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TokyoWinterLoveโตเกยีว ฟจูสิก ีฟรเีดย ์5วนั 3คนื 
แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ต ์BBQ+ขาปยูกัษ์FREEWIFI ON BUS 

สดุคุม้!!!เร ิม่24,900 บาทพกัฟจูอิอนเซ็น1คนืนารติะ 2คนื 
Hilight โปรแกรม 
นารติะ วัดนารติะ โตเกยีว วัดอาซากสุะ หุน่กนัดัม้โอไดบะ ฟจูอิอนเซน็ 
ลานสกฟีจูเิท็น ทะเลสาบคาวากจูโิกะ 
พพิธิภัณฑแ์ผน่ดนิไหว ชนิจกู ุนารติะอสิระฟรเีดย1์วันหรอืเลอืกเทีย่วดสินยีแ์ลนด ์

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TR)บนิสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ) 
เครือ่งลําใหญ ่B787-8DREAM LINER ทนัสมยัสดุๆนํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

2-6 ธนัวาคม 26,900  
 
 

*Infant7,000 บาท 

(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

7,500 34  

6-10 ธนัวาคม 24,900 7,500 34  

9-13 ธนัวาคม  25,900 7,500 34  

13-17 ธนัวาคม 24,900 7,500 34  

16-20ธนัวาคม 24,900  7,500 34  

20-24 ธนัวาคม 25,900  7,500 34  

27 – 31 ธนัวาคม  27,900  7,500 34  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  



 
21.00น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3

ประต5ู เคานเ์ตอร์ 6สายการบนิ SCOOTมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานว ยความ
สะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง  สนามบนินารติะ - วดันารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - โอไดบะ กนัด ัม้Unicorn–ออนเซ็น 
 อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU), เย็น(บฟุเฟ่ตข์าป)ู 
 

00.30น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิSCOOTเทีย่วบนิ

ที ่TR868 
 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง(บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

08.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง  กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา )สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า
อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่วดันารติะวัดนีเ้ป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุใน
ภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในแถบชบิะและจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรอง
เพยีงศาลเจา้เมจใินกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบนัไดขึน้สู่

อาคารหลักเป็นสถานทีสํ่าหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้
ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน้ําขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณสําหรับเลีย้งสตัวภ์ายใน
กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ น
เอาไวนํ้าทา่นกราบนมสัการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของ
ขลังและสนิคา้พืน้เมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่)เมน ูบฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU  
 
 
 
 
 
 
  
บา่ย หลังอาหารกลางวันนําทา่นเดนิทางเขา้สู่ โตเกยีวเมอืงหลวง นําทา่นเดนิทาง

สู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจากองค ์ เจา้แม่
กวนอมิทองคาํทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5เซนตเิมตร วัดพทุธ
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความ
เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํ
รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธิข์อง
วัดแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มี
รา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวัดแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกนั ทา่น
จะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In 
Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่ , หมวก, 
รองเทา้ , กระเป๋า , เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่ หากมเีวลา ทา่นสามารถเดนิไป
ถา่ยรปูคูก่บัหอคอย ทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทรี  (Tokyo Sky 
tree)แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงาม
จากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิารเมือ่
วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอย
แคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโท
รอนโตของแคนาดา จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิ
จากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา่หลากหลายชนดิที่
หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิ มากมาย 
และถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่ RX-0 Unicornขนาดเทา่ของจรงิ
โดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงู
ถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการใน
วันที ่24 กนัยายน 2560 จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูท่ ี่
พกัจงัหวดัยามานาช ิยา่นทะเลสาบคาวากจูโิกะ 



คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที2่)พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!!หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบ
นํา้แรธ่รรมชาตเิพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen)นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่
ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่ัก:Route Inn Kawagujiko // FUJI GARDEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 
 

 

 

วนัทีส่าม คาวากจูโิกะ –ลานสกฟีูจเิท็นหรอืโอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – ชนิจกู ุ– 
นารติะ อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั(มือ้ที3่) 
  จากนัน้ นําทา่นไปลานสกฟีูจเิท็นสกรีสีอรท์(Fujiten Ski Resort)ลานสกแีละที่

พักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะขาวโพลนอสิระใหท้า่นได ้
เลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการ
ลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืก
เพลดิเพลนิกบัการ น ัง่เลือ่นหมิะ ทีท่า่นจะสามารถ
น่ังดืม่ดํ่ากบัทัศนยีภ์าพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้
สะอาดตายิง่นัก  หรอืทา่นจะสามารถเลอืกถา่ยรปู
บรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น
souvenirshop หรอืเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ที่
บรเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอธัยาศัย  (คา่ทัวร์
ไมร่วม อตัราเชา่อปุกรณ์สกแีละชดุสําหรับเลน่สกี
ราคาประมาณทา่นละ 4 ,500เยน,กระดานเลือ่นSnow Sled 1,200 เยน,Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ:
ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยงัไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลง หรอือากาศไม่
เอือ้อํานวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นหมูบ่า้น
นํา้ใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทนและสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี่ Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว

ทา่นจะไดท้ดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวรับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง 
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน้ํามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4 GF หรอืวติามนิบํารงุ
รา่งกาย และ ยาของดร.โนงจูิ  ซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวนําทา่น ชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกูุ
ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้นําของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์อง
ชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอนัดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนั
เชญิทา่นเลอืก ชมและซือ้ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , 
กลอ้งถา่ยรปู , MP-3,คอมพวิเตอร์, Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และ
เครือ่งสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกี
มากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื 
รา้น 100เยน (อยูต่กึ PEPEช ัน้8)  ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะ
ราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับ
บา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า 
อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั:Hedistar Hotel Narita // Radison Narita Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั   หรอื ซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(บตัรราคา 2,700บาท) 
  อาหาร เชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั(มือ้ที ่5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั เต็มวนัไมม่รีถบสับรกิารมไีกด์
แนะนําการเดนิทางใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ 
เชน่ อากฮิาบารา่ ,ฮาราจกุ ุ หรอืชนิจกูหุรอืชอ้ปป้ิงทีช่ซิยุ  
เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเทีย่ว โดยตัวทา่นเอง หรอืจะเลอืก เทีย่วดสินยีแ์ลนด์ ซึง่
สามารถเดนิทางโดยรถไฟ ราคาบตัรดสินยี ์ทา่นละ 2,700.- บาท(ไม่
รวมคา่เดนิทาง) (กรณีทีท่า่นตอ้งการซือ้บตัรเทีย่ว Tokyo 
Disneyland กรณุาแจง้ความประสงคก์อ่นเดนิทาง7วนั พรอ้ม  
ชําระเงนิเพิม่ทา่นละ 2,700.- บาท) 



- ดสินยีแ์ลนด์ โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่  600 ลา้นบาท ใหท้า่น
สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตัว
ใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์
The   Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantionสมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเล็ก  Small World ชมภาพยนตรส์ามมติิ  The Invention of the Year ใหท้า่นได ้
สนุกสนานพรอ้มกบัการจับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอก
จากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีเ้มา้สม์นินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึ
น่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

- SHISUIOUTLETสามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ป
ป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบ
รนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet 
Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรง
ไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ15 นาทหีรอืจะ
เลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Stationไปลงทีส่ถาน ี
JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่ SHISUI PREMIUM OUTLET 
ประมาณ15 นาท ี

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัง่รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถที่ สนามบนินารติะเขา้สู่

กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุนัวธิี
ทีกํ่าลังเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟดังนัน้ ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในการคํานวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟทีม่อียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว 
มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผา่นจบิะเขา้สถานี
โตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนอืผา่น 
Shinjuku , Omiya สว่นหลังวิง่ไปทางYokohama, 
Totsuka, Ofunaคา่รถอยูท่ี ่2,940เยน – 4,180เยน 
รถไฟขบวน Narita Express วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 
130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานี
ในโตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผา่นสถานี
โตเกยีว ซึง่เป็นสถานทีีข่บวนรถจะเชือ่มตอ่กนัหรอื
แยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอื
โยะโกะฮะมะจะเชือ่มตอ่กบัขบวนทีม่าจากชนิจกุ ุอ ิ
เคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิง่
ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu 
Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา– เสน้สเีขยีว ใช ้

เวลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถาน ี Tokyo ราคา
ประมาณ1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สน้ํีาเงนิ รถดว่นของ
ฝ่ัง Keisei เดนิทางจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ผา่นสถานนีปิโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลา

เพยีง 41 นาท ีคา่ โดยสาร ประมาณ 2,470 เยน
Keisei Skylinerวิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง Skylinerมรีถออกทกุๆ 20 และ 
40 นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 
3 เทีย่วตอ่ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line 
จะตอ้งลงทีส่ถานนีปิโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานอีุ
เอโน่ (Ueno) ซึง่ ทัง้ 2 สถานนีีจ้ะสามารถสามารถ
ตอ่รถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยงัสถานี
ตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น 
Akihabara, Tokyo, Shinjuku, 
Shibuya,Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี่สถานอีเุอโนะ  ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ1,240เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิง่จากสนามบนิไปสดุปลายทางทีอ่เุอ
โนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั:Hedistar Hotel Narita // Radison Narita Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง  

 อาหาร เชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที6่) 
 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
09.35น.เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิSCOOT เทีย่วบนิทีT่R869 
 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  
14.55น.เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
 

******************************************* 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรมการบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมจงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศสําคญั  รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่น ัน้  คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด 
และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง

หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง  
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้กรณุาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง

ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
การยกเลกิทวัรเ์นือ่งจากราคาทัวรแ์ละตั๋วเป็นราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่ สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ คา่ทัวร์คนื
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วนัเทา่นัน้ **  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ังเนือ่งจาก

ทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได  ้

** คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตีย่งใหญ่1เตยีงเตีย่งเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,700บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,200 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรมไ์มร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ ,การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม
และอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้



9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14.บรกิารนํา้ดืม่ทา่นในวนัทําทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทาง และวันที่3ของการเดนิทาง 
รวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16.การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
17.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
18.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


