
  

 
 
 
 
 
 
CODE:TR97 Tokyo Finn Snow โตเกยีว ฟจู ิคามาครูะ 5วนั 3คนื 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Tokyo Finn Snow โตเกยีว ฟจู ิคามาครูะ 5วนั 3คนื 
โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีไหวพ้ระใหญไ่ดบสุส ึคามาครูะ  คานากาวา่ 

วนอทุยานฮาโกเนล่อ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิล ิม้ลองชมิไขด่ าอายยุนื7 ปี 
โกเทมบะเอา้ทเ์ลต ลานสกฟีจูเิท็น โอชปิารค์ คาวากจูโิกะ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ Mitsui Shopping Park LaLaport Ebina 
**ทอ่งเทีย่วเทีย่วตามฤดกูาล         หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไก (ชว่ง Autumn) 
                                                     หรอืสนกุสนานกบัหมิะขาวโพลนลานสก ีFUJITEN SKI (ชว่งSnow) 

พกัโออโิสะออนเซ็น 1คนื ฟจูอิอนเซ็น1คนื นารติะ1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  

เครือ่งล าใหญ ่B787-8   DREAM LINER เครือ่งใหมล่ส่ดุ ล าใหญ ่
พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่ตน้ 25,900 บาท พกัออนเซ็น 2 คนื(Oliso+Fuji) นารติะ 1 คนื 
คุม้กวา่!  มรีถไกด ์พาเทีย่วทกุวนั อาหาร 7 มือ้ อสิระทานเอง2มือ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

31 – 4 พฤศจกิายน 60 25,900  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF  7,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF  7,000 บาท 

8,500 34  

2 – 6 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  

7 – 11 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  

9 – 13 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  

14 – 18 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  

16 – 20 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  

21 - 25 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  

23 – 27 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  

28 – 2 ธนัวาคม 60 28,900 8,500 34  

30 – 4 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  

5 – 9 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  

7 – 11 ธนัวาคม 60 32,900 8,500 34  

12 – 16 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  

14 – 18 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  

19 – 23 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  

26 – 30 ธนัวาคม 60 33900 8,500 34  

28 – 1 มกราคม 61 37,900 8,500 34  

2 – 6 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

4 – 8 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

9 – 13 มกราคม 61 25,900 8,500 34  

11 – 15 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

16 – 20 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

23 – 27 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

25 – 29 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

30 – 3 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

1 – 5 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

6 – 10 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

8 – 12 กมุภาพนัธ ์61 28,900  8,500 34  

13 – 17 กมุภาพนัธ ์61 25,900  8,500 34  

15 – 19 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

20 – 24 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

22 – 26 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

27 – 3 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  

1 – 5 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  

6 – 10 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  

8 – 12 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  

13 – 17 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  

15 – 19 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  

20 – 24 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ  

 
21.00น.     พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ช ัน้ 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอย  

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็

00.45น.     น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  SCOOT

เทีย่วบนิที ่TR292 
 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง(บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  
 
 
 
 



วนัทีส่อง  นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - พระใหญไ่ดบสุส ึคามาครูะ – หา้งมติซุย ลาลา่พอรต์ –  
 คานากาวา่ โออโิสะ        อาหารเทีย่ง (BBQ YAKINIKU BUFFET) 

 
08.55น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุา

ปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและ
ปรบั จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว น า
ท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอ
พรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็น   ทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็ก
เพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมี
ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั ้งปี 
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟ
สแีดงขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
โลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลงัอนัศักดิส์ทิธิข์องวดั
แหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ
วัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของ
เล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งนี้
ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็น
แบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใช ้

คุณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็น
ตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีสู่ง
ทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี (Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์
ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณ
ใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโดตเกยีวสกายท ีเปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 
เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต
ของแคนาดา 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มือ้ที1่) เมน ูBBQ YAKINIKU BUFFET 
บา่ย ท่านเดนิทางสู่ เมอืงคามาคูระ ตัง้อยู่ในจังหวัด Kanagawa   น าท่านไปชม

และกราบไหวพ้ระใหญ ่Great Buddha หรอื Daibutsu แห่งคะมะคู
ระ บรเิวณทีต่ัง้ของDaibutsuน ัน้เดมิทเีป็นทีต่ ัง้ของวดัKōtokuin วัดแห่งนี้
สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิความเสยีหายหลายครัง้จากไตฝุ้่ นท าใหต้ัว
อาคารวัดนัน้พังทลายหายไปเหลอืเพียงแต่องค์พระ Daibutsuอยู่ท่ามกลาง
ซากปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้ับชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความ
ศักดิส์ทิธิข์องทา่น ทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืงคะมะคุระตลอดมา จนสมควรแกเ่วลา 
น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่หา้งMitsui Shopping Park LaLaport 
Ebina ม ี263 รา้นคา้ที่เป็นที่นิยมที่น าเสนอสนิคา้แฟชั่นและแบรนเนมที่
ทันสมยั มศีนูยอ์าหารเป็นสถานทีเ่หมาะส าหรับการรับประทานอาหารค ่าหรอืไป
ซือ้สนิ  คา้ในซเูปอรม์ารเ์ก็ตมากมาย (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) จนถงึ
เวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัจงัหวดัคานากาวา่ เมอืงโออโิสะ 

   
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ เพือ่

สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่น
อย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้ม ีส่วนช่วยเรื่อง 
โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั: Oiso Prince Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  โรงแรมหรรูะดบั4ดาว รมิทะเล 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีส่าม  ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะเอา้ทเ์ลต - คาวากจูโิกะ 
                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น(บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถ
ชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีันทีเ่บง่บานตลอด
ทัง้ปี ทวิทัศนท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอ
วาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหล่งน ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่า
นัน้คอื มจี านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17 แห่ง น าท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบ
อาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใสท่านจะ
ไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง  น า
ท่าน เดนิทางสู ่ หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หุบเขานรก  ชมบอ่น ้าแร่ก ามะถันที่
สามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กนัวา่ เมือ่



กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาว  ขึน้ 7 ปี อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้ สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่  มากมาย 
อาท ิสบูด่ า, แชมพดู า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑจ์ากก ามะถันทีค่นญีปุ่่ นเชือ่ว่าบ ารุงผวิพรรณและเสน้
ผมใหด้รีวมทัง้ คติตีไ้ขด่ า ซึง่เป็นโอท็อป อยา่งหนึง่ของญีปุ่่ น 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มือ้ที ่3) 
บา่ย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูโ่กเท็มบะ พรีเ่มีย่ม เอา้ทเ์ล็ต Gotemba 

Outet ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่งรวมสนิคา้น าเขา้
แ ล ะ สิ น ค ้า แ บ ร น ด์ ญี่ ปุ่ น โ ก อิ น เ ต อ ร์ ม า ก ม า ย  เ ช่ น  MK MICHEL 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 
เลือกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEUER,AGETE, 
S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES ฯลฯ  รอ ง เท ้า แฟชั่ น  HUSH 
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้
ส าหรับคุณหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย  ไดเ้วลาน าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 
น าทา่นเดนิทาสูท่ ีพ่กั  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่4 )  พรอ้มขาปูยกัษ์
ไมอ่ ัน้!!! 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่
ธรรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่น
สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาว
ญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยั
ไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั:  Route Inn Kawagujiko Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั โรงแรมรมิทะเลวาบคาวากจูโิกะ  

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

วนัทีส่ ี ่      สวนโอชปิารค์ –  ลานสก ีFujiten หรอืโอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว - ชนิจกู ุ–  
                นารติะ  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5 ) 
 น าท่านไปชม สวนโออชิ ิปารค์ (Oishi Park) เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิ

(Mt.Fuji) ที่ตั ้งอยู่ร ิม ฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ่ังเหนือ ( Lake 
Kawaguchiko) ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นซึง่มาพักผ่อนตาก
อากาศ ชมววิ ดืม่ด ่ากบัความงามของทวิทัศน ์ในวันทีอ่ากาศแจม่ใสสวนแห่งนี้
จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเ้กือบทั ้งลูกซึง่สวยงาม
มาก   จากนัน้น าทา่นไปน าทา่นไปลานสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski 

Resort) ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะ
ขาวโพลนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่
ไถลดว้ยสกเีลือกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรือเลอืกเพลดิเพลนิกับการน ัง่เลือ่น
หมิะที่ท่านจะสามารถน่ังดื่มด ่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้
สะอาดตายิง่นัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรือซือ้ของที่
ระลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของ
ตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (ค่าทัวรไ์ม่รวมอัตราเชา่อุปกรณ์สกแีละชดุส าหรับ
เล่นส  กรีาคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 
เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพ
อากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู ่โดยทาง
บรษัิทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมู่บา้นน า้ใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไม่
สามารถคาดการณ์  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่มิทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพือ่ทานอาหารกลางวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ีE่xperience 

Earthquake พิพิธภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ท่านจะไดท้ดสอบในหอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหวรับการสั่นสะเทอืนจากขัน้ต ่าสุดสูข่ัน้สงูสุด และสนุก
สานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ใหท้่าน



เลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เค รือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ
ภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็นแหลง่
อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและ
ซือ้ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ 
และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย 
และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า  
อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั:  Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                                 

 อาหาร เชา้                   

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 
      สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีย่วบนิที ่TR291 SCOOT

    ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

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

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
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 30 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 เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นัน้ **  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตีย่งใหญ1่เตยีงเตีย่งเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด  ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 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 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ 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 มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 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 า้ดืม่ทา่นในวนัท าทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง 
รวมจ านวน3ขวด 
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 ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกั นทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 


