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

 

Tokyo Plus+ โตเกยีว ฟจู ิฮาโกเน ่นกิโก ้ 

5วนั 3คนื 

สดุคุม้!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์แช่ออนเซ็น มไีกด ์รถ พาเทีย่วทุกวนั Wifi on Bus 

โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีวนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจร
สลดั ทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ํา โอชโินะฮกัไก สมัผสั

ประสบการณ์พธิชีงชา 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  กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

2  
นารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํ - ออนเซ็น  

3  โอชโินะฮกัไก - สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ  และ
รา้นดวิต ีฟ้ร ี- นารติะ 

4  นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบซูเซ็นจ ิ- นํา้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชกุ – นารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้- หา้ง 

AEON MALL Narita 

5  
นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

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 

09 - 13 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

18 - 22 Oct 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

20 - 24 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 

29 Oct - 02 Nov 2018  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

01 - 05 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 



14 - 18 Nov 2018  26,900  26,900 26,900 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 
กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ  

21.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

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

วนัที ่2 
นารติะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- เขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํ - ออนเซ็น  

08.00  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮา
โกเน ่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืน

สามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทศัน์ทีส่วยงาม
หลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคุดาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่ง
น้ําพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอืมจํีานวนน้ําพุรอ้นมากถงึ 17 แหง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมนู Nabe Set 

บา่ย  นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศ
สดใส  ทา่นจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีูเขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง นําทา่นเดนิทางสู ่หบุ

เขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่น้ําแร่กํามะถนัทีส่ามารถตม้ไข่ใหส้กุดว้ยอุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส 
ชมิไขด่าํ ทีเ่ชือ่กนัว่า เมือ่กนิไข่ดํา 1 ฟอง จะทําใหม้อีายุยนืยาวขึน้ 7 ปี อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้
พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย เชน่สบูดํ่า, แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากกํามะถนัทีค่นญีปุ่่ น

เชือ่ว่าบํารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้งีาม รวมทัง้ คติตีไ้ข่ดํา ซึง่เป็นโอทอป (OTOP) อย่างหนึง่ของญีปุ่่ น สมควร
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิหรอื ชชุิโอกะ เพือ่นําทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 



คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) พรอ้มขาปูยกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น (Onsen) นํา้แรใ่นสไตล์

ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอย่างเต็มอิม่ ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน้ําแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่งบรรเทาความปวด
เมือ่ยลา้ ชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีด และยังทําใหผ้วิเปล่งปลั่งดว้ย 

ทีพ่กั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 โอชโินะฮกัไก - สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชนิจู
กุ  และรา้นดวิต ีฟ้ร ี- นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะฮกัไก บอ่น้ําทีแ่ปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟจูมิอีายุ
มามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังบอ่น้ําแต่ละบอ่น้ํา ดังนัน้
น้ําทีอ่ยู่ในบอ่จะเป็นน้ําทีใ่สสะอาด และสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นี้ยังไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 

อันดับ แหล่งน้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขา
ไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจ่มใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 
จากนัน้นําทา่นสมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้นทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์ของทะเลสาบคาวากจูิ
โกะและมภีูเขาฟจูอิยู่เบือ้งหลังไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนู Sukiyaki Set 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลวงโตเกยีวเดนิทางสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก
องค ์เจา้แม่กวนอมิทองคํา ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภูมภิาค
คันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง 

(ประตฟู้าคาํรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู่ 
เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่
มชีือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ย

ดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาต่อควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็น
แบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ทีท่า่น สามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจาก

บรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 
634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่คร กว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโท
รอนโตของแคนาด จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ และรา้นดวิต ีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ่สนิคา้ปลอดภาษีราคา

ถกู ชนิจูกยุ่านรวมเสน่หท์กุอย่าง เป็นทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้นําในโตเกยีว แหล่งรวมรา้  นกนิดืม่และรา้นอาหารทกุ
ระดับ และแหล่งทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ ขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว ศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ ของวัยรุ่นเป็น
แหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบนั ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้

มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ 
และเครือ่งสําอางเชน่แบนรดK์OSE,SHISEDO,KANEBO,SK IIและอืน่ๆอกีมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถกูกว่า
เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPE ชัน้ 8) ซึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอื

เป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอย่าง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครือ่องใชเ้ครือ่งสําอาง 
ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลา

นดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

  

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่นกิโก ้Nikko เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงมากในดา้นแหล่งพักผอ่นหย่อนใจทีส่วยงามโดยเฉพาะชว่ง

ใบไมเ้ปลีย่นส ีมคีวามสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และ
ยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดมิ เดนิทางผา่นถนนนสายอโิระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ทีใ่หเ้ดนิรถทาง
เดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เสน้ทางวิง่เป็นทางคดเคีย้วไปมาเชือ่มระหว่างตัวเมอืงนกิโก ้และทะเลสาบชเูซ็นจ ิ

(Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลว้มทีางโคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขับรถเทีย่วทีม่ทีศันียภาพ
สวยงามน่าประทบัใจเป็นอย่างมาก และยังเป็นทีรู่จั้กในฐานะจุดชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามแหง่หนึง่ในนกิโกอ้กี
ดว้ย ถนนสายนี้ไต่ระดับขึน้ไปสงูถงึกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชญิทา่นเพลนิตาและดืม่ดํ่ากบัทศันียภาพอัน

งดงามตามธรรมชาตสิลับกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของชาวบา้น นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ
Lake Chuzenji ซึง่เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟนันไท ทําใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน้ําจากแม่น้ํา
ไดว  ะทําใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึน้ ใหท้า่นชืน่ชมทศันียภาพอันงดงาม ของทะเลสาบ แมกไมส้เีขยีวตัดกบัฟ้าสี

ครามและพืน้น้ําสฟ้ีาจะทําใหท้า่นประทบัใจ เดนิทางไปความงามของ นํา้ตกเคกอน Kegon Waterfall น้ําตก
ทีใ่หญแ่ละยาวทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น มคีวามสงูเกอืบ 100 เมตร เป็นหนึง่ใน3 น้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น 
จุดชมววิ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ลฟิทป์ระมาณ 550 เยน) ทีท่า่นสามารถดืม่ดํ่ากบัภาพของน้ําตกแหง่นี้ไดอ้ย่าง
งดงามมาก พรอ้มสมัผสักบัสายน้ําทีเ่ย็นชืน่ฉ่ํา อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกหามุมเก็บภาพความงามทีป่ระทบัใจตาม

อัธยาศัย หรอืจะเลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเขตนี้ไดต้ามอัธยาศัยสมควรแกเ่วลา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนู Tobanyaki 

บา่ย  เดนิทางสูบ่รเิวณโซนมรดกโลก อสิระใหท้า่นเดนิทางชมและถา่ยรูปตามอัธยาศัย ศาลเจา้นกิโกโทโชกู Nikko 
Tosho-gu Shrine เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นศาล
เจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะทีโ่ด่งดังในอดตี และยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกนุผูพ้ลกิผนั

ชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น เอกลักษณ์ของศาลเจา้แหง่นี้อยู่ทีส่ถาปัตยกรรมระดับสมบตัขิองชาตซิึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮ
วงจุย้ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่ว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจา้แหง่นี้ก็คอื ประตู
โยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยทีเ่พิง่เสร็จสิน้การบรูณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญไ่ปในปีนี้ รูปแกะสลักหลาก
สสีนับนบานประตูนัน้สวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและ

ขวาของประตู ซึง่ประดับดว้ยรูปแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลงิสามตวัมซิะร ุ
(Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ทีส่ือ่ถงึการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุรเินะโกะ 
(Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อกีดว้ย ทา่นสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกไุด ้(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้

ชมประมาณ 1,300 เยน) จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบันารติะ ระหว่างทางแวะใหท้า่นชอ้ปป้ิงรา้นดองกโิฮ
เต ้Don Quijote Narita และหา้ง AEON MALL อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้สารพัดอย่างไดต้ามอัธยาศัย 
(อาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

 ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่5 
นารติะ - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ เพือ่เตรยีมตัวเชคอนิเดนิทางกลับประเทศไทย 

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

14.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว
ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระ
ขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด ้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์



เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

สําหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋ซรียีก์รุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้

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

เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่

สําคญั: (ทีน่ั่งจะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มคีุณสมบตัติามเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลูกเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้

เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/คําพูดได ้

เป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปี ขึน้ไป 

เป็นผูท้ีไ่ม่ไดก้ําลังตัง้ครรภ ์

เป็นผูท้ีไ่ม่ไดเ้ดนิทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 

เป็นผูท้ีไ่ม่ไดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนื่องดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภัย ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ั่งใหม่บนเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่มคีุณสมบตัติาม
เกณฑท์ีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 



4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชําระค่าน้ําหนัก** 

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

-  เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนีx้ไมร่วม 

1. xค่าทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่าง  ๆ

2. xค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. xค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xค่าภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. xค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. xค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xค่าประกนักระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

 รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งย ืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 



 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย
คุณสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 

8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 



17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

 


