
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

คุม้สุด!!! พกัออนเซ็น 2 คนื นารติะ 1คนื มรีถ ไกด ์พาเทีย่วทกุวนั 
ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ราคาพเิศษ ! ! ! เร ิม่เพยีง 21,988 บาท 
 ชมซากรุะกอ่นใครไดท้ี ่เมอืงคาวาซุ เมอืงทีด่อกซากรุะบานเร็วทีส่ดุในเขตคันโต(แถบโตเกยีว) 

 สนุกสานกบัการเลน่หมิะ ทีล่านสกฟีจูเิท็น  
 Mishima Skywalk เสะพานแขวนแหง่ใหมท่ีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น ชมววิฟจู ิ

 ชมหมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก หรอืหมูบ่า้นน ้าใส  

 สมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญีปุ่่ น ทดสอบความสัน่สะเทอืนทีพ่พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

 เยอืน มหานครโตเกยีว เมอืงหลวงทีเ่ต็มไปดว้ยแหลง่บนัเทงิ วัฒนธรรม แหลง่ชอ้ปป้ิง สถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย 

 วดัเซนโซจ ิหรอื วดัอาซากสุะ เป็นวัดพทุธทีเ่กา่แกแ่ละมคีวามส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในโตเกยีว 
 ยา่นชนิจกู ุแหลง่บนัเทงิและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  

 โอไดบะ เมอืงรมิอา่วโตเกยีวทีเ่ต็มไปดว้ยศูนยร์วมความบันเทงิ ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ชอ้ปป้ิงทีห่า้งไดเวอร์

ซติ ีแ้ละชมหุน่กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิ 

 วดันารติะ เป็นวัดพทุธเกา่แกข่นาดใหญ ่ทมีชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ 

 สมัผัสกบัวัฒนธรรมการอาบน ้าของคนญีปุ่่ น "ออนเซ็น" หรอื "การแชบ่อ่น า้รอ้น" 

 เมนูไมค่วรพลาดเมือ่มาญีปุ่่ นคอื ขาปยูกัษ ์

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครือ่งล าใหญ ่ AIR BUS A330-300  จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG 

 
 
 

ชมซากรุะกอ่นใคร พรอ้มเลน่หมิะ 

โตเกยีว ฟจูสิก ีคาวาซุ 4วนั 3คนื



 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

8-11 กมุภาพนัธ ์62 21,988  
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

8,500 34  

9-12 กมุภาพนัธ ์62 21,988 8,500 34  

14-17 กมุภาพนัธ ์62 22,988 8,500 34  

15-18 กมุภาพนัธ ์62 23,988 8,500 34  

17-20 กมุภาพนัธ ์62 23,988 8,500 34  

21-24 กมุภาพนัธ ์62 23,988 8,500 34  

22-25 กมุภาพนัธ ์62 23,988 8,500 34  

24-27 กมุภาพนัธ ์62 22,988 8,500 34  

28กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 23,988 8,500 34  

1-4 มนีาคม 62 23,988 8,500 34  

3-6 มนีาคม 62 23,988 8,500 34  

6-9 มนีาคม 62 24,988 8,500 34  

7-10 มนีาคม 62 24,988 8,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NRT   XJ602 04.55 -13.10 

Return          NRT – DMK   XJ603 13.55 -19.05 

**ชว่งเดอืนมนีาคมอาจมปีรับเปลีย่นเวลาบนิเนือ่งจากเป็นชว่งปรับเปลีย่น Seasonal flight ของสายการบนิ** 
 

วนัแรก       กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - โอไดบะ –  
                 หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn - โออโิสะ ออนเซ็น 

 

02.00 น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช ั้น 3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระ
เป๋า 

04.55 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการ
บนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ602 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่งขาไป) 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าท่านขึน่รถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง
หลวงโตเกยีวเดนิทางสู่วดัอา
ซ า กุ ส ะ  SENSOJI TEMPLE 
กราบนมัสการขอพรจากองค ์
เจ้าแม่กวนอมิทองค า ที่เป็น
ทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุใน  ภมูภิาคคันโต และมผีูค้น
นยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะล ึ กกับ คามนิารมิ  ง (ประตูฟ้า
ค ารณ) ซึง่มีโคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธิ์
ของวัดแห่งนี้หรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่  มชี ือ่เสยีง
ของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่
โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิ
กัน  ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ น ญี่ปุ่ น 



 

Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ 
เป็นตน้ ไดท้ี่นี่ หากมเีวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยทีโ่ตเกยีว  สกายทร ี(Tokyo Sky 
tree) แลนด์มารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ 
ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอื
หอคอยแคนตันทาวน ์ เวอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าทา่น
เดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหม่ที่เกดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย
ชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมายและถา่ยรูปกบักนัด ัม้ตวัใหม ่
RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราส่วน 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสูงถงึ 19.7 
เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันที ่24 กันยายน 2560 (อสิระใหท้า่นทานอาหารเย็น
ตามอธัยาศยั) จนถึงเวลานัดหมายน าท่าน
เดินทางสู่ที่พ ัก  เมืองโออิโสะ โรงแรม
สวยงามรมิทะเล  

ที่พ ัก : Oiso Prince Hotel หรือระดบั

ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิท
จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันก่อนวัน
เดนิทาง) ไม่ควรพลาดประสบการณ์ การ
อาบน า้แร ่เพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่งเต็มอิม่ ชาว
ญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรน่ีม้สีว่นชว่ยเรือ่งโรคภยัไขเ้จ็บและท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่อง  โออโิสะ – เมอืงคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019 – Mishima Skywalk - โอชโินะฮกัไก 

ออนเซ็น    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาวาซุ (Kawazu) 
เมอืงอซุิ (Izu) จงัหวดัชซุิโอกะ เป็นเมอืง
เล็กๆที่อยู่ต ิดทะเลทางตะวนัออกของ
คาบสมุทรอซุิ (Izu Peninsula) น าท่าน
ไปชม งาน Kwawazu Sakura Festival 
2019 หรืองาน"คาวาสซึากุระมตัสรึ"ิไป
ชมซากุระเป็นทีแ่รกๆ ก่อนใครในญี่ปุ่ น 
ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นตน้ไป
ตลอดเวลากว่า 1 เดือน"คาวาสึซากุระ
(Kawazu-zakura)"ดอกซากรุะซึง่เป็นซากุระ
สายพันธท์อ้งถิน่ จะออกดอกอวดโฉมเร็วกว่า
ซากุระที่ไหนๆในเกาะฮอนชู ซากุระสีชมพู
เขม้เรยีงตัวยาวตลอดรมิน ้ากว่า4กม.และบาน
ทั่วเมืองหลายพัน ตน้บางจุดยังมีดอก"นา
โนะฮานะ"หรอืดอกวางตุง้สเีหลอืง บาน
พรอ้มกั นอกีดว้ยสสีันตัดกันสวยงามมาก งาน "คาวาสซึากรุะมัตสรึ"ิในชว่งเทศกาลทั่วบรเิวณจัดงานจะมรีา้นคา้ 
รา้นอาหารต่างๆมากมาย ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายภาพความสวยงามตามอธัยาศัย (ชว่งระยะเวลาจัดงานระวา่งวันที1่0
ก.พ.62-10 ม.ีค.62) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที2่) 
บา่ย น าท่านเดนิสู่เมอืงมชิมิะเพื่อน าท่านไปชม 

Mishima Skywalk สะพานแขวนแห่งใหม่
ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่ น กบัววิ 360° ชื่ออย่าง
เป็นทางการของสะพานแขวนแห่งนี้คือ 
“สะพานแขวนใหญ่ฮาโกเน่เซย์โรคุ-มชิมิะ” 
ซึ่งเป็นชื่อที่ยาวและเรียกยาก จึงไดม้ีการ
ประกวดชือ่เลน่ทีเ่รยีกไดง้่ายผลปรากฏว่า ชือ่
ที่ไดรั้บเลือกคือ “มชิิมะสกายวอลค์” ซึง่
เกดิจากการน าค าส าคัญ 2 ค ามารวมกัน ไดแ้ก่ “มชิมิะ” ที่เป็นชือ่ของทอ้งถิน่
และ“สกายวอลค์”ทีส่ือ่ความหมายว่า “รูส้กึคลา้ยกบัเดนิบนทอ้งฟ้า” ท่ามป่าเขา
และภเูขาไฟฟจูอินังดงามและบรเิวณโดยรอบ MISHIMA SKYWALK ยงัมสี ิง่ที่
น่าสนใจอกีมากมายเชน่คาเฟ่,เรอืนกระจกทีม่ดีอกไมเ้บง่บานตลอดปีสามารถ



 

ชมโคมระยา้ดอกไมท้ีต่ดิอยูม่ากมายตามเพดานได ้ณ ทีแ่ห่งนี้ มอีาหารวา่งและเครือ่งดืม่ใหบ้รกิารจ าหน่ายและ
สามารถหาซือ้ไดฟกูสุตรอเบอรร์ี ่น ้าผลไมส้ด ผักผลไม ้และอาหารดองทีล่ว้นแต่คัดสรรแหล่งผลติไปเป็นของ
ฝากได ้อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขา้มสะพานประมาณ 1,000เยน) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่จงัหวดัยามานาช ิน าท่านไปชมหมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮกัไก ชมบอ่น ้าทีแ่ปดในโอชโินะทีเ่กดิจาก
การละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปีทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิ
และซมึซา บไปยังบ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า ดังนั้นน ้าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้าที่ใสสะอาด 
และสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ 
แหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจ่มใสใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
บรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง จากน ัน้น าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กั  

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่(มือ้ที3่) พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! หลงัอาหารไม่

ควรพลาด การอาบน ้าแร ่เพือ่สขุภาพ/ ออนเซน็ (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่งเต็มอิม่ ชาวญีปุ่่ นเชอืวา่น ้าแรม่สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยั

ไขเ้จ็บและผวิเปลง่ปลั่ง ทีพ่กั: Fujisan Resort Hotel  // Blancvert 

Fuji Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท า
การแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสกฟีจูเิท็น – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ–  
                   นารติะ   อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่4) 
               น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์พิพิธภณัฑ์

แผ่นดินไหว ซึ่งไดจ้ าลองเหตุการณ์
ต่างๆที่ เก ิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่ น และ
สาธติวธิีป้องกันตัว และท่านยังสามารถ
เขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว
ในระดับทีแ่ตกต่างกันไดด้ว้ย น าท่านไป
ลานสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski 
Resort) ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณ
ภเูขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะขาว
โพลนอิส ระให ้ท่ านได ้เลือ กสัม ผั ส
ประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการน ัง่
เลือ่นหมิะที่ท่านจะสามารถน่ังดื่มด ่ากับทัศนียภ์าพที่ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืท่านจะ
สามารถเลือกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของที่ระลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลือกทานอาหารเครือ่งดื่มที่
บรเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอธัยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราเชา่อปุกรณ์สกแีละชุด
ส าหรบัเลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 
เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยงัไม่
พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลาน
สกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นโออชิิ

ปารค์ แทนและสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์   
เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5 ) Japanese Seat 



 

บา่ย น าท่านสมัผสัประสบการณ์พเิศษพธิชีงชาแบบญีปุ่่ นให ้

ท่านไดเ้รยีนพธิชีงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น และท่านสามารถ 
เลือกซื้อชาและสนิคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากที่นี่เช่น โฟ
มลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรอื
ผลติภัณฑ์จากน ้ามันมา้ และยาและวติามนิของญี่ปุ่ นที่บ ารุง
สขุภาพ ดา้นหลงัรา้นทา่นสามารถเดนิไปถา่ยภาพววิฟูจ ิ
รมิทะเลสาบคาวากูจโิกะได ้สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง
สู่โตเกียวเมืองหลวง ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ เป็นแหล่ง
อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย 
อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา้,รองเทา้ และ
เครื่องส าอางเช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่า
เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็น
รา้นดองกี้ ที่ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสึโมโตท้ี่รวมสินคา้ เคร่องใชเ้ครื่องส าอาง 
ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นได ้
เลอืกชมิรา้นอร่อยต่างๆทีย่่านชนิจูกุ เชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดั
หมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 
 

วนัทีส่ ี ่ วดันารติะ - รา้นดองกี ้– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                           
                  อาหาร เชา้                                                                                                    
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ัก
มากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต ถอืว่าเป็นวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุในแถบ
ชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิใน
กรุงโตเกียว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตูหลัก มีทางเดิน
บนัไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับสกัการะบชูาภายใน
วัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดียห์า้ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มี
สระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายใน
ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคง
เอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระ
เพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งราง
ของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็น
รา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ กรณีมวีลา
ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออินมอลล ์ท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแก่
เวลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ603 

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งขากลับ บนเครือ่งมจี าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 
19.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้



 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
 
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.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  



 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


