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CODE:XJ82 WoW! Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N

WoW! Pink Moss โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4วัน 3คืน
◊แช่ออนเซ็น◊บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์◊WIFI ON BUS

 ราคาพิเศษ... สุดคุ้ม! ! ! เริ่มเพียง 18,900 บาท 
พักฟูจอ
ิ อนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน อิสระฟรีเดย์1วัน
***ไฮไลท์โปรแกรม***

 ช ม ทุํ ง ด อ ก ไ ม๎ อ ลั ง ก า ร พื้ น พ ร ม สี ช ม พู ทุํ ง พิ ง ค๑ ม อ ส ห รื อ ทุํ ง ชิ บ ะ ซ า กู ร ะ
 หมูํบ๎านน้ําใส โอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ๑แผํนดินไหว
 โตเกียว วัดอาซากุสะ โอไดบะ ห๎างไดเวอร๑ซิตี้ ชมหุํนกันดั้มตัวใหมํ ช๎อปปิ้งชินจูกุ
 นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจอ
ิ อนเซ็น บุฟเฟ่ต๑ขาปูยักษ๑ไมํอั้น
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
เครื่องลําใหญ่ AIR BUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง แบบที่นง
ั่ 3-3-3
น้ําหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)

17 – 20 เมษายน 61
18 – 21 เมษายน 61
19 – 22 เมษายน 61
20 – 23 เมษายน 61

22,900
22,900
23,900
23,900

Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)

(IT)ทัวร์ญี่ปุ่น WoW! Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N (XJ

พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว

ที่นั่ง

7,500
7,500
7,500
7,500

34
34
34
34

https://goo.gl/hAQV73 )

หมายเหตุ

1
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21 – 24 เมษายน 61
22 – 25 เมษายน 61
23 – 26 เมษายน 61
24 – 27 เมษายน 61
25 – 28 เมษายน 61
26 – 29 เมษายน 61
27 – 30 เมษายน 61
28 – 1 พฤษภาคม 61
29 – 2 พฤษภาคม 61
30 – 3 พฤษภาคม 61
3 – 6 พฤษภาคม 61
4 – 7 พฤษภาคม 61
10 – 13 พฤษภาคม 61
11 – 14 พฤษภาคม 61
17 – 20 พฤษภาคม 61
18 – 21 พฤษภาคม 61
24 – 27 พฤษภาคม 61
26 – 29 พฤษภาคม 61
31 – 3 มิถุนายน 61
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23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
21,900
21,900
19,900
21,900
19,900
22,900
18,900

Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

ไฟล์ทบิน
Departure
Return
วันที่แรก

DMK – NRT
NRT – DMK

XJ602 05.05-13.10
XJ603 14.25-19.10

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น  อาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ )

02.00 น.

 พร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มี
เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด๎านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า

05.05 น.

นําทํานเดินทางสูํสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ602
(คําทัวร๑ไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนําย )

13.10 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกวําเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) สําคัญ !!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด
จํา พวก เนื้ อ สั ตว์ พืช ผั ก ผลไม้ เข้ า ประเทศ หากฝ่า ฝื นจะมี โทษจั บ
และปรับ นําทํานขึ่นรถโค๎ ชปรับอากาศ เดินทางเข๎าสูํ โตเกียวเมืองหลวง
นําทํานเดินทางไป โอไดบะ ยํานเมืองใหมํที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็น
เกาะ ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายใน
มีร๎านค๎า ร๎านอาหาร และแหลํงบันเทิงมากมาย และถํายรูปกับกันดั้มตัวใหม่
RX-0 Unicorn ขนาดเทํ า ของจริ ง โดยสร๎ า งขึ้ น มาตามอั ต ราสํ ว น 1:1
เหมือนตัวเดิ ม ทํา ให๎มีค วามสู งถึง 19.7 เมตร (ตั วเดิม สูง 18 เมตร) และ
เปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 จนถึงเวลานัดหมายนําท่าน
เดินทางสู่ที่พักจังหวัดยามานาชิ ย่านทะเลสาบคาวากูจิโกะ

ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที1
่ ) พร้อมขาปูยักษ์ไม่อั้น!!!
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หลั ง อาหารไม่ ค วรพลาดประสบการณ์ การ

อาบน้ําแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น
(Onsen) น้ําแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้ ผ่อน
คลายอย่ า งเต็ ม อิ่ ม ชาวญี่ ปุ่ น เชื่ อ ว่ า น้ํ า แร่
ธรรมชาติ นี้ มี ส่ ว นช่ ว ยเรื่ อ ง โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ
และผิวเปล่งปลั่ง

ทีพ่ กั : Route Inn Kawagujiko // Fuji Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สอง

หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮักไก – ทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว –
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  อาหารเช้า,เที่ยง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที2
่ )
นํา นํา ทํ านเดิน ทางสูํ หมู่บ้า นโอชิโนะ ฮั กไก (Oshino Hakkai Village) เป็ น หมูํ บ๎ านที่ ตั้ง อยูํ ใกล๎ ภู เขาไฟฟู จิ
บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟู
จิซังได๎รับเลือกให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที่นี่เองก็ได๎รับเลือก
ในฐานะสํ วนหนึ่งของฟูจิซังด๎วย ในบริเวณนี้มีบํอน้ําใสๆ รวมกันกวํา 8
บํ อ เป็ น น้ํ า ที่ เ กิ ด จากการละลายของหิ ม ะจากบนภู เ ขาไฟฟู จิ มี อ ายุ ม า
มากกวํา 1,200 ปี ที่ใช๎เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูํพื้นดินและ
ซึมซาบไปยังบํอน้ําแตํละบํอน้ํา ดังนั้นน้ําที่อยูํในบํอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาด
และสดชื่นมาก ทํา ให๎ คนไทยเราเรี ยกที่นี่วํ า หมู่ บ้านน้ํา ใส ในปี 1985
สถานที่ แ หํง นี้ ยั ง ได๎ ถูก เลื อ กให๎เ ป็ น 1 ใน 100 อั น ดั บ แหลํ ง น้ํ า จาก
ธรรมชาติที่ดีที่สุด ของญี่ ปุ่น อีก ด๎ว ย อี กทั้ งบริเ วณโดยรอบสามารถชม
ดอกไม๎และวิวของภูเขาไฟฟูจิได๎ ในวันที่อากาศแจํมใส ให๎
ทํานได๎เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร๎อมชม และเลือกซื้อ
สินค๎าพื้นเมือง หรือชิมขนมโมจิยํางขึ้นชื่อที่เป็น สีเขียวๆทํา
จากหญ๎า สมุ นไพร เรี ย กวํ า ยากิ คุ ซ ะโมจิ หรื อ เลือ กชิ ม
ซอร๑ฟครีมหลากรส ทั้งโมโมะ, วานิลลา, องุํน, ชาเขียว, ลา
เวนเดอร๑, และรสฮักไก หรือชิมเต๎าหู๎ใสํมิโสะรสอรํอย อิสระ
ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ทุ่ง Pink M oss
นําท่า นชมทุ่งชิ บะซากุร ะ หรือที่เ รารู๎ จักกั นดีในนาม ทุ่ ง
พิงค์มอส Shibazakura หรือชื่ออยํางเป็นทางการวํา Moss
Phlox/Phlox Subulata เรี ย กกั น งํ า ยๆวํ า พิ ง ค๑ ม อส เป็ น
ดอกไม๎ พั น ธ๑ เ ล็ ก ที่ มี ข นาดประมาณ 1.5 ซม. มี ทั้ง สี ชมพู
แดง มํวง และ ขาว ที่ถูกเรียกวํา ชิบะซากุระเพราะมีรูปรําง
ดอกคล๎า ยดอกซากุร ะแตํบ านอยูํ บนพื้น ดิน คล๎ ายต๎น หญ๎ า
ด๎ ว ยลั ก ษณะพิ เ ศษดั ง กลํ า วจึ ง นิ ย มปลู ก เป็ น สวนดอกไม๎
หรือพืชคลุมดิน คําวําชิบะ หมายถึ งต๎นหญ๎า จึงแปลได๎วํา
ซากุระต๎นหญ๎า ต๎นชิบะซากุระนี้จะเป็นทุํงกว๎างขนาดใหญํ
ที่ มี ต๎ น ชิ บ ะซากุ ร ะนั บ แสนต๎ น ปกคลุ ม สี ช มพู ดู ส วยงาม
สลั บ กับ สี ขาว เบื้ องหลัง จะเป็ น ฉากของภูเ ขาไฟฟูจิ ใ น
กรณีที่อากาศดีทํานจะเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิอยูํเบื้องหลัง อิสระให๎ทํานได๎สัม ผัสความสวยงามถํายรูปตามอัธยาศั ย
และซื้อของฝากของที่ระลึกที่มีเฉพาะในงาน เชํน คุกกี้ฟูจิยามะ โมจิใบซากุระ ฟูจิชิบะซากุระมันจูที่มีรสชาติ กลิ่น
หอมหวาน หรือจะเป็นเซมเบอิฤดูใบไม๎ผลิ ราเมงโฮโต โยชิดะอุด๎ง ก็มีให๎เลือกซื้ออยํางมากมาย
(หมายเหตุ: เทศกาล Fuji Shibazakura Festival ระยะเวลาจัดงานวันที่ 14 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาดอกไม๎บานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ บริษัทฯไมํสามารถคาดการณ๑ลํวงหน๎าได๎
กรณีเทศกาลจบแล๎วจะพาขึ้นฟูจิชั้น5แทน)
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เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3 )
นําทํานเดินทางไปสัมผัสประสบการณ๑แปลกใหมํที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว Experience Earthquake ทํานจะ
ได๎ ทดสอบในห๎ อ งจํ า ลองแผํ น ดิ น ไหวรั บ การสั่ น สะเทื อ นจากขั้ น ต่ํ า สุ ด สูํ ขั้ น สู ง สุ ด และสนุ ก สานในการเรี ย นรู๎
ประสบการณ๑ ในห๎อ งจํ าลองแบบตํ างๆ จากนั้น ให๎ ทํา นเลือ กซื้ อของฝากราคาถูก อาทิ เชํ น ขนม เครื่อ งสํ าอาง
เครื่ องไฟฟ้ า ผลิต ภัณฑ๑ จากน้ํา มันม๎ า โฟมล๎างหน๎ าถํา นหิ นภูเ ขาไฟ ผลิต ภัณ ฑ๑แบรนด๑ 4GF หรือวิ ตามินบํ ารุ ง
รํางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ เมืองหลวงโตเกียว
เดินทางสูํวัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค๑ เจ้าแม่กวนอิมทองคํา ที่เป็นทอง
สัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกําแกํที่สุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผู๎คนนิยมมากราบไหว๎ขอ
พรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถํายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดง
ขนาดยักษ๑ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยูํ เลือกชมและเชําเครื่องรางของขลังอั น
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหํงนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช๎อปปิ้งที่ มีชื่อเสียงของวัด มีร๎านขายของที่ระลึก
มากมายไมํวําจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเลํนโบราณ และตบท๎ายด๎วยร๎านขาย ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแหํงนี้
ต๎องมาตํอคิวกัน ทํานจะได๎ เพลิดเพลิน กับการช๎อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ น ญี่ปุ่น Made In Japan แท๎ๆ
รวมทั้งข๎าวของเครื่องใช๎คุณภาพดี มากมาย อาทิ รํม, หมวก, รองเท๎า, กระเป๋า, เสื้อผ๎า เป็นต๎น ได๎ที่นี่ หากมีเวลา
ทํานสามารถเดินไปถํายรูปคูํกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด๑มาร๑คใหมํ
ของมหานครโตเกียว ที่ทํานสามารถถํายรูปได๎งดงามจากบริเวณใกล๎กับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปิด
ให๎บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เกําคือหอคอยแคนตันทาว น๑เวอร๑ที่
นครกวํางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร๑ ในนครโทรอนโตของแคนาด จากนั้นนําทําน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
แหลํงช๎อปปิ้งขนาดใหญํใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย๑รวมแฟชั่นเก๐ๆ เทํห๑ๆ ของเหลําบรรดาแฟชั่นนิสต๎า
เป็นแหลํงอัพเดทเทรนด๑และเป็นยํานความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให๎ทํานเลือกชมและซื้อ
สินค๎ามากมาย อาทิเชํน เครื่องใช๎ไฟฟ้า , กล๎องถํายรูป , MP-3, คอมพิวเตอร๑, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ๎า
,รองเท๎า และเครื่องสําอางเชํนแบนรด๑ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคา
คํอ นข๎า งถู กกวํ า เมื อ งไทยและร๎ าน100เยน (อยูํตึ ก PEPEชั้ น8) ซึ่ ง สิ นค๎ า ทุ กอยํ างภายในร๎ านจะราคา 100 เยน
เทํากันหมด หรือเป็นร๎านดองกี้ ที่ขายสินค๎าราคาถูกสารพัดอยําง หรือจะเป็นร๎านมัตสึโมโต๎ที่รวมสินค๎า เครํองใช๎
เครื่ อ งสํ า อาง ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ข องใช๎ ไ ว๎ อยํ า งหลากหลาย ให๎ ทํา นช๎ อ ปปิ้ ง ตามอั ธ ยาศั ย อาหารมื้ อ เย็ นอิ สระตาม
อัธ ยาศั ย ให๎ ทํา นได๎ เ ลื อ กชิ ม ร๎ า นอรํ อ ยตํ า งๆที่ ยํ า นชิน จู กุ เชํ น ร๎ า นราเมง ร๎า นซู ชิจ านหมุ น และร๎ า นอรํ อ ยๆอี ก
มากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ

ทีพ่ กั : Hidaistar Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วัน กํอนวันเดินทาง)

วันที่สาม
เช้า

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)
 อาหาร เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันไม่มีรถบัสบริการ มีไกด์แนะนําการเดินทาง
ให๎ทํานช๎อปปิ้งหรือเดินทางสูํสถานที่ทํองเที่ยวอื่น ๆ เชํน อากิฮาบารํา , ฮาราจุกุ หรือ ชินจูกุ หรือ ช๎อปปิ้งที่ชิซุย
เอ๎าท๑เล็ท ทํองเที่ยวโดยตัวทํานเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร๑ดิสนีย๑แลนด๑ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจาก
สนามบินสูํดิสนีย๑ได๎โดยงําย ราคาบัตร Tokyo Disneyland ท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณี
ต้องการสั่งซื้อบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทางพร้อมชําระค่าบัตร)

-

ดิ ส นี ย์ แ ลนด์ โลกแหํ ง จิ น ตนาการของราชาการ๑ ตู น ญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ น ดิ ส นี ย๑ แ ลนด๑ แ หํ ง แรกที่ ส ร๎ า งนอกประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า โดยสร๎ า งขึ้ น ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช๎ ทุน สร๎ า งกวํ า 600 ล๎ า นบาท ให๎ ทํ า น
สนุกสนานกับเครื่องเลํนนานาชนิด ( ไมํจํากัดจํานวนการเลํน ) ผจญภัยในดินแดนตํางๆ ให๎ทํานเลํนเครื่องเลํนตัว
ใหมํจากภาพยนตร๑การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร๑
The Pirate of Caribbean เขยําขวัญกับบ๎ านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส ความนํารักของตุ๏กตา
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-

เด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร๑สามมิติ The Invention of the Year ให๎ทํานได๎
สนุกสนานพร๎อมกับการจับจํายเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึกนํารักในดิ สนีย๑แลนด๑อีกทั้งยังจะได๎สัมผัสกับ ตัวการ๑ตูนเอก
จากวอลดิสนีย๑ อยําง มิกกี้เม๎าส๑ มินนี่เม๎าส๑ พร๎อมผองเพื่อนการ๑ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจํายซื้อของที่ระลึก
นํารักในดิสนีย๑แลนด๑
SHISUI OUTLET สามารถช๎อปได๎ตั้งแตํเวลา 10:00 - 20:00 น. ช๎อป
ปิ้งอยํางจุใจกับสินค๎าแบรนด๑เนมที่แหลํงรวมสินค๎านําเข๎าและสินค๎าแบรนด๑
ญี่ปุ่นโกอินเตอร๑มากมาย
เดิ นทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริ ต ะ จะมี ร ถบั ส Outlet
Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไป
ถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช๎เวลาประมาณ 15 นาที ห รือจะเลือก
เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี
JR Shisui Station แล๎วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ
15 นาที

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว

จากโรงแรมย่านนาริ ตะ เราสามารถนั่ง รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่ สนามบินนาริตะเข้า สู่
กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทําได๎หลายวิธี อยํางเชํน รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี่ ในปัจจุบันวิธี
ที่กําลังเป็นที่นิยมคือการนั่งรถไฟ ดังนั้น ขอแนะนําการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการคํานวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดินทาง ทํามกลางรถไฟที่มีอยูํห ลายสาย รถไฟฟ้าที่ให๎บริการจากสนามบินนาริตะเข๎าเมืองโตเกียว
มีอยูํหลักๆ 5 สายด๎วยกัน ได๎แกํ
1) Narita Express (N'EX) – เส๎น สีแดงตามรู ป เดิ นทางเข๎าโตเกีย วจากทางทิ ศใต๎ ผํานจิ บะเข๎ าสถานี
โตเกี ยว ใช๎ เวลา 53 นาที แล๎ว ขบวนรถจะแยก
เป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ สํวนแรกวิ่งขึ้นไป
ทางเหนือผําน Shinjuku , Omiya สํวนหลังวิ่งไป
ทางYokohama, Totsuka, Ofuna คํารถอยูํ ที่
2,940เยน –
4,180เยน รถไฟขบวน Narita
Express วิ่งด๎วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรตํอ
ชั่วโมง ให๎บริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและ
ปริ มณฑล ทุ ก ขบวนจะวิ่ งผํ านสถานี โตเกี ย ว ซึ่ ง
เป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมตํอกันหรือแยกจากกัน ปกติแล๎วขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมตํอ
กับขบวนที่ มาจากชิ นจุกุ อิเคะบุคุ โระ หรื อโอมิ ยะ กลายเป็ นขบวนเดี ยวกั นวิ่ง ตํอไปจนถึงทํา อากาศยานนะริต ะ
(ผํานทาง Sōbu Main Line และ สายนะริตะ)
2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส๎นสีเขียว
ใช๎เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคา
ประมาณ 1,280เยน
3) Keisei Skyliner – เส๎นสีน้ําเงิน รถดํวนของ
ฝั่ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ
ผํานสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช๎เวลา
เพียง 41 นาที คํา โดยสารประมาณ 2,470 เยน
Keisei Skyliner วิ่ ง ด๎ ว ยความเร็ ว สู ง สุ ด 160
กิ โ ลเมตรตํ อ ชั่ ว โมง Skyliner มี ร ถออกทุ ก ๆ 20
และ 40 นาที ใน ระหวํางชํวงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวตํอชั่วโมง กรณีใช๎บริการ Keisei Line จะต๎องลง
ที่สถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไมํก็สถานีอุเอโนํ (Ueno) ซึ่ง ทั้ง 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถตํอรถไฟ JR (JR
Yamanote Line ) ไปยังสถานีตํางๆในโตเกียวได๎อยํางสะดวกสบาย ไมํวําจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku,
Shibuya, Ikebukuro
4) Access Express – เส๎นสีส๎ม เป็นรถดํวน
พิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยูํที่สถานีอุเอ
โนะ ใช๎ เ วลาประมาณ 1 ชั่ ว โมง คํ า โดยสาร
ประมาณ1,240 เยน
5) Keisei main line – เส๎นสีฟ้า เป็นรถไฟ
แบบดํวน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุด
ปลายทางที่อุเอโนะ ใช๎เวลาตั้งแตํ 60 – 90 นาที
คําโดยสารประมาณ 1,030 เยน
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
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วันที่สี่

วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
 อาหาร เช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5)
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู๎จักมากที่สุดในภูมิภาคคัน
โต ถือวําเป็นวัดที่โดํงดังที่สุดในแถบชิบะ และจํานวนผู๎มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ๎า
เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสูํอาคารหลักเป็น
สถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดทํานสามรถบันทึกภาพเจดีย๑ห๎าชั้นหนึ่งคูํ สวนหยํอม
ที่มีสระน้ํ าขนาดใหญํ รวมทั้งบริเวณสํ าหรับเลี้ยงสัต ว๑ ภายในกํอสร๎างด๎ว ยสถาปั ตยกรรม
พุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ๑ของศิลปะแบบญีป
่ ุ่นเอาไว๎ นําทํานกราบนมัสการขอ
พรพระเพื่อสิริมงคล ให๎มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร๎อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและ
สินค๎าพื้นเมือง สมควรแกํเวลาเดินทางสูํ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
14.25น. เหิ น ฟ้ า สูํ ทํ า อากาศยานดอนเมื อ งโดย สายการบิ น
AIRASIA X เที่ ย วบิ น ที่
XJ603 (คําทัวร๑ไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนําย )
19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
******************************************
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้ วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัส
นําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่าย
ชําระขาด และผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่า
ตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไมํถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคําบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบกํอนลํวงหน๎า
- หรือสํงจอยน๑ทัวร๑กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล๎เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระค่าบริการชําระเงินคําจองทัวร๑ทํานละ 15,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน๎าพาสปอร๑ตผู๎เดินทาง (*จะต๎องมีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือนกํอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกํอนสํงให๎บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบกรณีพาสปอร๑ตหมดอายุและดํานตรวจปฏิเสธการออกและ
เข๎าเมืองทําน*** กรุณาสํงพร๎อมพร๎อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสํงพร๎อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร๑ชําระเงินคําจองคําทัวร๑แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได๎ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร๑ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎า
ทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราค่าบริการนี้  รวม
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1.  คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร๑ข๎างต๎น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมํสามารถเลือกระบุที่นั่งได๎
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได๎เฉพาะ Hot Seat สําหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๏ปทัวร๑ไมํสามารถอัพที่นั่งได๎
ที่นั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว
เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่วํางที่มากกวําที่นั่งมาตรฐาน ด๎วยพื้นที่วางขาที่กว๎างเป็นพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได๎อยํางเต็มที่

ที่นั่งพรีเมี่ยม

ที่นั่ง Hot Seat

ที่นั่งมาตรฐาน

โซนปลอดเสียง

ประตูทางออก

ที่นั่งทารก

ห้องน้ํา

2. คําที่พักห๎องละ 2 ทํานตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา
3. คําอาหารคําเข๎าชมและคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร๑ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5.  ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และคําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทํานมีความประสงค๑จะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจ๎งพร๎อมจองทัวร๑หรือกํอนเดินทาง10วันเทํานั้นพร๎อมชําระคําน้ําหนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท
- เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาทคํารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม๑ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพ
เพิ่มได้
7. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
2. คําใช๎จํายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชํนคําอาหารเครื่องดื่มคําซักรีด คําโทรศัพท๑เป็นต๎น
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คํา Vat 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
6. คําทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่ า ทิปไกด์ ร วมคนขั บรถ ท่ า นละ 3,500 เยนต่ อ ทริ ป สํ า หรั บกรุ๊ ปที่ มี หั ว หน้ า ทัว ร์ แ ล้ ว แต่ค วามประทั บใจใน
บริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
2.สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นต๎น)
3.ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎)
4.กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไมํต่ํากวํา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4.เป็น ผู๎ที่ไมํ มีประวั ติก ารถูกสํ งตั วกลับ จากประเทศญี่ ปุ่น มิ ได๎ อยูํในระยะเวลาของการถู กปฏิเ สธไมํให๎เ ข๎า ประเทศ และไมํ
เข๎าขํายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณ าอ่า นศึกษารายละเอี ย ดทั้ ง หมดก่ อ นทํ า การจอง เพื่ อความถูกต้ องและความเข้ า ใจตรงกั น
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน๎ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน,
การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร๑ทั้งหมดกับ ทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลง
ตํางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักในตํางประเทศ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎ กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค๑ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถ
รับประกันได๎
9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วิวแชร๑ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7วันกํอนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎
10. มัคคุเทศก๑ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต๎องการพักแบบ 3ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชํวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร๑อาทิตย๑ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลาใน
การทํองเที่ยวและ ช๎อปปิ้งแตํละสถานที่น๎อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก๑ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความรํวมมือจากผู๎เดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทํานวันละ1ขวดตํอคนตํอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึ งวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชํน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก๑และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้ นๆเป็นหลัก จึง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ย นเวลาทํองเที่ย วตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได๎ทําไว๎สําหรับความคุ๎มครองผู๎เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทํองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทํองเที่ยว เทํานั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทํานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได๎ และทางบริษั ทฯถื อวํา ทํานได๎เข๎ าใจและยอมรั บข๎อ ตกลงแล๎ว เมื่อ ทํานชําระเงิน คําทั วร๑ (ทํา นสามารถซื้อประกั น
สุ ข ภาพ ในระหวํ า งการเดิ น ทางได๎ จากบริ ษั ท ประกั น ทั่ ว ไป และควรศึ ก ษาเงื่ อ นไขความคุ๎ ม ครองให๎ ล ะเอี ย ด)
17. มัคคุเทศก๑ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
18. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
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