
XJ84 Tokyo Plus+ โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่นกิโก ้5วนั 3คนื  

 

Tokyo Plus+ โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่นกิโก ้5
วนั 3คนื 

สดุคุม้!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์แชอ่อนเซ็น มไีกด ์รถ พาเทีย่วทกุวนั Wifi on Bus 

โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีวนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจร
สลดั ทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํ โอชโินะฮกัไก สมัผสั

ประสบการณพ์ธิชีงชา ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุนกิโก ้ทะเลสาบชูเซ็นจ ินํา้ตกเคกอน ศาล
เจา้โทโชก ุ

พกัออนเซ็น 1 คนื นารติะ 2 คนื ราคาเร ิม่ตน้ 
24,900 บาท 

เดนิทางโดยสายการบนิ  THAI AIR ASIA X  เครือ่งลําใหญ ่ AIR BUS A330-
300  จาํนวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG บนิตรงสูโ่ตเกยีว

(สนามบนินารติะ) 



  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

2  นารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไข่
ดาํ - ออนเซ็น 

3  โอชโินะฮกัไก - สมัผสัประสบการณพ์ธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - 
ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ และรา้นดวิตีฟ้ร ี- นารติะ 

4  นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบซูเซ็นจ ิ- นํา้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– นารติะ - รา้น
ดองกโิฮเต ้- หา้ง AEON MALL Narita 

5  นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

03 - 07 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

04 - 08 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

08 - 12 Oct 2018  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

20 - 24 Oct 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

21 - 25 Oct 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

24 - 28 Oct 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

25 - 29 Oct 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

26 - 30 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

27 - 31 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

28 Oct - 01 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

06 - 10 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

07 - 11 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

08 - 12 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 



13 - 17 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

15 - 19 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

20 - 24 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

21 - 25 Nov 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

22 - 26 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

28 Nov - 02 Dec 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

29 Nov - 03 Dec 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

04 - 08 Dec 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

06 - 10 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

11 - 15 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

12 - 16 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

16 - 20 Dec 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

20 - 24 Dec 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

21.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
ตดิแท็คกระเป๋า 

23.55  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA 
X เทีย่วบนิที ่XJ600 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย) 

วนัที ่2 นารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิ
ไขด่าํ - ออนเซ็น 

08.00  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า
อาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-
อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนั
ทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทศันท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะ



ช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น้ําพรุอ้น ทีแ่ปลกไป
กวา่นัน้คอืมจํีานวนน้ําพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมน ูNabe Set 

บา่ย  นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ
หากวนัใดอากาศสดใส  ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขา
ไฟฟจูเิป็นฉากหลงั นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่
น้ําแรกํ่ามะถันทีส่ามารถตม้ไขใ่หส้กุดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่าํ ทีเ่ชือ่
กนัวา่ เมือ่กนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาวขึน้ 7 ปี อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย เชน่สบูดํ่า, แชมพดํูา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึง่ลว้นเป็น
ผลติภณัฑจ์ากกํามะถนัทีค่นญีปุ่่ นเชือ่วา่บํารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้งีาม รวมทัง้ คติตี้
ไขดํ่า ซึง่เป็นโอทอป (OTOP) อยา่งหนึง่ของญีปุ่่ น สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่

จงัหวดัยามานาช ิหรอื ชชิุโอกะ เพือ่นําทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) พรอ้มขาปยูกัษไ์ม่
อ ัน้!!! 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ ์สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น 
(Onsen) นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่งเต็มอิม่ ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่
น้ําแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่งบรรเทาความปวดเมือ่ยลา้ ชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีด 
และยงัทําใหผ้วิเปลง่ปลัง่ดว้ย 

ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 โอชโินะฮกัไก - สมัผสัประสบการณพ์ธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากุ
สะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ และรา้นดวิตีฟ้ร ี- นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะฮกัไก บอ่น้ําทีแ่ปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะ
จากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่

พืน้ดนิและซมึซาบไปยงับอ่น้ําแตล่ะบอ่น้ํา ดงันัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน้ําทีใ่สสะอาด และ
สดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่น้ํา
จากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิ
ของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศ พรอ้มชม
และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณพ์ธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ให ้
ทา่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัทา่นเองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตาม
อธัยาศยั บรเิวณดา้นหลงัของรา้นทา่นสามารถชมววิทวิทศันข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะ
และมภีเูขาฟจูอิยูเ่บือ้งหลงัไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูSukiyaki Set 



บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลวงโตเกยีวเดนิทางสูว่ดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE 
กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคํา ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 
5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อ
พรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํ
รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลงัอนัศกัดิส์ทิธิข์องวดัแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั 
ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่
จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงั
วดัแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น 
ญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บั
หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่
ของมหานครโตเกยีว ทีท่า่น สามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวดัอาซากซุะ 
สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 
เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่คร กวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น 
ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุและ
รา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ่สนิคา้ปลอดภาษีราคาถกู ชนิจกูยุา่นรวมเสน่หท์กุอยา่ง 
เป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําในโตเกยีว แหลง่รวมรา้  นกนิดืม่และรา้นอาหารทกุระดบั 
และแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ ขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว ศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  
เทห่์ๆ ของวยัรุน่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดบัหนึง่ของนคร
โตเกยีวในปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และ
เครือ่งสําอางเชน่แบนรดK์OSE,SHISEDO,KANEBO,SK IIและอืน่ๆอกีมากมายทีร่าคา
คอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPE ชัน้ 8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายใน
รา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง 
หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครือ่องใชเ้ครือ่งสําอาง ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่ง
หลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆ
อกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

  

 

วนัที ่4 นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบซูเซ็นจ ิ- นํา้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ– นารติะ - 
รา้นดองกโิฮเต ้- หา้ง AEON MALL Narita 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่นกิโก ้Nikko เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นแหลง่พักผอ่นหยอ่นใจที่
สวยงามโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีมคีวามสวยงามของวดัและศาลเจา้ตา่งๆทีไ่ดรั้บ



การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดมิ เดนิ
ทางผา่นถนนนสายอโิระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคูท่ีใ่หเ้ดนิรถทางเดยีวทัง้ขา
ขึน้และขาลง เสน้ทางวิง่เป็นทางคดเคีย้วไปมาเชือ่มระหวา่งตวัเมอืงนกิโก ้และ
ทะเลสาบชเูซน็จ ิ(Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 
โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเทีย่วทีม่ทีศันยีภาพสวยงามน่าประทบัใจเป็นอยา่งมาก และยงั
เป็นทีรู่จั้กในฐานะจดุชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามแหง่หนึง่ในนกิโกอ้กีดว้ย ถนนสายนี้
ไตร่ะดับขึน้ไปสงูถงึกวา่ 500 เมตร ระหวา่งทางเชญิทา่นเพลนิตาและดืม่ดํา่กบั
ทศันยีภาพอนังดงามตามธรรมชาตสิลบักบัวถิชีวีติความเป็นอยูใ่นแบบฉบบัของชาวบา้น 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซ็นจ ิLake Chuzenji ซึง่เกดิจากการระเบดิของภเูขา
ไฟนันไท ทําใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน้ําจากแมน้ํ่าไดว  ะทําใหเ้กดิเป็น
ทะเลสาบขึน้ ใหท้า่นชืน่ชมทศันยีภาพอนังดงาม ของทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตดักบัฟ้า
สคีรามและพืน้น้ําสฟ้ีาจะทําใหท้า่นประทบัใจ เดนิทางไปความงามของ นํา้ตกเคกอน 
Kegon Waterfall น้ําตกทีใ่หญแ่ละยาวทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น มคีวามสงูเกอืบ 100 
เมตร เป็นหนึง่ใน3 น้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น จดุชมววิ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ลฟิท์
ประมาณ 550 เยน) ทีท่า่นสามารถดืม่ดํา่กบัภาพของน้ําตกแหง่นีไ้ดอ้ยา่งงดงามมาก 
พรอ้มสมัผัสกบัสายน้ําทีเ่ย็นชืน่ฉ่ํา อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกหามมุเก็บภาพความงามที่
ประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเขตนีไ้ดต้าม
อธัยาศยัสมควรแกเ่วลา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมน ูTobanyaki 

บา่ย  เดนิทางสูบ่รเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้า่นเดนิทางชมและถา่ยรปูตามอธัยาศยั ศาล
เจา้นกิโกโทโชก ูNikko Tosho-gu Shrine เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานและไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะที่
โดง่ดังในอดตี และยงัเป็น สสุานของโชกนุโทกงุาวะ อเิอยะส ุโชกนุผูพ้ลกิผันชะตา
ชวีติของชาวญีปุ่่ น เอกลกัษณ์ของศาลเจา้แหง่นีอ้ยูท่ีส่ถาปัตยกรรมระดบัสมบตัขิองชาติ
ซึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่วา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชค
ลาภ จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นีก้็คอื ประตโูยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยทีเ่พิง่
เสร็จสิน้การบรูณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญไ่ปในปีนี ้รปูแกะสลกัหลากสสีนับนบานประตนัูน้
สวยงามน่าชมเป็นอยา่งมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ย
และขวาของประต ูซึง่ประดบัดว้ยรปูแกะสลกันกและดอกไมม้ากมาย และยงัจะไดเ้ห็น
รปูแกะสลกัลงิสามตวัมซิะร ุ(Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ทีส่ือ่ถงึการไมด่ ู
ไมพ่ดู และไมฟั่ง และรปูแมวนอนหลบัเนะมรุเินะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) 
อกีดว้ย ทา่นสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกไุด ้(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชม
ประมาณ 1,300 เยน) จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบันารติะ ระหวา่งทางแวะใหท้า่นช้

อปป้ิงรา้นดองกโิฮเต ้Don Quijote Narita และหา้ง AEON MALL อสิระใหท้า่น
เลอืกซือ้สนิคา้สารพัดอยา่งไดต้ามอธัยาศยั (อาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

 ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 



วนัที ่5 นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ เพือ่เตรยีมตวัเชคอนิเดนิทางกลบัประเทศ
ไทย 

09.15  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ601 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย) 

14.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการ
เดนิทาง 20วนั 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลับ*) 



กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

สาํหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋ซรียีก์รุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 

เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

สาํคญั: (ทีน่ั่งจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มี
คณุสมบัตติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืใน
กรณีฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/คําพดูได ้

เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดกํ้าลงัตัง้ครรภ ์

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 

เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หาก
ผูโ้ดยสารไมม่คีณุสมบัตติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 



 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

-  ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

-  เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนีx้ไมร่วม 

1. xคา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. xคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xคา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. xคา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xคา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง 



8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความประทบัใจในบรกิาร 

 รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวม
จํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 



18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

 


