
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CODE:JXW12 Kawaii Summer Tokyo Yokohama Hakone 5D 3N 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kawaii Summer โตเกียว โยโกฮาม่า ฮาโกเน่ 5วัน 3คืน 
บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku Wifi on Bus อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1วัน 

พักโยโกฮาม่า1คืน นาริตะ2คืน ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 15,900 บาท 
โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนยร์วมแฟชั่นชั้นน าและเทคโนโลยทีันสมัย 

โอไดบะ เกาะที่รวมศูนยก์ลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว มทีั้งความบันเทิงและสวนสาธารณะ สร้างความผ่อนคลาย 

โยโกฮามา่ เมืองท่าเรือส าคญัทางการค้า อยูท่างตอนใต้ของโตเกียว เป็นเมืองสวย สะอาด และแสนโรแมนติค 

ฮาโกเน่ เมืองบอ่น้ าพุร้อน (ออนเซ็น) ที่โด่งดังมากของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยธรรมชาติมีเสน่ห์น่าหลงใหลใตว้ิว

ภูเขาไฟฟูจ ิ

ขอพรวัดอาซากุสะและวดันาริตะ ถา่ยรูปแลนด์มาร์คโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งแหล่งแฟชั่นชั้นน าที่ชินจกูุ  

อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซ้ือบตัรเที่ยวโตเกียวดสินีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท)  

 

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) น ้าหนักกระเป๋า20กก. 
 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

 พักเดี่ยวเพ่ิม / 

เดินทางท่านเดียว 

ที่น่ัง 

3 - 7 มิ.ย. 61 15,900  

 
Infant 7,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500 34 

4 – 8 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34 

5 – 9 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34 

10 – 14 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34 

11 – 15 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34 

12 – 16 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34 

17 – 21 มิ.ย. 61 16,900 8,500 34 

18 – 22 มิ.ย. 61 16,900 8,500 34 

19 – 23 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34 

24 – 28 มิ.ย. 61 15,900 8,500 34 

25 – 29 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34 

26 – 30 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34 



1 – 5 ก.ค. 61 17,900  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Infant 7,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

8,500 34 

2 – 6 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 

3 - 7 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 

8 - 12 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 

9 - 13 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 
10 - 14 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 
15 - 19 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 
16 - 20 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 
17 - 21 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 
22 - 26 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 
23 – 27 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 
24 – 28 ก.ค. 61 17,900 8,500 34 
29 – 2 ส.ค. 61 17,900 8,500 34 
30 – 3 ส.ค. 61 17,900 8,500 34 
31 – 4 ส.ค. 61 15,900 8,500 34 
5 – 9 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
6 – 10 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
7 – 11 ส.ค. 61 15,900 8,500 34 
12 – 16 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
13 – 17 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
14 – 18 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
19 – 23 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
20 – 24 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
21 – 25 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
26 – 30 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
27 – 31 ส.ค. 61 16,900 8,500 34 
28 – 1 ก.ย. 61 16,900 8,500 34 

 
 
ไฟล์ทบิน NOKSCOOT 

Departure  DMK - NRT XW102 02.20-10.25 
Return        NRT - DMK XW101 13.55-18.25 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 

23.00น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั น 3 ประตู6 

เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก

ด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า 
 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี  – โยโกฮามา่                                                      
 อาหารกลางวัน , เย็น  

 

02.20น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102 

  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
 
10.25น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ส้าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 

เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเดินทางรับประทานอาหารกลางวัน 

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที ่1 ) เมนู BBQ YAKINIKU BUFFET 
 
 
 
 



 
 
  
บ่าย เดินทางเข้าสู่โตเกียวเมืองหลวง น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก

องค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค้า ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน 
ภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามิ
นาริมง (ประตูฟ้าค้ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งน้ีหรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้
อปปิ้งที่  มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบ
ท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งน้ีต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่
เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan  แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 
รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ น าท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลข้ึนมา
เป็นเกาะ ที่รวมศูนย์กลางความบันเทิง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี  ซ่ึงภายในมี
ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และถ่ายรูปกับกันดั มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
โดยสร้างข้ึนมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดมิ ท าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเปิดตัว
เป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 จนถึงเวลานัดหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
ค้่า  รับประทานอาหารค้่า (มื อที ่2)  

หลังอาหารน้าท่านเดินทางสู่ที่พักย่านโยโกฮาม่า 

ที่พัก: Yokohama Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

วันทีส่าม  ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เลต – Fuji Mart –  
                  โคเกียว - ช้อปปิ้งชินจกูุ - นาริตะ    อาหารเช้า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื อที3่) 
 น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่

ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ 
ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์
หลากสีสันที่เบง่บานตลอดทัง้ปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึง
ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเร่ือง
ของการเป็นแหล่งน้ าพุร้อน ที่แปลกไปกว่าน้ันคือ มีจ านวนน้ าพุร้อนมาก
ถึง 17 แห่ง น าท่าน ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อ
ตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง น าท่าน
เดินทางสู่   หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขา
นรก  ชมบ่อน้ าแร่ก ามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก 
ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ด้า ที่
เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืน
ยาว  ข้ึน 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือ 
สินค้าพื้นเมืองที่ ข้ึนชื่อ  มากมาย อาทิ สบู่ด า, 
แชมพูด า,โฟมล้างหน้าด า ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์
จากก ามะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบ ารุงผิวพรรณและ
เส้นผมให้ดีรวมทั้ง คิตตี ไข่ด้า ซ่ึงเป็  นโอท็อป 
อย่างหน่ึงของญี่ปุ่น จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โก
เท็มบะ พร่ีเมี่ยม เอ้าท์เลท Gotemba Outet ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุ
ใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโก
อิ น เ ต อ ร์ ม า ก ม า ย  เ ช่ น 
MORGAN,ELLE,CYNTHIAROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯ ล ฯ 



เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GU  CCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANYฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับและ
น าฬิ ก าห รูอ ย่ า ง  TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPO  NT,TASAKI,LONGINESฯล ฯ รอ งเท้ าแฟ ชั่ นHUSH 
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าส าหรับคุณหนู  AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่โกเท็มบะเอ้าท์เลท  

บ่าย น าท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ Fuji Mart เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟม
ชาเขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากน้ ามันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นที่บ ารุงสุขภาพและผิวพรรณ 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงโตเกียว น าท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็น
ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมแล   ะซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอางเช่น
แบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน
100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขาย
สินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่องใช้เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้
อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาหารมื อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
ต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย  จนถึงเวลานัดหมายน้าท่าน
เดินทางสูท่ี่พักย่านนาริตะ 

ที่พัก: Hidaistar Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วัน ก่อนวันเดินทาง)  
 

วันที่สี่ อิสระท่องเทีย่วตามอัธยาศัยหรือซื อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)   
                  อาหาร เช้า                                                                                                    

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื อที่ 4) 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันไม่มีรถบสับริการ มีไกด์แนะน้าการเดินทาง 
ใหท้่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ หรือ  ชินจูกุ หรือ ช้อปปิ้งที่ชิซุย      
 เอ้าท์เล็ท ท่องเที่ยวโดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซ้ือทัวร์ดิสนีย์แลนด์ซ่ึงสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจาก
สนามบินสู่ดิสนีย์ได้โดยง่าย ราคาบัตร Tokyo Disneyland ท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณี
ต้องการส่ังซื อบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทางพร้อมช้าระค่าบัตร)  

 
- โตเกียวดิสนีย์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูน

ญี่ปุ่นซ่ึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถม
ทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ( ไม่จ ากัดจ านวน
การเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ือง
เล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดัง  Toy Story 
ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ The   Pirate of Caribbean เขย่าขวัญ
กับบ้  านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัส   ความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติ ในโลกใบเล็ก  Small World ชมภาพยนต ร์สามมิติ   The 
Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซ้ือ
สินค้าที่ระลึกน่ารักในดิ  สนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจาก
วอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุก
กับการจับจ่ายซ้ือของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 

- SHISUI OUTLET อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวัน มีแบรนด์
ชั้นน าของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้า 
ไม่ ว่ า จ ะเป็ น  Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star 
Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy 
Hilfiger,  New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo 
Ralph Lauren สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุ
ใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโก
อินเตอร์มากมาย 
เดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 
หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที หรือจะเลือก 
เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้วข้ึนรถไปที่ 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
 

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว 



จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถน่ังรถ  Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่
กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถท าได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซ่ี ในปัจจุบันวิธี
ที่ก าลังเป็นที่นิยมคือการน่ังรถไฟ ดังน้ัน ขอแนะน า
การเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการค านวณ
ระยะเวลาและจัดสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟ
ที่มีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าที่ให้บริการจากสนามบิน
นาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยู่หลักๆ 5 สายด้วยกัน 
ได้แก่ 
1)  Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป 
เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้า
สถานีโตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยก
เป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้  ส่วนแรกวิ่งข้ึนไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิ่งไปทาง
Yokohama, Totsuka, Ofuna ค่ ารถอยู่ ที่  2,940
เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ่ง
ด้ วยความเร็วสู งสุด  130 กิ โล เมตรต่อชั่ วโมง 
ให้บริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล 
ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีที่
ขบวนรถจะเชื่อมต่อกันหรือแยกจากกัน ปกติแล้ว
ขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมต่อ
กับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ 
กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศ
ยานนะริตะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะ
ริตะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว 
ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคา
ประมาณ 1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เส้นสีน้ าเงิน รถด่วนของ
ฝั่ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ 
ผ่านสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลา
เพียง 41 นาที ค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน 
Keisei Skyliner วิ่ ง ด้ ว ย ค ว า ม เ ร็ ว สู ง สุ ด  160 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง Skyliner มีรถออกทุกๆ 20 และ 
40 นาที ใน ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวต่อชั่วโมง กรณีใช้บริการ Keisei Line จะต้องลงที่
สถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซ่ึง ทั้ง 2 สถานีน้ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, 
Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที่สถานีอุเอโนะ ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสดุปลายทางทีอุ่เอ
โนะ ใชเ้วลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน 
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

ที่พัก:  Hidaistar Hotel หรือระดับใกลเ้คียงกนั 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วัน ก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ห้า วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ                           
                  อาหาร เช้า                                                                                                    
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก (มื อที่5) 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคัน
โต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจ านวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้า
เมจ ิในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดข้ึนสู่อาคารหลักเป็น
สถานที่ส าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหน่ึงคู่ สวนหย่อม
ที่มีสระน้ าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรม
พุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ น าท่านกราบนมัสการขอ
พรพระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลังและ
สินค้าพื้นเมือง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 
 

13.55  เหินฟา้สู่ สนามบินดอนเมอืง โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที ่XW101  
*ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) 

 

18.25       เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดิภาพ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
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%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


****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัส
น้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค้านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนปรับสูงขึ น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ น 
ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่าย
ช้าระขาด และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั นหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่า
ต๋ัวเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
3.การช้าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทัวร์ ภายใน 2 วันท าการ และ ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 25วัน  
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราค่าบริการนี   รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบทุี่นั่งได้/ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่รวมการประกันกระเป๋าเดินทาง 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเทา่ กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลี่ยนพกัหอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดียวกันได ้

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระ
ถือขึ นเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื อประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 
7. อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจใน
บริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  
1.ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 



คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 
 3.ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 
    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะ
ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่าน้ัน  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้  จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 
 


