
CODE: TR86 SUPER Golden Route B Osaka Tokyo 5D 4N 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

SUPER Golden Route B โอซาก้า โตเกียว 5วัน 4คืน 
โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอชิโนะฮักไก โตเกียว 

โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ปราสาทโอซาก้า  เกียวโต วัดทอง คินคะคจุิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร ิโอกากิ ห้างอิออ
นมอลล์ เมืองเซกิ ร้านมีดซันชู หมู่บ้านมรดกโลก ชริาคาวาโกะ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้  
จังหวัดยามานาชิ คาวากูจิโกะ  โอชิโนะฮักไก โตเกยีว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ 

ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท  
สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นWi-Fi on busทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และชาบู  

มีไกด ์รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ 
พักโอซาก้า/คันไซ 1 คืน โอกากิ 1 คืน มัตสึโมโต้ (ออนเซ็น) 1 คืน นาริตะ 1 คืน   

บินสูโ่อซาก้า (คันไซ) โดยสายการบิน Scoot (TR) และบินกลบัจากโตเกียว (นาริตะ) โดย สายการบนิ NokScoot 

(XW) น้้าหนักกระเปา๋ 20 กก.น้้าหนักกระเป๋า 20 KG เดินทางกลางวันไม่เหน่ือย 
วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ป ีInfant 

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียว/เดินทาง

ท่านเดียว เพิ่ม 

ที่น่ัง หมายเหตุ 

1 - 5 มิถุนายน 61 25,888  
 
 
 

เด็กทารกไม่เกิน 2 ขวบ 
7,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,500 34  

8 - 12 มถิุนายน 61 25,888 9,500 34  

15 - 19 มถิุนายน 61 25,888 9,500 34  

22 - 26 มถิุนายน 61 24,888 9,500 34  

29 – 3 กรกฎาคม 61 25,888 9,500 34  

6 - 10 กรกฎาคม 61  24,888 9,500 34  

13 - 17 กรกฎาคม 61 25,888 9,500 34  

20 - 24 กรกฎาคม 61 25,888 9,500 34  

27 - 31 กรกฎาคม 61 29,888 9,500 34  

3 - 7 สิงหาคม 61 24,888 9,500 34  

10 - 14 สงิหาคม 61 27,888 9,500 34  



17 - 21 สงิหาคม 61 26,888  
 
 
 
 
 

เด็กทารกไม่เกิน 2 ขวบ 
7,000 บาท 

  
 

9,500 34  

24 - 28 สงิหาคม 61 24,888 9,500 34  

31 – 4 กันยายน 61  25,888 9,500 34  

7 - 11 กันยายน 61 24,888 9,500 34  

14 - 18 กันยายน 61 25,888 9,500 34  

21 - 25 กันยายน 61 26,888 9,500 34  

28 - 2 ตุลาคม 61  28,888 9,500 34  

5 - 9 ตุลาคม 61 28,888 9,500 34  

12 - 16 ตุลาคม 61   31,888 9,500 34  

19 - 23 ตุลาคม 61 31,888 9,500 34  

 

ไฟล์ทบิน 

Departure NOKSCOOT DMK - KIX TR866 09.35-16.45  
Return       SCOOT        NRT - DMK XW101 13.55-18.25 

 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ริงกุ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ท 

  
 
06.30น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน3 

ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ้านวยความ
สะดวกด้านเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
09.35น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ 

TR866 *ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม) 
 

16.45น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของทา่นเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส้าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้
น้าอาหารสด จ้าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากน้ันน า
ท่านข้ึนรถปรับอากาศเดินทางไป  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์
เลท Rinku Premium Outlets แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีก
แห่งหน่ึงของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุตรงข้ามกับท่า
อากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะ
เหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกาและมีบรรยากาศ
แบบรีสอร์ท ซ่ึงภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็
เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย และ
ร้านค้ าแบรนด์ เนมหลากหลายอันมีชื่ อ เสียงจาก
ต่างประเทศ อาระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
(อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมายน้าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

ที่พัก: N Gate HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สอง    โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ จ.กฟิุ –  

                 ห้างอิออนมอลล์                  อาหารเช้า,เที่ยง   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที1่) 

น าท่านข้ึนรถปรับอากาศเดินทาง เมืองโอ
ซาก้า เดินทางสู่  ปราสาทโอซาก้า  เป็น
สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้าง
ข้ึนเป็นคร้ังแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka 
Hongan-ji เ มื่ อ ปี ค . ศ . 1583 โ ด ย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นคร้ัง
แรก แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin 



ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถู  กฆ่าล้างโคตร Te  nshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะ
ใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมดก่อนจะท าการบูรณะข้ึนมา
ใหม่อีกคร้ังและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น 
เคร่ืองประดับหลังคาและภาพเสือบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ทัวร์น าชมและ
ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซ่ึงมามีอายุยาวนาน
กว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่2 ) เมนู ชาบู บุฟเฟ่ต์  
บ่าย น าท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าเฮอัน (Heian 

Shrine) เป็ น ศ าล เจ้ าที่ มี ค ว าม งด งามแล ะ
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของ
ญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความ
เป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆ
ของเกียวโต เพราะศาลเจ้าน้ีถูกสร้างข้ึนเน่ืองใน
โอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อย
กว่าปีก่อนเท่าน้ัน โดยสร้างข้ึนเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor 
Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei) ซ่ึงเป็นจักรพรรดิองค์
แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจ้าน้ี มีต้นแบบมา
จากอาคารเดิมที่อยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าของจริง 
จากน้ันน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้
เรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่นสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปชม ศาล
เจ้าฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่
เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เร่ือง MEMORIES OF GEISHAที่ซายู ริ นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้ม
ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนาจนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ กิฟุ เมืองโอกากิ น้า
ท่านเดินทางสู่ห้างอิออนมอลล์ ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า เคร่ืองใช้ ของใช้ต่างๆหรือเลือกทานอาหารตาม
อัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย  

 ค้่า สมควรแก่เวลาน้าทา่นเดินทางสู่ที่พกั  

      ที่พัก: Hotel Koyo หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

(อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพักเมืองใกล้เคียง เช่น นาโกย่า)  
 

วันที่สาม     เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเต้ิลเกียวโต - เขตเมืองเกา่ 
                  ซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสโึมโต้ - ออนเซ็น     อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น (บฟุเฟ่ต์ขาป)ู 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3) 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านมีดซันชู Hamonoya Sanshu สถานที่ที่ผลิตมีดได้คมสุด ๆ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
เร่ืองการตีดาบญี่ปุ่นอย่างดาบเซกิ ส าหรับที่ร้านซันชูน้ีมีเคร่ืองใช้ของมีคมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 ชิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน หรือจะเป็นกรรไกรตัดเล็บที่ผู้มาเยือนนิยมซ้ือกลับเน่ืองจากความคมและ
คุณภาพที่ดีและยังมีกรรไกรหลากหลายขนาดด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมและซ้ือผลิตภัณฑ์ตามอัธยาศัย จากน้ันน า
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย
ยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บ้านที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมน้ันมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้ง
ใน และต่างประเท  ศ เป็นจ านวนมาก เอกลักษณ์ของบ้านในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บ้านแบบญี่ปุ่น
ดั้งเดิม ชื่อน้ีได้มาจากค าว่า“กัสโช” ซ่ึงแปลว่า “พนมมือ”ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะ
คล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของ
บ้านสร้างข้ึนโดยไม่ได้ใช้ตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติ อย่าง
ต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อน ามาใช้มุงเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที4่) เมนแูบบเซตญี่ปุ่น 
  



บ่าย น าท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซ่ึงเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า 
เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่า
ราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 
ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
กุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวร์น าชมด้าน
อก)  จากน้ันน าท่านเดิมชม หมู่บ้าน 
Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซัน
ม า ชิ ซู จิ  Sanmachi-Suji ซ่ึ ง เ ป็ น
หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ที่ยัง  อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้
เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน
โบราณและร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ า  หน่ายเหล้าสาเก 
ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น 
ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หน่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะ
แฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บ
เกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรส
ขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วยหรือถ่ายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge จนสมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ น าท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาด้า (ทัวร์น าชมถ่ายรูป
ด้านนอก) เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ าค่าประจ า
ชาติ การตัดกันของสีด าและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ท าให้ปราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉาก
หลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนจากองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมี
ศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ใน
ฤดูใบไม้ผลิบริเวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสีสันของดอก
ซากุระอีกคร้ัง สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ที่พักแรม 

ค้่า   รับประทานอาหารค้่าที่ห้องอาหาร (มื้อที่5 ) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบ
น้้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็ม
อิ่ม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียน
ของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่ พั ก : Ike no Taira Shirakaba Kogen Onsen ห รือ ระ ดั บ

ใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สี่        ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก  – คาวากูจโิกะ  -  พธิีชงชาแบบญีปุ่น่  – โตเกียว – วดัอาซากุสะ –  

                 ช้อปปิ้งชินจกู ุ– นาริตะ         อาหารเช้า,เที่ยง 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) 
 น าท่านเดินทางไป จังหวัดยามานาซิ ย่านภูเขาไฟฟูจิ  เดินทางไปยัง 

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ
กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ าทั้ง 8 น้ีเกิดจากการละลายหิมะบน
ภูเขาไฟฟูจทิี่ละลายในชว่งฤดรู้อนที่มีอายุมามากกวา่ 1,200 ปี ที่ใช้เวลา
อันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อน้ า 
ดังน้ันน้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 
สถานที่แห่งน้ียังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจาก
ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง  จากน้ันน าท่านเดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่7) เมน ูJapanese set  
บ่าย น าท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้

เรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชาชาติต่างๆและสินค้า
ของฝากราคาถูกได้จากที่น่ีเช่นโฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟม
ข้าวญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากน้ ามันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นที่บ ารุงสุขภาพ
และผิวพรรณ  จนสมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางเข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวง 
น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก 
องค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค้า ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร 
วัดพุทธที่เก่าแก่ทีสุ่ดในภูมิภาคคนัโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพ



เป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค้ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งน้ี  หรือเพลิดเพลินกับ 
ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของ
เล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งน้ีต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการ ช้
อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น Made In Japan  แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, 
หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไป
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
โตเกียวสกายทรี  (Tokyo Sky tree) 
ได้ตามอัธยาศัย แลนด์ มาร์คใหม่ของ
มหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้
งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ 
จากน้ันน าท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ย่านช้
อปปิ้งชั้นน าของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆเป็นย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้า
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และ
เคร่ืองส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และ
ที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100เยน (อยู่ตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน 
เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านได้ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือก
ชิมร้านอร่อยต่างๆจนถึงเวลานัดหมายน้าท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ 

ที่พัก: HEIDISTAR HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)  
 

วันทีห้่า     นาริตะ – วัดนาริตะ   ทา่อากาศยานนารติะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                             

                 อาหาร เช้า 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาค

คันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจ านวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาล
เจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดข้ึนสู่อาคาร
หลักเป็นสถานที่ส าหรับสักการบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหน่ึงคู่ 
สวนหย่อมที่มีสระน้ าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ น าท่าน
กราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซ้ือ
เคร่ืองรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อ
เตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55 น. เหินฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT   เที่ยวบนิที่ XW101 
* ราคาทวัร์ยังไม่รวมคา่อาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
 

**************************** 
หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน้า
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงข้ึน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง30ท่าน  

- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน  
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การช้าระค่าบริการ  ช าระเงินค่าจองทัวร์ ภายใน 2 วันท าการ และ ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 25วัน  
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้า กรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ าหรือพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 
กรณีต้องการระบุที่น่ังตดิกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง 
**กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่ง (อัพได้แค่ Stretch/Long leg ) จะต้องด าเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือ

ก่อนเดินทาง10วันเท่านั้น**  

- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) 
**ห้ามเดก็ต่ ากว่า16ปีและผู้สูงอายุ65ปีข้ึนไปน่ังเน่ืองจากที่น่ังอยู่บริเวณ Exit Seat 
- ที่นั่ง Scoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้ 
** ค่าทัวร์ไม่รวมคา่อาหารบนเคร่ือง สามารถสั่งซ้ือจากเล่มเมนูบนเคร่ืองไดเ้ลยเน่ืองจากตั๋วกรุ๊ปไม่รับสั่งจองล่วงหน้า 
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบ
เตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้ 
กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว 
โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจา้หน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้้าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน NokScootและScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกัน
วินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่รวมประกันกระเป๋าเดินทาง 
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน้ าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมช าระค่าน้ าหนัก** 

- ซ้ือน าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท 
- ซ้ือน้ าหนักเพิ่ม15กก. ช าระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้้าใจจากท่าน 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปน้ี 
1.       ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.       สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร 
เครดิต เป็นต้น) 
3.       ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.       ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.       หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 2.       กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 
 3.       ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
 4.       เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ท าทัวร์เต็มวัน เร่ิมในวันที่2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้  จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 


