
     
  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Winter Snow Tokyo โตเกยีว ฟจู ิสก ี5วนั 3คนื 
ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์มไีกด ์รถ พาเทีย่วครบทกุวนั 

สนุกสนานลานสก ีFujiten Ski Resort 
ราคาเร ิม่เพยีง 23,888 บาท  

แชอ่อนเซ็น BBQ Yakiniku+บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์Wifi on Bus พาเทีย่วทุกวนั 
Winter Japan ชว่งฤดหูนาว ธนัวาคม – มนีาคม 62  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื โตเกยีว 1 คนื นารติะ 1 คนื  
 สนุกสนานลานสก ีฟจูเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) 

 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ น หมู่บา้นน ้าใสโอชโินะฮักไก ศูนย์พิพธิภัณฑ์

แผ่นดนิไหวทดสอบความแรงสัน่สะเทอืนของระดบัความไหวตา่งๆ   

 ทะเลสาบคาวากจูโิกะ สมัผัสประสบการณพ์ธิชีงชาแบบตน้ฉบับญีปุ่่ น 

โตเกยีวเมอืงหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวฒันธรรม ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น าและเทคโนโลยทีันสมัย 
 เทีย่วโตเกยีว วดัอาซากสุะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรรีมิแม่น ้าสมุดิะ ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุฮาราจูก ุ

 เทีย่วเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยส ุหา้งไดเวอรซ์ติี ้ชมกนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิ 

 เทีย่วนารติะ วดันารติะ หา้งออิอนมอลล ์รา้นดองกี ้ 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 
แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก. บรกิารอาหารบนเครือ่ง 1 มือ้ 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW102 02.45-10.25 
ทา่อากาศยานนารติะ – วดันารติะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาช-ิ ฟจูอิอนเซ็น 

 อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

3  ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ลานสกฟีูจเิท็น – โอชโินะฮกัไก – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - คาวากจูโิกะ – 

 

Ruby travel #ส านักงานใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 



โตเกยีว – ชนิจกู ุ   
 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       

4  โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – AKAจวิเวอรร์ ี ่– ฮาราจกูุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแหง่ใหม ่โทโยส ุ- หา้ง
ไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn - นารติะ       
 เชา้   

5  รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.05 
 เชา้ 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18 – 22 มกราคม 62 24,888  
 
 
 
 
 
 
 

เด็กอาย ุ0-2 ปี (INF) 7,000 บาท 

 

9,500 34  

23 – 27 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

25 – 29 มกราคม 62 24,888 9,500 34  

30มกราคม-3กมุภาพนัธ ์ 24,888 9,500 34  

1 – 5 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

6 – 10 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

8 – 12 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

13 – 17 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 28,888 9,500 34  

20 – 24 กมุภาพนัธ ์62 25,888 9,500 34  

22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 23,888 9,500 34  

27กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 62 25,888 9,500 34  

1 – 5 มนีาคม 62 26,888 9,500 34  

6 – 10 มนีาคม 62 26,888 9,500 34  

8 – 12 มนีาคม 62 26,888 9,500 34  

13 – 17 มนีาคม 62 28,888 9,500 34  

15 – 19 มนีาคม 62 28,888 9,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ NOK  SCOOT

Departure DMK – NRT XW102 02.45-10.25  
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.05 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

 

23.00น. พรอ้มกนัที ่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายทา่อากาศยานดอนเมอืง 

การบนิ NOKSCOOT  และตดิแท็กกระเป๋า l มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนารติะ – วดันารติะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาช-ิ ฟูจอิอนเซ็น  

                   อาหารเทีย่ง (บฟุเฟต ์BBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 

02.45น. น าท่านออกเดนิทางสู่ โดยสายทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

การบนิ NOK  เทีย่วบนิที ่ XW102 (บรกิารอาหารเชา้และน ้าดืม่SCOOT

บนครือ่ง กอ่นครือ่งลง 2 ชม.)  
10.25น. เดนิทางถึง สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ
จับและปรับ น าท่านขึ่นรถโคช้ปรับ
อากาศน าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัด

น้ีเป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นที่รูจ้ักมากที่สุดใน



ภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชบิะและจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิใน
กรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตูหลักมีทางเดนิบันไดขึน้สู่อาคารหลักเป็นสถานที่ส าหรับสักการะบูชา
ภายในวดัท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้ง

สตัว ์ภายใ นกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณข์องศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าท่าน
กราบนมัสการ  ขอพรพระเพื่อสริมิงคล ใหม้ีชวีติที่ดแีละยืนยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครื่องรางของขลังและ
สนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนชอ้ปป้ิงNaritasan Omotesando Street ที่

เต็มไปดว้ยรา้นอาหารและของฝากรา้นทีม่ากกวา่ 150 รา้นตลอดเสน้ทางไปยังศาลเจา้  เพลดิเพลนิตา
กับอาหารและของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากเชน่ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลเป็นผลผลติเฉพาะ
ทอ้งถิน่ทีน่่าลิม้ลองรสชาดของฝากขึน้ชือ่จากนารติะ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่1) (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku)  
 

 
 
 

 
 
 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นภเูขาไฟฟูจ ิทีจ่งัหวดัยามานาช ิระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นวถิชีวีติ บา้นเมอืงแบบ
ญีปุ่่ นอย่างเรยีบง่าย พรอ้มธรรมชาตบิรเิวณสองฟากถนนทีส่วยงดงาม น าท่านเขา้ทีพ่ักแรม 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ไม่อ ัน้!!! หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ 

สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อน

น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นให ้เซ็น (Onsen) 

ท่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาว
ญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแร่ธรรมชาตน้ีิมีส่วนช่วย

เรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ 
การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และ
ชว่ยผ่อนคลายความตงึเครียดไดอ้ย่าง
ด ีพรอ้มทัง้บ ารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั:Alexander Hotel & Resort Yamanakako/Route Inn Kawagujiko หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม   ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ลานสกฟีูจเิท็น – โอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น –  

                 ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – โตเกยีว – ชนิจกู ุ  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 
 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ศู น ย์พิพิ ธ ภ ัณฑ์

แผ่นดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆที่

เกดิแผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสาธติวธิีป้องกัน
ตวั และท่านยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหวในระดับที่แตกต่างกันได ้

ดว้ย น าท่านไปลานสกี ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ 
(Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่
ตัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะขาวโพลนอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิ

ตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรือเลอืกเพลดิเพลนิกับการ
น ัง่เล ือ่นหมิะทีท่่านจะสามารถน่ังดืม่ด ่ากับทัศนียภ์าพที่ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้
สะอาดตายิง่นัก หรอืท่านจะสามารถเลอืกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรือซือ้ของที่ระลกึจาก

รา้น souvenir shop หรือเลอืกทานอาหารเครื่องดืม่ที่บรเิวณชัน้2ของตัวอาคารได ้
ตามอธัยาศยั (ค่าทวัรไ์ม่รวมอตัราเช่าอุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเล่นสกรีาคา
ประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, 
Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่

พรอ้มใหบ้ริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอือ้อ านวย 
หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู่ โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นที่เที่ยวทดแทนเป็นโออชิปิารค์ แทน
และสภาพอากาศทางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino 

Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่
ในปี 2013 ฟจูซิงัไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในบรเิวณน้ีมบี่อน ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้า
ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟจูมิอีายุมามากกวา่ 1,200 ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนู Japanese Set  

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%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


บา่ย  น าท่านสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบ

ใหท้่านไดเ้รียนพิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น ญีปุ่่ น 

และท่านสามารถ เลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคา
ถูกไดจ้ากทีน่ี่เชน่ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมชา
เขยีว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรือผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ และ

ยาและวติามนิของญี่ปุ่ นที่บ ารุงสุขภาพ ดา้นหลงัรา้น
ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยภาพววิฟูจริมิทะเลสาบคา
วากจูโิกะได ้สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่โตเกยีวเมืองหลวง น าท่านไป ช้

อปป้ิงยา่นชนิจกู ุแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกยีวเป็นศูนย์
รวมแฟชัน่เก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละ
เป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและ

ซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร,์ 
Note Book,  นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเช่นแบนรด ์ KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่า

เมืองไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะ
ราคา100 เยนเท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกีท้ี่ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง 
หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครือ่งใชเ้ครือ่งส าอางค ์ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยตา่งๆทีย่่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง 

รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัโตเกยีว 

ทีพ่กั: Red Planet Hotel Tokyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูววิโตเกยีวสกายทร ี- AKAจวิเวอรร์ ี ่– ฮาราจกูุ – เกาะโอไดบะ – 
ตลาดปลาแหง่ใหม ่โทโยสุ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn - นารติะ      

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI 

TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้
แม่กวนอมิทองค า ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที่

เกา่แกท่ีส่ดุในภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนิยม
มากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิมงคล
ตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ คามนิา

รมิง (ประตู ฟ้าค ารณ) ซึง่มีโคมไฟสีแดง
ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและ

เช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ทิธิ์ของวัด
แห่งน้ีหรืเพลดิเพลินกับ ถนนนาคามิเซ 
ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด มีรา้นขาย

ของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขาย ขนมที่คนญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งน้ีตอ้ง

มาตอ่ควิกนัท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ น ญี่ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้
ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่น่ี หากมีเวลาที่รมิ
แม่น ้าสุมดิะท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky  tree) 

แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกียวที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุสะ ส าหรับ
โตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอย
แคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้น าท่านสู ่

รา้น AKA จวิเวอรร์ ี ่ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเครื่องประดับในราคาถูก สนิคา้แนะน าขึน้ชื่อเช่นไข่มุกทะเลญี่ปุ่ น 
เครือ่งประดบัจากปะการังแดงเป็นตน้ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้และชมสนิคา้ตามอธัยาศัย จากนัน้น าท่านไปชอ้ป
ป้ิงยา่นฮาราจกู ุ เป็นเมอืงแห่งแฟชั่นของคนหนุ่มสาว เรียงรายไปดว้ยรา้นรอ้ยเยนรา้นสนิคา้ราคาถูก รา้นขาย

เครื่องใชไ้ฟฟ้า และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ มากมาย เรียกไดว้่าเป็นย่านสุดฮปิของวัยรุ่นเด็กแนว ท่  านจะ
เพลดิเพลนิกับสไตลค์วามเก๋ไก๋ของวัยรุ่นญี่ปุ่ นที่ยกขบวนมารวมตัวกันแต่งตัวน าเทรนดใ์นย่านน้ี อสิระใหท้่าน
เทีย่วชมและชอ้ปสนิคา้แฟชัน่ในแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุชคิแห่งน้ีอย่างจุใจ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่โอไดบะ(Odaiba) 

ย่านเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ น าท่านไปตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ (Toyosu) ซึง่ตัง้อยู่
บนเกาะโอไดบะแห่งน้ีเป็นตลาดเปิดใหม่ล่าสุด ที่เปิดในวันที่ 11 ตุลาคม 2018 โดยยา้ยมาจากตลาดเกาคือ
ตลาดปลาซกึจิ ิตลาดแห่งน้ีมรีา้นขายตัง้แตป่ลาทะเลสดๆ ผักผลไมต้ามฤดกูาล ท่านไม่ควรพลาดชมิซาชมิกิับซู
ช ิสดๆใหม่ๆทีเ่ป็นแหลง่อาหารยอดฮติมหีลายรา้นใหเ้ลอืกทาน เน้ือปลาทัง้สดทัง้หวานหรอืจะเป็นของแหง้ต่างๆ

ก็มใีหท้่านเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซ ึง่ภายใน
มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมาย และถา่ยรูปกบักนัด ัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของ



จรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้ีความสูงถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสูง 18 เมตร) และ
เปิดตวัเป็นทางการในวนัที ่24 กนัยายน 2560  ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั
ยา่นนารติะ 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้ วดันารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                  อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
 ท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นที่รวบรวมสนิคา้

ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมายในราคาพเิศษและใกล ้ๆ กนัจะมีหา้งอิ

ออนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแก่เวลา
เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55น .  เหิน ฟ้ าสู่  ท่ า อากาศย านดอน เมือ ง โดย  สายการบิน  

NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่102 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บน 

เครือ่งมจี าหน่าย ) 
 19.05น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่า

ต ัว๋เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วนั  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งัน้ี 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 1,700 บาท 



โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู/่พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้่ายดงัน้ี  

+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน

บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  



7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้่าย1,000บาท) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7

วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


