
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์XW88 WINTER SNOW MONKEY 5D4N DEC17-XW-W21 

CODE: XW88 Winter Snow Monkey โตเกยีว ฟจู ิชริาคาวาโกะ นากาโนะ ลงิออนเซ็น 5วนั 4คนื 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Winter Snow Monkey โตเกยีว ฟจู ิชริาคาวาโกะ นากาโนะ ลงิออนเซ็น 5วนั 4คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  

เครือ่งล าใหญ ่B777-200 (ทีน่ ัง่3-4-3) บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่ เสริฟ์ท ัง้ไปและกลบั 

พกัมตัสโึมโต ้1คนื กโุจออนเซ็น 1คนื ฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 1คนื 
**เทีย่วครบ สดุคุม้!!! มรีถ ไกดพ์าเทีย่ว ทกุวนั พกัออนเซ็น 2คนื** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

2 – 6 ธ.ค.  36,900  

 

ไมม่รีาคาเด็ก  

(เด็กทารกอายไุมเ่กนิ2 ขวบ 7,000 บาท) 

10,500 34  

7 – 11 ธ.ค.  36,900 10,500 34  

9 – 13 ธ.ค.  36,900 10,500 34  

14 – 18 ธ.ค.  35,900 10,500 34  

16 – 20 ธ.ค.  35,900 10,500 34  

21 – 25 ธ.ค.  36,900 10,500 34  

23 – 27 ธ.ค.  37,900 10,500 34  

28ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 45,900 10,500 34  

30ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 46,900  10,500 34  

ในการตรวจเชค็เอกสาร สมัภาระ และทีน่ั่งกอ่นออกเดนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์XW88 WINTER SNOW MONKEY 5D4N DEC17-XW-W21 

 
 
ทาง 

วนัทีแ่รก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินารติะ – มตัสโึมโต ้- ถา่ยรปูปราสาทมตัสโึมโต ้
                    อาหารเทีย่ง (เบนโตะบนรถ), เย็น 

 

01.00 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 

ประตู 6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT  มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

04.15 น.  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW918 (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มน ้าดืม่) 
11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น า
ทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูจ่งัหวดันากาโนะ ต ัง้อยูใ่นเขตจบู ุบนเกาะฮอนชู  

  บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่งเบนโตะบนรถ ( มือ้ที ่1) เดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้(ใชเ้วลาการเดนิทาง
ประมาณ 3.5ชั่วโมง)  เดนิทางถงึ เมอืงมตัสโึมโต ้ ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมและถ่ายรูป
ดา้นนอก) ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้่า
เป็นปราสาทที่เก่าแก่ทีสุ่ด และนอกจากนี้ก็ยัง
เป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาท
ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ที่สามารถ
รอดพน้การถูกท าลายจากเพลงิของสงครามมา
ไดจ้นถงึปัจจบุนั ตัวปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดี า
สนทิท าใหม้ฉีายาว่า ปราสาทอกีาด า จากน ัน้
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่2) 

 ทีพ่กั:  RIVERSIDE UEDAKAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง นากาโนะ – จโิกกดุานปิารค์ ชมลงิออนเซ็น – วดัเซ็นโกจ ิ– ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ –  
 ลติเต ิล้เกยีวโต – กโุจ ออนเซ็น                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่ัวจงัหวดันากาโนะ น าท่านไปชม วดัเซ็นโกจิ

เป็นสถานทีเ่คารพบชูาของผูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญีปุ่่ น 
มาเป็นเวลากวา่ 1,400 ปี วหิารเซน็โกจเิป็นทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรูป
องคแ์รกทีเ่ขา้มาสูญ่ีปุ่่ น ดงึดูดผูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธา จากทกุนกิายในทุกๆปี
จะมนัีกทอ่งเทีย่วกวา่6ลา้นคนมาเคารพสกัการะสถาปัตยกรรมชิน้เอกทาง
พทุธศาสนาแหง่นี ้วัดเซน็โกจเิป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นฝ่ังตะวันออก น า
ท่ า น เ ดินทา งสู่  JIGOKUDANI 
MONKEY PARK  จนถึงเวลานัด
หมาย น าท่านสัมผัสประสบการณ์
พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น  SNOW 
MONKEY ก ล า ง บ่ อ น ้ า พุ ร ้อ น
ธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิรมิขอบสระ 
ชือ่ชมความน่ารักของลงิทีอ่าศัยอยู่
กนัเป็นฝงูใหญแ่ละมคีวามคุน้เคยกบั

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9
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มนุษย ์(หา้มจับหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความน่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การ
ชมลงิแชอ่อนเซ็นนัน้จะสามารถชมไดห้รอืไมข่ึน้อยู่กับสภาพอากาศและธรรมชาตขิองลงิเนื่องจากลงิทีล่งมาแช่

ออนเซน็เป็นลงิป่า) 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่4) เซตอาหารญีปุ่่ น 
บา่ย          น าทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืง

ทาคายามา่ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 
ชม.) จากนัน้น าท่านชม ทาคายามา่
จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืง
ทาคายาม่า (ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึง่
เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็น
ที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผู ว้่ า
ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 
ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ  จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซนัมาชิซูจ ิ 
(Sanmachi-Suji) ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี
อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมือง
เฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดงไม่มีหนา้ตาซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมือง 
ทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บ
เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย หรอืจะถา่ยรปูกบัสะพานนาคะบาช ิเป็นสะพานสแีดงเขม้ทีข่า้มแมน่ ้ามยิา
คาวา (Miyakawa) และท่านยังสามารถลิม้ลองชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่5) 
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต  ิเพือ่สุขภาพ/ 

ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาว
ญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่
ปล ัง่  

 ทีพ่กั:  Gujo Kogen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม     กโุจ – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาคาวาโกะ – จดุชมววิทีท่ะเลสาบซูวะ - ยามานาช ิ- ออนเซ็น                              
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6)  
                จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงั

ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995  บา้นสไตล์กัสโชสคึุรจิะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 
10 เมตร โครงสรา้งของบา้น
สามารถรองรับหมิะที่ตกหนัก
ในช่ว งฤดูหนาวได ด้ี  และ
รูปร่างของหลังคาเหมือนกับ
สองมือพนมของพระเจา้ จึง
เ รี ย ก ห มู่ บ ้า น ส ไ ต ล์  นี้ ว่ า 
“กสัโช” และ  มผีูค้นจากทั่วทุก
มุมโลกหลั่งไหลไปชมความ
งามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เซตอาหารญีปุ่่ น   
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูย่ามานาช ิ ระหวา่งทางแวะจดุชมววิของ ทะเลสาบซูวะ Suwu lake เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและชมทัศนยีภาพจากมมุสงู เบือ้งลา่งคอืเมอืงซวูะ ทีล่อ้มรอบกบัทะเลสาบ จนสมควรแกเ่วลา
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยามานาชเิพือ่น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม พรอ้มบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ (มือ้ที ่8) 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่น

ไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั:  Motosu View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่       ลานสกฟีูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– นารติะ 
                 อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่9) 
  น าท่านขึน้สัมผัสกับลานสก ีFujiten ลานสกทีีต่ัง้อยู่

บนเชงิภูเขาไฟฟจูทิางดา้นทศิใต ้ภายในประกอบดว้ย 
ลานสกขีนาดใหญ ่กอนโดลา ลานหมิะส าหรับเด็ก ลาน
รถเลอืนหมิะ และรา้นคา้ รา้นอาหาร ของฝาก ใหท้่าน
เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการเลน่หมิะ (คา่ทวัรไ์มร่วม
อตัราเช่าอุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเล่นสกรีาคา
ประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow 
Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

   
  หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรือ

อากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็น
หมูบ่า้นน ้าใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์  

  น าท่านเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ีE่xperience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทา่นจะ
ไดท้ดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวรับการสั่นสะเทือนจากขัน้ต ่าสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่ง
ไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารงุร่างกาย และ
ยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) 
บา่ย จากน ัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่โตเกยีว เดนิทางสู่วดัอาซากุสะ SENSOJI 

TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค์ เจา้แม่กวนอมิทองค า ที่เป็น   ทอง
สัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในภมูภิาคคัน
โต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั ้งปี 
ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง
ขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ 
เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนีห้รเืพลดิเพลนิกับ 
ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ย
ดว้ยรา้นขายขนมที่คนญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ น ญี่ปุ่ น Made In 
Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ และหากมเีวลาท่าน
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่าน
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สามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาว
ญีปุ่่ นทีถ่อืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ เป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่าน
เลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา
, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่า
เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 
100 เยน เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

 ทีพ่กั:  TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้ วดันารติะ – ดองกีพ้ลาซา่ – หา้งเอออน – สนามบนินารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง           
                   อาหาร เชา้ 

  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่11 ) 
  น าท่านเดนิทางสู่ วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รูจ้ักมากที่สุดใน

ภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชม
ก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจใินกรงุโตเกยีว 
บริเวณวัดเป็นที่ตั ้งของประตูหลัก มี
ทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเ ป็น
สถานที่ส าหรับสักการะบูชาภายในวัด
ท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู่ 
สวนหย่อมที่มสีระน ้าขนาดใหญ่ ภายใน
ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบ
อนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพือ่สริมิงคลใหม้ชีวีติทีด่ี
และยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกีโ้ฮเตะ 
และ เอออนพลาซา่ พบกบัสนิคา้มากมายหลายชนดิ (อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาเดนิทาง
สูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

16.50  น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT   เทีย่วบนิที ่XW919 

    (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มน ้าดืม่) 
22.05  น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

****************************** 

สายการบนินกสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ ัง่STANDARD SEAT ไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม จะเป็นการRandom Seat 

ของสายการบนิเทา่น ัน้ยกเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ ัง่เพิม่เทา่น ัน้!!! 

 

 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

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
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จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ กรณุาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมือง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวร์และช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านัน้ แต่กรณีพเีรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ั่ง STANDARD SEATไดย้กเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ั่งเพิม่
เทา่นัน้!!!  
 1.1 การอพัเกรดทีน่ ัง่  
 สายการบนิ NOKSCOOT มทีีน่ั่งจ านวน 415 ทีน่ั่ง ซึง่เป็นทีน่ั่งแบบ  3-4-3 โดยจะมกีารแบง่เป็นประเภทของทีน่ั่ง ตาม
รายละเอยีดดังนี้ Business / Stretch / Super หากตอ้งการอัพเกรดจะตอ้งแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง10 วัน 
การอพัเกรดทีน่ั่งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
-Business Seat มจี านวน 24 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งมลีักษณะเป็นเบาะหนังสดี า มอีปุกรณ์ส าหรับชารต์เครือ่งมอือเิล็กทรอนกิส ์
ราคา 5,000 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 
 
-Stretch Seat หรอื Long Leg มจี านวน 30 ทีน่ั่ง ซึง่จะเป็นทีน่ั่งทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ จะมพีืน้ทีก่วา้ง สามารถยดืขาได ้
ราคา2,800 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 
 
-Super Seat มจี านวน 63 ทีน่ั่ง ซึง่จะเป็นทีน่ั่งทีอ่ยูบ่รเิวณถัดจาก Stretch Seat และบรเิวณดา้นหลังของเครือ่ง จะมพีืน้ทีก่วา้ง
กวา่ Standard Seat ราคา 1,600 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 
 
-Standard Seat เป็นทีน่ั่งปกต ิมจี านวน 298 ทีน่ั่ง ตอ้งการระบทุีน่ั่งช าระเพิม่ 1,000 บาท 

ทีน่ั่งไมส่ามารถเปลีย่นแปลงทีน่ั่งหนา้เคาเตอรเ์ชค็อนิได ้
หมายเหต ุ
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต ่65 ปีขึน้ไปน่ังแถวหนา้ (Stretch Seat) 
-ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนเงยีบ (Silence Zone) แถวที ่21-26 
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2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็น
แบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่สายการบนิ Nok Scoot ก าหนดขาไปและขากลับท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัมและค่า
ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระเงนิคา่น ้าหนัก** มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้
-เพิม่   5 กโิลกรัม = 350 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
-เพิม่ 10 กโิลกรัม = 550 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
-เพิม่ 15 กโิลกรัม = 750 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
-เพิม่ 20 กโิลกรัม = 1,150 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ:  กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ล่วงหนา้ 7วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน า้ด ืม่ทา่นในวนัท าทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน4ขวด 
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15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 


