูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีGลกูคา้ตอ้งออกต ัว̀โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีGของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัNง มฉิะน ัNนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัNงส ิNน  กรณุาจองต ัว̀เผืGอเวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัGวโมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีNเหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20 วนักอ่นวนัเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัWนทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์ เมืNอจองทวัรแ์ละชาํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วนักอ่นเดนิทางเทา่นัWน แตก่รณีพเีรยีดทีNเดนิ
ทางนัWนๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีNยนผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัNนเมืNอจองทวัรแ์ละชาํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลืNอน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีทีNกองตรวจคนเขา้เมอืงทั Wงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีNระบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ[ทีNจะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั WงสิWน  รวมถงึเมืNอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึNง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ[ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคา่ทวัร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทั WงสิWน  
อตัราคา่บรกิารนีNรวม 
1. คา่ตัcวโดยสารเครืNองบนิไป-กลบัชั Wนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีNนัNงเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีNนัNงตดิกนัทั Wงกรุป๊หรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีNยนระดบัชั WนทีNนัNงจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วนัเทา่นัWน **  
- ทีNนัNง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิNม 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กตํNากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึWนไปนัNงเนืNองจาก
ทีNนัNงอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีNนัNงScoot Biz ตัcวกรุป๊ไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืNอง สามารถสัNงซืWอจากเลม่เมนูบนเครืNองไดเ้ลยเนืNองจากตัcวกรุป๊ไมส่ามารถสัNงจองลว่งหนา้ได ้
 



2. คา่ทีNพักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีNระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีNยวสามเตยีงหรอืแบบเตีNยงใหญ1่เตยีงเตีNยงเดีNยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีNยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิNม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีNระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีNบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Nาหนกักระเป๋า สมัภาระทีNสายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครืNองบนิ
ตามเงืNอนไขของแตล่ะสายการบนิทีNมกีารเรยีกเกบ็  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืWอนํWาหนักเพิNม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มชาํระคา่นํWาหนัก** 

- ซืWอนําหนักเพิNม 5 กก. ชาํระเพิNม 700 บาท /เพิNม10กก. ชาํระเพิNม 1,200 บาท 
- ซืWอนํWาหนักเพิNม15กก. ชาํระเพิNม 1,700 บาท/เพิNม20กก. ชาํระเพิNม 2,200 บาท 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงืNอนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีNไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืNนๆทีNนอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครืNองดืNมคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. คา่ภาษีนํWามนัทีNสายการบนิเรยีกเกบ็เพิNมภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัcวเครืNองบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีNจา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ทีGมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Nาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีNยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีNปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีNจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีGปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีGประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัNนในประเทศญีGปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พืGอการทอ่งเทีGยว เยีGยมญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืGนเอกสารในข ัNนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืGอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีGปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีN 
1.       ตัcวเครืNองบนิขาออกจากประเทศญีNปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิNงทีNยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีNอาจเกดิขึWนในระหวา่งทีNพํานักในประเทศญีNปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร  
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชืNอ ทีNอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีNพํานักในประเทศญีNปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีNพํานักในประเทศญีNปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีGปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีGปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่Nากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีNจะกระทําในประเทศญีNปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิNงทีNขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Wน 
 3.       ในขั Wนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
 4.       เป็นผูท้ีNไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีNปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีNจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ :  กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัNงหมดกอ่นทาํการจอง เพืGอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืGอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัNงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบริ
ษทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ืGอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัNงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ]ท ีGจะเลืGอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึNนในกรณีทีGมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ[การเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิNม หากสายการบนิมกีารปรับขึWนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ[ในการเปลีNยนเทีNยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืNองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั WงสิWน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิNงของผดิกฎหมาย ซึNงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั WงสิWน หากเกดิสิNงของสญูหาย อนัเนืNองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีNยวเอง  
6. เมื Nอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Wงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืNอนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั Wงหมด  
7. รายการนีWเป็นเพยีงขอ้เสนอทีNตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั WงหนึNง หลั งจากไดส้ํารองโรงแรมทีNพักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึNงอาจจะปรับเปลีNยนตามทีNระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรืNองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีNเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรีN / ปลอดบหุรี่
ได ้ โดยอาจจะขอเปลีNยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีNพัก ทั WงนีWข ึWนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดนิทาง มิ
ฉะนัWน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มคัคเุทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Wงสิ Wนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัWน 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืNองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีNผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีNยว อนัเนืNองมาจากการกระทําทีNสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืNน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีNยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิNม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีNปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีNยวและ ชอ้ปปิWงแตล่ะสถานทีNนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึNงอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั WงทีNตอ้งเรง่รบี เพืNอใหไ้ดท้อ่งเทีNยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ NาดืGมทา่นในวนัทาํทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริNมในวนัทีN2ของการเดนิทางและวนัทีN3ของการเดนิทาง 
รวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีNยวญีNปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีNปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10ชัNวโมง อาทิ เชน่ เริNมงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัWน มอิาจเพิNมเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั WงนีWข ึWนอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัWนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ[ในการปรับเปลีNยนเวลาทอ่งเทีNยวตามสถานทีNใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีNบรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีNยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีNยว เทา่นัWน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงืNอนไขกรมธรรมขอ
งบรษัิทฯได ้ และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมืNอทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์   (ทา่นสามารถซืWอประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัNวไป และควรศกึษาเงืNอนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Wงสิ Wนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัWน 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืNองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีNผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีNยว อนัเนืNองมาจากการกระทําทีNสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืNน ๆ  


