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AmazingTohokuนกิโก ้เซนไดนารติะ 5วนั 3คนื 

แชอ่อนเซ็น พาเทีย่วทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย์FREEWIFI ON BUS 

ราคาคณุภาพสดุคุม้!!! เร ิม่ตน้ 28,900 บาท 
นกิโก ้ศาลเจา้โทโชก ุสะพานชนิเคยีวนาสอุอนเซ็น  ไอสวุาคามตัสหึมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออจูจิคูุ 

ปราสาทสรึกุะซากปราสาทอาโอบะศาลเจา้โกโคคอุนสุาวรยีข์องทา่นไดเมยีวตาเดยีว ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 
ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิา่1 ใน 3 ของเมอืงทีม่ทีวิทศันท์ ีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นนารติะ ชอ้ปป้ิงเอออน 

และชว่ง Winter สนกุสนานลานสก ีSumikawa Snow Park 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TR)บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ) 

เครือ่งใหมล่ําใหญ ่B787-8DREAM LINER ทนัสมยัสดุๆพเิศษ!!! นํา้หนกักระเป๋า 20 KG  

พกันาสอุอนเซ็น1คนื เซนได1คนื นารติะ 1คนื 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 – 1 พฤศจกิายน 60 29,900  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

*Infant7,000 บาท 

(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

8,500 34  

1 – 5 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

4 – 8 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

8 – 12 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

11 – 15 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

15 – 19 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

18 – 22 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

22 – 26 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

25 – 29 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  



29 – 3 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  

2 – 6 ธนัวาคม 60 33,900 8,500 34  

6 – 10 ธนัวาคม 60 33,900 8,500 34  

9 – 13 ธนัวาคม 60 33,900 8,500 34  

13 – 17 ธนัวาคม 60 32,900 8,500 34  

16 – 20 ธนัวาคม 60 31,900 8,500 34  

20 – 24 ธนัวาคม 60 32,900 8,500 34  

23 – 27 ธนัวาคม 60 32,900 8,500 34  

27 – 31 ธนัวาคม 60 38,900 8,500 34  

30 – 3 มกราคม 61 39,900  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

*Infant7,000 บาท 

(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

8,500 34  

3 – 7 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

6 – 10 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

10 – 14 มกราคม 61 29,900 8,500 34  

13 – 17 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

17 – 21 มกราคม 61 29,900 8,500 34  

20 – 24 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

24 – 28 มกราคม 61 29,900 8,500 34  

27 – 31 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

31 – 4 กมุภาพนัธ ์61 29,900 8,500 34  

3 – 7 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

7 – 11 กมุภาพนัธ ์61 29,900 8,500 34  

10 – 14 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

14 – 18 กมุภาพนัธ ์61 29,900 8,500 34  

17 – 21 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

21 – 25 กมุภาพนัธ ์61 29,900 8,500 34  

24 – 28 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

28 – 4 มนีาคม 61 32,900 8,500 34  

3 – 7 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  

7 – 11 มนีาคม 61 32,900 8,500 34  

10 – 14 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  

14 – 18 มนีาคม 61 32,900 8,500 34  

17 – 21 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ 

 
21.00น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3

ประต6ู เคานเ์ตอร์ 6สายการบนิ SCOOTมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานว ย
ความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็

00.45น.นําท่ านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT

เทีย่วบนิที ่TR292 
 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง(บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
 

วนัทีส่อง นารติะ - นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ- ถา่ยรปูสะพานชนิเคยีว - นาสอุอนเซ็น                              
 อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
08.55น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา )สําคญั !!!ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้ นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับ
อากาศ เดนิทางสู่ นกิโก้(ใชเ้วลาประมาณ 3ชม.) เป็นเมอืงหนึง่ทีนั่กเทีย่ว
เทีย่วนยิมเดนิทางทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากนโิกม้จีดุเดน่ทางดา้นประวัตศิาสตร ์
มรดกทางวัฒนธรรมในรปูของวัดและศาลเจา้รวมทัง้มธีรรมชาตทิีส่วยงาม 
พืน้ทีโ่ดยรอบของเมอืงนกิโก ้จะมน้ํีาพรุอ้น น้ําตก 
ทะเลสาบตา่งๆทีท่วิทัศนท์ีส่วยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่) 
บา่ย นําทา่น เดนิทางไป ศาลเจา้โทโชกุ (ทัวรนํ์าชมดา้นนอก 

ไมร่วมคา่เขา้ชม1,300เยน)ศาลเจา้นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นทีฝั่ง



ศพของโชกโุทกงุาวาทีเ่กา่แกน่านนับ 4 ศตวรรษ โดยใชช้า่งฝีมอืในการสรา้งมากถงึ15,000คนชมสถาปัตยกรรม
ไมแ้กะสลักทีว่จิติรตระการตา ทัง้สวยงามในแงข่องศลิปะและแฝงแงม่มุในทางปรัชญาเป็นรปูลงิปิดหปิูดตาปิด
ปาก ชมความสวยงามของเจดยีห์า้ชัน้ตามแบบฉบบัของสถาปัตยกรรมญีปุ่่ นโบราณ นอกจากนีอ้งคก์ารยเูนสโก ้
ไดข้ึน้ทะเบยีนใหศ้าลเจา้โทโชกเุป็นมรดกโลกอกีดว้ ยจนสมควรแกเ่วลา นําทา่น  ถา่ยรปู สะพาน ชนิ
เคยีว (Shinkyo Bridge)มคีวามหมายวา่สะพานศักดิส์ทิธิ ์รปูแบบของสะพานชนิเคยีวเป็นสะพานไมโ้คง้แบบ
โบราณ ทาดว้ยสแีดงดา้นหลังสะพานเป็นววิภเูขาอกีฝ่ังของสะพานตดิถนน ชว่ง
ใบไมเ้ปลีย่นสใีนเดอืนตลุาคมจะเห็นตน้ไมส้แีดง เหลอืง เขยีวสลับกบัเป็นฉาก
หลัง สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาสเุพือ่เขา้สูท่ ีพ่กั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(มือ้ที2่) 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาตเิพือ่

สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen)นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่ง
เต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่งโรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั:EPINARD NASU HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม ไอสวุาคามตัส–ึหมูบ่า้นโบราณโออจูจิคุ–ุปราสาทสรึกุะ - เซนได–จดุชมววิเซนได– 
ปราสาทอาโอบะ–ศาลเจา้โกโคค–ุชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 

หรอื ซูมกิาวะ สโนว ์พารค์(ชว่งWinter) อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั(มือ้ที3่) 
 นําทา่นเดนิทางไป  เมอืง ไอสวุาคามตัส ึ

(Aizuwakamatsu)ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดฟกุชุมิะ ใน
ภมูภิาคโทโฮคเุป็นเมอืงขนาดเล็กอกีแหง่ใน
ภมูภิาคแหง่นีท้ีม่คีวามงดงามตามธรรมชาตอิยู่
หลายแหง่ดว้ยกนั จงึเป็นทีช่ ืน่ชอบของ
นักทอ่งเทีย่ว นําทา่นเดนิทางไปชม หมูบ่า้น
ญีปุ่่ นโบราณโออจูจิคู(ุ Ouchijuku) หมูบ่า้นนี้
ในสมยัสมยัเอโดะเป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ักตัง้ขนาบ
ขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ 
(Shimotsuke) ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลักใน
การคมนาคมและการคา้ เชือ่มตอ่ระหวา่ง
อาณาจักรไอส ึ(Aizu city ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่

ของจังหวัด Fukushima และจังหวัด Niigata) 
และเมอืงอไิมช ิ( Imaichiจังหวัด Tochigi)ใน
สมยักอ่น การเดนิทางตา่งๆยงัไมส่ะดวกสบาย 
ทัง้โชกนุรวมทัง้ขนุนางและพอ่คา้ตา่งตอ้ง
เดนิทางดว้ยเทา้ และหมูบ่า้นโออจุจิคูแุหง่นี้
นับเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่หลา่นักเดนิทางนยิมมาพัก
แรมในระหวา่งการเดนิทาง เนือ่งจากทีน่ีม่ทีัง้
อาหารและแหลง่ทีพั่กครบครัน แตเ่มือ่กาลเวลาผา่นไปเสน้ทางสายใหมถ่กูเปิด
ขึน้ ทําใหผู้เ้ดนิทางผา่นหมูบ่า้นโออจุจิคูลุดลงไปอยา่งมาก ลักษณะของตัวบา้นเป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุ
หลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 
50 หลัง และเมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิคูไุดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของ
ชาต ิซึง่ในปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโอะอชุจิคูไุดรั้บการบรูณะใหมจ่นกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ 
รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพั่กแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ไดจํ้านวนมาก จดุเดน่ของ
หมูบ่า้นนี ้ไดแ้ก ่ทางนํา้ไหลสองฝั่งถนนทีค่ ัน่ระหวา่งบา้นและถนนใสมากจนมองเห็นตะไครนํ่า้จนสมควร
แกเ่วลาเดนิทางสู่ ปราสาทสรึกุะ
(Tsuruga Castle) (ทัวรนํ์าชม
และถา่ยรปูดา้นนอก) ซึง่ถกูสรา้ง
ขึน้ในปี 1384 มกีารเปลีย่น
ผูป้กครองมาหลายครัง้ในชว่งทีย่งั
เป็นภมูภิาคอาอซิ ุและถกูทําลาย
ลงหลังจากเกดิสงครามโบชนิ
(Boshin war) ปี 1868 ซึง่เกดิ
การจลาจลตอ่ตา้นรัฐบาลสมยัเมจ ิ
ทําใหส้ ิน้สดุยคุศักดนิายดึอํานาจ
ทา่นโทคกุาวา่โชกนุ ตอ่มาปราสาทไดถ้กูฟ้ืนฟขูึน้มาใหมด่ว้ยคอนกรตีในปี 1960 
เสร็จสมบรูณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิซึง่เป็นสเีทากลับกลายเป็นสแีดง เป็นเอกลักษณ์
ไมซ้ํ่ากบัปราสาทแหง่อืน่ในญีปุ่่ น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที4่) 



บา่ย นําทา่นเดนิทางขึน้เหนอืสูเ่มอืงเซนได(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางดา้ น 
การเมอืงและเศรษฐกจิของภมูภิาคโทโฮคุ นําทา่นขึน้สู่  จดุชมววิเมอืงเซนได และเป็นทีต่ัง้ของ  ปราสาทอา
โอบะ (Aoba Castle)ปราสาทเซ็นได (Site of Sendai Castle) หรอืปราสาทอาโอบะ ( Aobajo) (ทัวร์
นําชมและถา่ยรปูดา้นนอก)แปลวา่ปราสาทใบไมส้เีขยีว ปราสาทสรา้งขึน้บนยอดเขาอาโอบะ เมือ่ไดเมยีวดาเตะ 
มาซามเุนะ ไดย้า้ยมาจากเมอืงอวิาเดะยามะ โดยมองวา่ทีน่ีเ่หมาะกบัการเป็นฐานทีม่ัน่ในการปกครองเมอืงซึง่
ยาวนานถงึ 270 ปี จนเมอืตระกลูดาเตะลม่สลายพรอ้มกบัการปกครองในระบบศักดนิาถกูทําลายตัวปราสาทก็ถกู
ทําลายลงไปดว้ย ปัจจบุนัเหลอืเพยีงกําแพงหนิสงูบางสว่น เมือ่ผา่นประตเูขา้มาจะพบกบัตรอกพพิธิภณัฑข์อง
ปราสาทและรา้นคา้ขายของฝากเขา้มาอกีมถีา่ยรปูศาลเจา้โกโคค ุ(Gokoku Shrine) ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึ
ผูส้ละชวีติในชว่งสงคราม  และทา่นสามารถชม อนสุาวรยีข์องทา่นไดเมยีวตาเดยีวในทา่ขีม่า้ถอืดาบสวมหมวก 
ตัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิปราสาท ซึง่เมือ่สมยัวัยเด็กทา่นเป็นโรคฝีดาษแลว้แผลลามเขา้ตา ดว้ยความใจเด็ดของทา่น
จงึควักตาออกดว้ยมอืของตัวเอง รวมทัง้ทา่นยงัเป็นไดเมยีวฝีมอืเอกผูรั้บใชโ้ชกนุฮเิดะโยชแิละโชกนุอเิอยาส ึจาก
ตําแหน่งทีต่ัง้ของอนุสาวรยีข์องทา่นเมือ่มองลงไปจะเห็นววิทวิทัศนเ์ซน็ไดไดท้ัง้เมอืง และววิ แมนํ่า้ฮโิรเสะ 
(Hirose River) อยูเ่บือ้งหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 
 หลงัเขา้ทีพ่กัอสิระใหท้า่นไดช้อ้ป ป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงและใหญท่ีส่ดุของเมอืงเซนไดคอื อจิบิงัโจเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงใน รม่ มหีลังคาตลอดแนว อยูต่ดิกบัสถานรีถไฟเซนไดและหา้ง Loft ยา่นนีป้ระกอบไปดว้ยถนน
หลายเสน้ มรีา้นคา้ตา่งๆ มากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้น่ารักๆ สไตล์
ญีปุ่่ น อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้น 100 เยน เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ครบครันเชน่เดยีวกบัชนิจกูทุีโ่ตเกยีวและยงั
เชือ่มกบัเมอืงราตรคีกคบุงุโจซึง่เป็นยา่นบนัเทงิทีใ่หญท่ีส่ดุของภมูภิาคโทโฮกอุกีดว้ย (อสิระอาหารคํ่าตาม
อธัยาศัย) 

 

หมายเหต:ุชว่ง Winterสําหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทางต ัง้แตว่นัที ่6ธ.ค.เป็นตน้ไป 

หลงัทานอาหารเทีย่ง จะนําทา่นเดนิทางสูล่านสก ี

  
 ซูมกิาวะ สโนว ์พารค์ Sumikawa Snow Parkให ้

ทา่นสนุกสนานลานสกตีามอธัยาศัยทา่นจะไดส้มัผัสกบั
หมิะขาวโพลนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์
ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกบัส
โนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกบัการน่ังเลือ่นหมิะที่
ทา่นจะสามารถน่ังดืม่ดํ่ากบัทัศนยีภ์าพทีถ่กูปกคลมุดว้ย
หมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืทา่นจะสามารถเลอืก
ถา่ยรปูบรเิวณรอบ ได (้คา่ทัวรไ์มร่วมอปุกรณ์สกแีละ
กจิกรรมตา่งๆ) 

 - กระดานเลือ่น sledge คา่เขา้รวมคา่เชา่ sledge ราคาทา่นละ 2,000 เยน  
 - Ski Snowboard ราคาประมาณทา่นละ 2,500-6,500 เยน 
 http://www.zao-sumikawa.jp/index.html 
 จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  

 ทีพ่กั:JAL CITY SENDAI HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมตัสซึมิา่ - ลอ่งเรอืชมจดุชมววิทีส่วย 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น – เซนได – นารติะ –หา้งเอออนพลาซา่ 
  อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั(มือ้ที5่) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมตัสชึมิา่ตัง้อยูใ่จกลางของจังหวัดมยิา

ก ิเป็นเมอืงปากอา่วทีป่ระกอบดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยกวา่ 260
เกาะทีช่ว่ยสรา้งสรรคท์ัศนยีภาพอนังดงามไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย์
ใหก้บัเมอืงแหง่นีจ้นไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 3 ของเมอืงทีม่ ี
ทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น  อกีทัง้ยงัไดรั้บคะแนน 3 
ดาวจาก มชิลนิ ไกดบ์ุค๊ อกีดว้ย นําทา่นลอ่งเรอืชมอา่วมตัสึ

ชมิา่เพือ่ชมความงดงามของหมูเ่กาะทีม่รีปูรา่งแตกตา่ง
กนัซึง่ทีน่ีม่มีากกวา่ 260 เกาะอนัเกดิจากการสรา้งสรรคข์อง
ธรรมชาตอิยา่งน่าอศัจรรยท์า่นจะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของ

http://www.zao-sumikawa.jp/index.html


ชาวประมงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการเลีย้งหอยนางรมคณุภาพรวมทัง้ไดส้นุกสนานไปกบัการใหอ้าหารนกนางนวลทีค่อย
บนิโฉบมากนิอาหารจากมอืของทา่นจากนัน้ใหท้า่นอสิระซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

 

หมายเหต:ุชว่ง Winterสําหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทางต ัง้แตว่นัที ่6ธ.ค.เป็นตน้ไป 

หลงัทานอาหารเชา้ จะนําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิจดุชมววิเซนไดปราสาทอาโอบะและศาล
เจา้โกโคค ุ

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที6่) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสู ่นารติะ(ระยะทาง 340 กม. ใชเ้วลาประมาณ 5ชม.ระหวา่ง

ทางมแีวะพักผอ่นอรยิบท) เดนิทางถงึนารติะ นําทา่นเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงทีห่า้งเอ
ออนนารติะ (อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย) จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

 
 ทีพ่กั:NaritaTobu Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง  

 อาหาร เชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที7่) 
 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น.เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิSCOOT เทีย่วบนิทีT่R291 
 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  
13.50น.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 ์
การยกเลกิทวัร ์ เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ สามารถยกเลกิได4้5วันกอ่นเดนิทางเทา่นัน้ แตก่รณีพเีรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่ สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ คา่ทัวร์คนื
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 



กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นัน้**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ่ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไป

น่ังเนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
รวมจํานวน3ขวด 
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  

 


