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JXJ11 Snow Sakura Tokyo Fuji ski Kawazu 4D3N  

 

โปรแกรมพเิศษ!! ชมซากรุะกอ่นใคร พรอ้ม
เลน่หมิะ โตเกยีว ฟจูสิก ีคาวาซุ 4วนั 3คนื 

คุม้สดุ!!! พกัออนเซ็น 2 คนื นารติะ 1คนื มรีถ 
ไกด ์พาเทีย่วทกุวนั 

ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ราคาพเิศษ ! ! ! เร ิม่
เพยีง 21,988 บาท 
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ชมซากรุะกอ่นใครไดท้ี ่เมอืงคาวาซุ เมอืงทีด่อกซากรุะบานเร็วทีส่ดุในเขตคนัโต
(แถบโตเกยีว) สนกุสานกบัการเลน่หมิะ ทีล่านสกฟีจูเิท็น Mishima Skywalk 
เสะพานแขวนแหง่ใหมท่ีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น ชมววิฟจู ิชมหมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก 
หรอืหมูบ่า้นนํา้ใส สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญีปุ่่ น ทดสอบความ
ส ัน่สะเทอืนทีพ่พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว เยอืน มหานครโตเกยีว เมอืงหลวงทีเ่ต็มไป
ดว้ยแหลง่บนัเทงิ วฒันธรรม แหลง่ชอ้ปป้ิง สถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย วดัเซนโซ
จ ิหรอื วดัอาซากสุะ เป็นวดัพทุธทีเ่กา่แกแ่ละมคีวามสําคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ใน
โตเกยีว ยา่นชนิจกู ุแหลง่บนัเทงิและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวง
โตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟช ัน่เก๋ๆ  โอไดบะ เมอืงรมิอา่วโตเกยีวทีเ่ต็มไปดว้ยศนูย์
รวมความบนัเทงิ ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ชอ้ปป้ิงทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ีแ้ละ
ชมหุน่กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิ วดันารติะ เป็นวดัพทุธ
เกา่แกข่นาดใหญ ่ทมีชีือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สมัผสักบัวฒันธรรมการ
อาบนํา้ของคนญีปุ่่ น "ออนเซ็น" หรอื "การแช่บอ่นํา้รอ้น" เมนไูมค่วรพลาดเมือ่
มาญีปุ่่ นคอื ขาปยูกัษ ์

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 ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - โอ
ไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn - โออโิสะ ออนเซ็น 

2  โออโิสะ – เมอืงคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019 – Mishima Skywalk - 
โอชโินะฮกัไก ออนเซ็น 

3  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสกฟีจูเิท็น – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – ช้

อปป้ิงชนิจูก ุ– นารติะ 

4  วดันารติะ - รา้นดองกี ้– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 
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กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

08 - 11 Feb 2019  21,988  21,988 21,988 7,000 8,500 

09 - 12 Feb 2019  21,988  21,988 21,988 7,000 8,500 

14 - 17 Feb 2019  22,988  22,988 22,988 7,000 8,500 

15 - 18 Feb 2019  23,988  23,988 23,988 7,000 8,500 

17 - 20 Feb 2019  23,988  23,988 23,988 7,000 8,500 

21 - 24 Feb 2019  23,988  23,988 23,988 7,000 8,500 

22 - 25 Feb 2019  23,988  23,988 23,988 7,000 8,500 

24 - 27 Feb 2019  22,988  22,988 22,988 7,000 8,500 

28 Feb - 03 Mar 2019  23,988  23,988 23,988 7,000 8,500 

01 - 04 Mar 2019  23,988  23,988 23,988 7,000 8,500 

03 - 06 Mar 2019  23,988  23,988 23,988 7,000 8,500 

06 - 09 Mar 2019  24,988  24,988 24,988 7,000 8,500 

07 - 10 Mar 2019  24,988  24,988 24,988 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - 
โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn - โออโิสะ ออนเซ็น 
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02.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
ตดิแท็คกระเป๋า 

04.55  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA 
X เทีย่วบนิที ่XJ602 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่งขาไป) 

13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้าํ
อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั นําทา่นขึน่รถโคช้ปรบัอากาศ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลวงโตเกยีว
เดนิทางสูว่ดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่
กวนอมิทองคาํ ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วดัพทุธทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุใน ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้
ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์
ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่
เครือ่งรางของขลงัอันศกัดิส์ทิธิข์องวดัแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนช ้

อปป้ิงที ่มชี ือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั 
ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวดัแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิ
กัน  ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In 
Japan แท้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที่
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่น
สามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวดัอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด 
ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอื
หอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน
โตของแคนาดา นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มา
เป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ 
รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมายและถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn 
ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 
19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวนัที ่24 กันยายน 2560 
(อสิระใหท้า่นทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ี่
พัก เมอืงโออโิสะ โรงแรมสวยงามรมิทะเล 

ทีพ่กั: Oiso Prince Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

ไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แร ่เพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแรใ่น
สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่งเต็มอิม่ ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น้ําแรน่ีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง
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โรคภัยไขเ้จ็บและทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัที ่2 โออโิสะ – เมอืงคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019 – Mishima 
Skywalk - โอชโินะฮกัไก ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาวาซุ (Kawazu) เมอืงอซุิ (Izu) จงัหวดัชซุิโอกะ เป็น
เมอืงเล็กๆทีอ่ยูต่ดิทะเลทางตะวนัออกของคาบสมทุรอซิ ุ(Izu Peninsula) นําทา่นไปชม 
งาน Kwawazu Sakura Festival 2019 หรอืงาน"คาวาสซึากรุะมตัสรึ"ิไปชม
ซากรุะเป็นทีแ่รกๆ กอ่นใครในญีปุ่่ น ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธข์องทกุปีเป็นตน้ไป
ตลอดเวลากวา่ 1 เดอืน"คาวาสซึากรุะ(Kawazu-zakura)"ดอกซากรุะซึง่เป็นซากรุะสาย
พันธท์อ้งถิน่ จะออกดอกอวดโฉมเร็วกวา่ซากรุะทีไ่หนๆในเกาะฮอนช ูซากรุะสชีมพเูขม้
เรยีงตัวยาวตลอดรมิน้ํากวา่4กม.และบานทั่วเมอืงหลายพัน ตน้บางจดุยงัมดีอก"นาโนะ
ฮานะ"หรอืดอกวางตุง้สเีหลอืง บานพรอ้มกั นอกีดว้ยสสีนัตดักันสวยงามมาก งาน "คา
วาสซึากรุะมัตสรึ"ิในชว่งเทศกาลทัว่บรเิวณจัดงานจะมรีา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย 
ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพความสวยงามตามอธัยาศยั (ชว่งระยะเวลาจัดงานระวา่งวนัที1่0
ก.พ.62-10 ม.ีค.62) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที2่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิสูเ่มอืงมชิมิะเพือ่นําทา่นไปชม Mishima Skywalk สะพานแขวนแหง่
ใหมท่ีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น กบัววิ 360° ชือ่อยา่งเป็นทางการของสะพานแขวนแหง่นีค้อื 
“สะพานแขวนใหญฮ่าโกเนเ่ซยโ์รค-ุมชิมิะ” ซึง่เป็นชือ่ทีย่าวและเรยีกยาก จงึไดม้ี
การประกวดชือ่เลน่ทีเ่รยีกไดง้า่ยผลปรากฏวา่ ชือ่ทีไ่ดร้บัเลอืกคอื “มชิมิะสกายวอลค์” 
ซึง่เกดิจากการนําคําสําคัญ 2 คํามารวมกัน ไดแ้ก ่“มชิมิะ” ทีเ่ป็นชือ่ของทอ้งถิน่และ
“สกายวอลค์”ทีส่ือ่ความหมายวา่ “รูส้กึคลา้ยกบัเดนิบนทอ้งฟ้า” ทา่มป่าเขาและภเูขาไฟ
ฟจูอิันงดงามและบรเิวณโดยรอบ MISHIMA SKYWALK ยงัมสี ิง่ทีน่่าสนใจอกี
มากมายเชน่คาเฟ่,เรอืนกระจกทีม่ดีอกไมเ้บง่บานตลอดปีสามารถชมโคมระยา้ดอกไมท้ี่
ตดิอยูม่ากมายตามเพดานได ้ณ ทีแ่หง่นี ้มอีาหารวา่งและเครือ่งดืม่ใหบ้รกิารจําหน่าย
และสามารถหาซือ้ไดฟกูสุตรอเบอรร์ี ่น้ําผลไมส้ด ผกัผลไม ้และอาหารดองทีล่ว้นแตค่ดั
สรรแหลง่ผลติไปเป็นของฝากได ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่
ขา้มสะพานประมาณ 1,000เยน) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัยามานาช ินํา
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ทา่นไปชมหมูบ่า้นนํา้ใสโอชโินะฮกัไก ชมบอ่น้ําทีแ่ปดในโอชโินะทีเ่กดิจากการ
ละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปีทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ใน
การไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซา บไปยังบอ่น้ําแตล่ะบอ่น้ํา ดังนัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน้ํา
ทีใ่สสะอาด และสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นีย้ังไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อันดบั แหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถ
ชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวนัทีอ่ากาศแจม่ใสใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ
บรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้นําทา่นดนิทางสูท่ีพั่ก 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่(มือ้ที3่) พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! หลังอาหารไมค่วรพลาด 
การอาบนํา้แร ่เพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดผ้อ่น
คลายอยา่งเต็มอิม่ ชาวญีปุ่่ นเชอืวา่น้ําแรม่สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิเปลง่ปลัง่  

ทีพ่กั: Fujisan Resort Hotel  // Blancvert Fuji Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ลานสกฟีจูเิท็น – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – โตเกยีว – 
ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ– นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่4) 

นํานําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิ
แผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และทา่นยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้ง
จําลองแผน่ดนิไหวในระดบัทีแ่ตกตา่งกันไดด้ว้ย นําทา่นไปลานสก ีฟจูเิท็นสกรีสีอรท์ 
(Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละทีพ่กัทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัส
กบัหมิะขาวโพลนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่
ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการน่ังเลือ่นหมิะทีท่า่นจะ
สามารถน่ังดืม่ดํ่ากบัทศันยีภ์าพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืทา่นจะ
สามารถเลอืกถา่ยรปูบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืก
ทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัรา
เชา่อุปกรณ์สกแีละชุดสาํหรบัเลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดาน
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เลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที่
อาจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณ
นอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกแทน และ
สภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) เมน ูJapanese Set 

บา่ย  นําทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษพธิชีงชาแบบญีปุ่่ นใหท้า่นไดเ้รยีนพธิชีงชาแบบ
ธรรมเนยีมญีปุ่่ น และทา่นสามารถ เลอืกซือ้ชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทีน่ีเ่ชน่ 
โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากน้ํามันมา้ 
และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบํ่ารงุสขุภาพ ดา้นหลงัรา้นทา่นสามารถเดนิไป
ถา่ยภาพววิฟจูริมิทะเลสาบคาวากจูโิกะได ้สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว
เมอืงหลวง ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูก ุแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว 
เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละ
เป็นยา่นความเจรญิอันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุัน ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งสําอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO, KANEBO, 
SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึ
PEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กันหมด หรอืเป็นรา้นดอง
กี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครอ่งใช ้

เครือ่งสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่
รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานัดหมายนําทา่น
เดนิทางสูท่ีพั่กยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 
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วนัที ่4 วดันารติะ - รา้นดองกี ้– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วดันีเ้ป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต 
ถอืวา่เป็นวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เม
จ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวดัเป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็น
สถานทีสํ่าหรบัสกัการะบชูาภายในวดัทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่
สวนหยอ่มทีม่สีระน้ําขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณสําหรบัเลีย้งสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้นําทา่น
กราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้
เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็นรา้นที่
รวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ กรณีมวีลาใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิน
มอลล ์ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 
เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ603 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

19.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ
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หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันาํเทีย่วญีปุ่่ 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 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- 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-กลบั*) 
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กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

สาํหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋ซรียีก์รุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้

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

เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

  

 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
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3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กาํหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

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

-  เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

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

7. อตัราคา่บรกิารนีx้ไมร่วม 

1. xคา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. xคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xคา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. xคา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xคา่ประกันกระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความประทบัใจในบรกิาร 

 รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
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(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

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

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ 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 หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

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

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวม
จํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

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

  

  

 


