
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CODE:JXJ88 Sugoi Nagoya นาโกยา่ ฮาโกเน ่ฟจู ิชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 
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สดุคุม้!!!�พาเที.ยวทกุวนั�บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku �บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ั<น!�พกัออนเซ็น 
�พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื�มตัสโึมโตห้รอืนาโกยา่ 1คนื�นาโกยา่ 1คนื� 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิสนามบนิชูบเุซ็นแทรร)์  

เครื.องลาํใหญ ่ AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที.น ั.ง จดัที.น ั.งแบบ 3-3-3 
 นํ <าหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  

 

วนัที. รายละเอยีดทอ่งเที.ยว 

1 พรอ้มกนัที.ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 
เที.ยวบนิที.  BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั - ศาลเจา้ฮาโกเน ่–  
ออนเซ็น � เที.ยง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

3  โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ – มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– ออิอ
นมอลล ์
� เชา้,เที.ยง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน –  
ชอ้ปปิ< งยา่นโอส ุ  � เชา้,เที.ยง 

5 นาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์– ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 
เที.ยวบนิ NGO-DMK   XJ639 09.00 -13.00  � เชา้ (บรกิารแบบSet Box)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดี.ยวเพิ.ม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ที.น ั.ง หมายเหต ุ

12 – 16 มถินุายน 62 22,888  
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 30  

14 – 18 มถินุายน 62 22,888 8,500 30  
19 – 23 มถินุายน 62 22,888 8,500 30  
21 – 25 มถินุายน 62 22,888 8,500 30  
26 – 30 มถินุายน 62 22,888 8,500 30  
28มถินุายน-2กรกฎาคม 22,888 8,500 30  
5 – 9 กรกฎาคม 62 19,888 8,500 30  
12 – 16 กรกฎาคม 62 24,888 8,500 30  
19 – 23 กรกฎาคม 62 21,888 8,500 30  
26 – 30 กรกฎาคม 62 24,888 8,500 30  
2 – 6 สงิหาคม 62 19,888 8,500 30  
21 – 25 สงิหาคม 62 21,888 8,500 30  
28สงิหาคม-1กนัยายน 21,888 8,500 30  
13 – 17 กนัยายน 62 21,888 8,500 30  
25 – 29 กนัยายน 62 21,888 8,500 30  
4 – 8 ตลุาคม 62 25,888 8,500 30  
11 – 15 ตลุาคม 62 26,888 8,500 30  
16 – 20 ตลุาคม 62 26,888 8,500 30  
18 – 22 ตลุาคม 62 26,888 8,500 30  
25 – 29 ตลุาคม 62 25,888 8,500 30  
30ตลุาคม-3พฤศจกิายน 25,888 8,500 30  

 
 

ไฟลท์บนิ 
Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45+1 
Return          NGO – DMK   XJ639 09.00 -13.00 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัที.แรก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

 

20.30น. � พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั<น 3 เคานเ์ตอร์
สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

 
23.55น. �นําท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ 

ประเทศญี.ปุ่ นโดยสายการบิน AIR  ASIA X  เที�ยวบินที� XJ638 
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สั�งซื,อบนเครื�องเทา่นั,น ) 

 
วนัที.สอง สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - ศาลเจา้ฮาโกเน ่– 
                  ออนเซ็น        �อาหารกลางวนั (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ั<น) 

 
07.45 น. เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร์

(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณา
ปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)  สําคญั!!! ประเทศญี.ปุ่ นไม่
อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื<อสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั นําท่านขึ,นรถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทางสูท่ะเลสาบฮามานะ สถานที�ทอ่งเที�ยวชื�อดังของเมอืง ฮ า
มามัตส ึจังหวัดชซิโุอกะ หรอืที�รูจั้กกันอกีชื�อหนึ�งว่าทะเลสาบ ปลาไหล 
เนื�องจากทะเลสาบแห่งนี,เป็นแหล่งชกุชมุของปลาไหลจํานวน มากมาย 
เป็นบรเิวณที�จับปลาไหลไดม้ากเป็นอนัดับตน้ๆของญี�ปุ่ น ความ สวยงาม
ของทะเลสาบฮามานะเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเที�ยวเขา้มาเที�ยวได ้ เ ป็ น
จํานวนมากแหง่หนึ�ง บรเิวณรอบๆมรีา้นอาหารและรา้นขายของ ฝ า ก
จํานวนมากซึ�งเป็นบรเิวณจุดพักรถ นักท่องเที�ยวก็จะแวะเขา้มานั�งทาน
ขา้วหนา้ปลา ราเม็งและเดนิชอ้ปปิ,งซื,อขนมของฝากกัน ขนมพายปลา
ไหลเป็นขนมขึ,นชื�อของที�นี�ก็สามารถหาซื,อเป็นของฝากได ้อสิระใหท้า่น
เก็บภาพซื,อของฝากตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยาน
แหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที�ทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนึ�ง
ของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิทึี�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชมความ
งามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที�เบง่บานตลอดทั ,งปี 
ทวิทัศน์ที�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ 
โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหลง่นํ,าพรุอ้น ที�แปลกไปกวา่นั,นคอื มจํีานวนนํ,าพุรอ้นมาก
ถงึ 17  แหง่ 

 
เที.ยง � อาหารกลางวนั (มื<อที.1) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku  
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ที.ทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที�กอ่

ตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส  ท่าน
จะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที�มภีเูขา
ไฟฟจูเิป็นฉากหลัง จากนั,นนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮาโก
เน่ ตั ,งอยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั� งของ
ทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ที�ใหญ่และมชีื�อเสยีงมากที�สุดในบรเิวณนี, ศาล
เจา้แห่งนี,มปีระวัตเิก่าแก่มาตั ,งแต่ราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดรั้บความ
เลื�อมใสจากโชกนุหลายต่อหลายท่าน เป็นหนึ�งในศาลเจา้ที� ใชทํ้าพธิกีรรม
ศักดิEสทิธิEในภูมภิาคคันโต เสน้ทางเดนิสองขา้งทางจะมตีะเกยี งแขวนเรยีง
รายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นั,นมบีรรยากาศที�เงยีบสงบอยู่ท่ามกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้ไมใ้ หญ่ มคีวามสวยงามตลอดทั ,งปี ศาลเจา้นี,มเีสาโทรอิลิอยนํ <าสแีดงที�สามารถมองเห็นไดจ้ากหลาย ๆ 
จดุรอบทะเลสาบอะช ิอสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ที.พกัออนเซ็น 

 
คํ.า � รบัประทานอาหารคํ.า (มื<อที.2) บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ั<น     

�ที.พกั: Fujinobou Kaen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที.สาม โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ – มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้–  
                  ออิอนมอลล ์ �อาหารเชา้,กลางวนั  
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที.พกั (มื<อที.3) 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกั
ไก เป็นหมู่บา้นที�ตั ,งอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจ ิ
บรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึ�ง ในปี  2013 ฟูจิซัง
ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกในบรเิวณนี,มีบ่อนํ,าใสๆ รวมกัน
กว่า 8 บ่อ เป็นนํ,าที�เกดิจากการละลาย
ของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมา
มากกว่า 1,200 ปี นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึ�งไดจํ้าลอง
เหตุการณ์ต่างๆที�เกดิแผ่นดนิไหวในญี�ปุ่ น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยัง
สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผ่นดนิไหวในระดับที�แตกต่างกันไดด้ว้ย นํา
ท่านเดนิทางสู่ โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภูเขาไฟฟจูทิี�สวยที�สุดอกีแห่ง
หนึ�ง ตั ,งอยูท่างเหนือรมิฝั�งทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันที�อากาศดสีามารมองเห็นววิ
ของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน โดยตลอดปีสวนแหง่นี,จะมกีารปลกูดอกไมห้มนุเวยีน
กันไป อาท ิในชว่งปลายเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส 
ช่วงกลางเดอืนมถิุนายนจนถงึเดอืนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที.มกีารจดังาน 
Kawaguchiko Herb Festival ซึ.งเต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ในปีนี<จดัข ึ<นระหว่างวนัที.14ม.ิย.-15
ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิ�นหอมไปทั�วทั ,งสวน สว่นในชว่งเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน จะปลูกพุม่โคเคยี 
ที�จะแดงฉานสดใสตลอดฤดใูบไมร้ว่งอกีดว้ย 

เที.ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื<อที.4)Japanese Set เมนTูobanyaki 
บา่ย นําท่านเดนิทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ที�ถูกสรา้ง

ขึ,นในปี1504ซึ�งนับไดว้่าเป็นปราสาทที�เกา่แกท่ี�สดุและนอกจากนี,ก็ยงัเป็น 
ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทที.มคีวามสวยงามที.สุดของ
ญี.ปุ่ น ที�สามารถรอดพน้การถูกทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึ
ปัจจุบัน ตัวปราสาทมผีนังที�ทาดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาวา่ ปราสาทอกีา
ดํา (นําชมดา้นนอก) จากน ั<นนําทา่นเดนิทางสูห่า้งออิอนมอล ์อสิระให ้
ทา่นเลอืกซื,อสนิคา้ และอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลานดั
หมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี.พกั 

�ที.พกั: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที.ส ี. ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน –  
                  ชอ้ปปิ< งยา่นโอส ุ        �อาหารเชา้,กลางวนั  

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที.พกั (มื<อที. 5) 

นําท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ที.ว่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคา
ยามา่ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและ
ที�อยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนั,นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYOTO หรอื ย่านซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที�มีการ
อนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะที�มอีายกุว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้ก
ท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามิ
โสะ ฯลฯ พรอ้มทั ,งเลอืกซื,อของที�ระลกึพื,นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื 
ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคา
ยามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกบัโชคลางของ
ชาวญี�ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยัง
สามารถลองลิ,มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  

เที.ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื<อที.4)Japanese Set  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดก

โลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์
บา้นสไตล์ญี�ปุ่ นขนานแทด้ั ,งเดิม 
และยังได รั้บเลือกจากองค์การ
ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สึ
ครุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี 
และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระ
เจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี,ว่า กัสโช และมผีูค้นจากทั�ว
ทุกมุมโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแต่ละปีเป็น
จํานวนมาก จากนั,นนําท่านเดนิทางสู่นาโกยา่ เดนิทาง
ไป วดัโอสุคนันอน (Osu Kannon Temple) ตั ,งอยู่
จังหวัดไอจิ(Aichi) วัดแห่งนี,นับว่ามีความเก่าแก่และ
ประวัตทิี�น่าสนใจ แรกเริ�มสรา้งขึ,นในสมัย
คามาคุระที�อยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 
ในจังหวัดกฟิ ุแลว้ถกูยา้ยมาตั ,ง ณ ปัจจบุนั
ในปี 1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที�มี
ชื�อเสยีงมากในแถบตอนกลางของนาโก
ยา สิ�งที�ทําใหว้ัดนี,มีชื�อเสยีงโด่งดังมาก
คอืเป็นที�ประดษิฐานของเทพคันนอน ซึ�ง
เชื�อกันว่าเป็นเทพเจา้ที�ข ึ,นชื�อเรื�องความ
เมตตา เป็นพระพุทธรูปไม  ้ ที�แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า 
“Kobo Daishi” มีหอ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชินปูคุจิที� จัดเก็บหนังสือ
ภาษาญี�ปุ่ นและภาษาจนี กวา่ 15,000 เลม่ หนังสอืเหลา่นี,เป็นสมบตัขิองชาต ิ
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึสําเนาที�เกา่แกท่ี�สุดของพงศาวดารโค
จคิทิี�รวบรวมประวัตศิาสตรต์น้กําเนนิของญี�ปุ่ น อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ< งยา่นชอ้ปปิ< งโอส(ุOsu Shopping Arcade) 
ของเมอืง  นาโกยา่ มอีายปุระมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ที�มชี ื�อเสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักท่องเที�ยว
เป็นอย่างมาก เนื�องจากมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศย่านชนชั ,นแรงงานแบบดั ,งเดมิ ที�มรีา้นคา้และรา้นอาหาร
หลากหลายรา้นเรยีงรายอยูส่องขา้งทางจะเนน้จําหน่ายสนิคา้ทันสมัย เชน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ชดุคอสเพลย ์
และการต์นูอะนเิมะ มขีองมากมายหลากหลาย อสิระใหท้า่นเลอืกซื,อสนิคา้และอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

เย็น สมควรแกเ่วลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี.พกั  
 

�ที.พกั: Toyoko Inn Chubu International Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที.หา้  นาโกยา่ – สนามบนิ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           
                  �อาหารเชา้ 
 
เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื<อที.7) หรือบรกิาร

แบบ Set Box  ในกรณีหอ้งอาหารโรงแรมเปิดหลัง 06.00น. หรอืโรงแรมอยู่
หา่งจากสนามบนิ เพื�อความสะดวกในเรื�องเวลาเดนิทางมาสนามบนิ  
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

09.00น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เที.ยวบนิ
ที. XJ639  (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สั�งซื,อบนเครื�องเทา่นั,น ) 

 13.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

******************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื.องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี.ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี.ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื.อใหท้า่นทอ่งเที.ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเที.ยวญี.ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี.ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั.วโมง มอิาจเพิ.มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี.ยนเวลาทอ่งเที.ยวตาม
สถานที.ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี.ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลี.ยนปรบัสงูข ึ<น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ.มข ึ<น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยวเทา่น ั<น คา่ทวัรท์ ี.จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที.ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั<นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี.ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั<งคา่
ต ั�วเครื.องบนิใหแ้กท่า่น  
เงื.อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั<งนี<จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ<นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิEในการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที.ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั<ง มฉิะน ั<นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั<งส ิ<น  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั,นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์) คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 
ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์) คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 
ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้
ทั ,งหมด ทั ,งนี, ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนํา เที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัuวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3. ในกรณีที�ลูกคา้ยื�นวซีา่กับทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืค่าทัวรท์ี�ลูกคา้ชําระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่ไม่
ผา่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ,นจรงิ 
4. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ,นจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยื�นวซีา่ / ค่ามัดจําตัuวเครื�องบนิ หรอืค่าตัuวเครื�องบนิ 
(กรณีออกตัuวเครื�องบนิแลว้)     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บรษัิทของ สงวนสทิธิEในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั ,งหมด 
5.อตัราคา่บรกิารนี< � รวม 
1. � คา่ตัuวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั ,นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้
 
การอพัเกรดที.น ั.ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
สําหรบัที.น ั.ง Premium Flatbed ต ั�วกรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัที.น ั.งได ้ 
ที.น ั.ง Hot Seat  
เป็นที�นั�งที�มพีื,นที�ว่างที�มากกว่าที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื,นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื,นที�พอที�จะ
สามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
กรณีตอ้งการอพัเกรดที.น ั.ง ตดิตอ่ฝ่ายขายดาํเนนิการพรอ้มจองทวัรห์รอือยา่งชา้10วนักอ่น
เดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus A330 
โซน แถวที. ราคา ตอ่เที.ยว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 
Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
สําคญั:*ที.น ั.งในแถวที. 15 ( H, J, K ) 35 ( A, B, C, H, J, K ) บนเครื�องบนิประเภทแอรบ์ัส A330 จะอยู่บรเิวณประตู
ทางออกฉุกเฉนิผูโ้ดยสารที�นั�งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี< 
- เป็นผูท้ี�มคีวามพรอ้มทั ,งทางดา้นรา่งกายและจติใจเพื�อที�จะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
- เป็นผูท้ี�สามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทั ,งแบบที�เป็นเอกสาร/คําพดูได ้
- เป็นผูท้ี�มอีาย ุ15 ปี ขึ,นไป 
- เป็นผูท้ี�ไมไ่ดกํ้าลังตั ,งครรภ ์
- เป็นผูท้ี�ไมไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
- เป็นผูท้ี�ไมไ่ดซ้ื,อที�นั�งเสรมิ 
เนื.องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิ�ในการกําหนดที.น ั.งใหมบ่นเครื.อง หากผูโ้ดยสาร

ไมม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ี.กลา่วไวข้า้งตน้ 
หมายเหต:ุ ราคาคา่ที�นั�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ,นอยูก่บัสายการบนิ 
 
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ <าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื.องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ<นเครื.องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื,อนํ,าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั,นพรอ้มชําระคา่นํ,าหนัก** 
- ซื,อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั.งซื<อประกนั
สขุภาพเพิ.มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี<⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ,ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัuวเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. ⌧คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
8. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปที.มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี.ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั<นในประเทศญี.ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยว เยี.ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื.นเอกสารในข ั<นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื.อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี< 
1.ตัuวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ,นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั ,น 
 3.ในขั ,นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั<งหมดก่อนทําการจอง เพื.อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื.อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั<งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื.อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั<งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี.จะเลื.อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ<นในกรณีที.มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิEการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ,นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั ,งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั ,งหมด  
7. รายการนี,เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั ,งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั ,งนี,ข ึ,นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั,น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ,งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั ,งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ,าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั,น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั ,งนี,ข ึ,นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั,นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิEในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดินทาง
ท่องเที�ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที�ยว เท่านั,น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซื,อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 

 

 

 
 

 

 


