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Kawaii Summer โตเกยีว ฟจู ิ 5วนั3คนื  
แชอ่อนเซ็น ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์WIFI ON BUS 

วนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่าํอายยุนื 7 ปี 
ข ึEนฟจูชิ ัEน5 พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว วดัอาซากสุะ ชอ้ปปิE งชนิจกู ุนารติะ อสิระทอ่งเทีMยว1วนั  

สวนดอกไม ้ Yamanakako Flower Park (ดอกไมส้วยงามตามฤดกูาล) 

พกัฟจูอิอนเซ็น1คนื นารติะ2คนื ราคาเร ิMมตน้เพยีง 21,900 บาท 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครืMองลําใหญ ่B787-8 DREAMLINER เครืMองใหมล่า่สดุ พเิศษ!!! นํ Eาหนกักระเป๋า 20 KG  

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีMยวเพิMม / 
เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีMน ัMง หมายเหต ุ

28พ.ค. – 1 ม.ิย.  23,900   
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000 บาท  
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  
31พ.ค. – 4 ม.ิย.  23,900 7,500 34  
3 - 7 ม.ิย.  23,900 7,500 34  
6-10 ม.ิย. 23,900 7,500 34  
9 -13 ม.ิย.  22,900 7,500 34  
15-19 ม.ิย. 21,900 7,500 34  
21-25 ม.ิย. 21,900 7,500 34  
30ม.ิย. – 4ก.ค.  21,900 7,500 34  
6-10 ก.ค. 25,900 7,500 34  
12-16 ก.ค.  22,900 7,500 34  
21-25 ก.ค.  21,900 7,500 34  
27-31 ก.ค. 21,900 7,500 34  
2-6 ส.ค. 22,900 7,500 34  



8-12ส.ค. 23,900 7,500 34  
11-15 ส.ค. 25,900 7,500 34  
17-21 ส.ค. 21,900 7,500 34  
23-27 ส.ค. 22,900 7,500 34  
1-5 ก.ย.  21,900 7,500 34  
7-11 ก.ย. 21,900  7,500 34  
13-17ก.ย. 22,900  7,500 34  
19-23ก.ย. 23,900  7,500 34  
22-26ก.ย. 23,900  7,500 34  
28ก.ย.-2ต.ค. 23,900  7,500 34  
 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  
 
22.00น. �พรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ช ัEน 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ที�  
ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า  

00.55น. �นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีMปุ่ น โดยสายการบนิ 
 เทีMยวบนิทีM TZ292 SCOOT

 *ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
วนัทีMสอง สนามบนินารติะ – วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ- โอวาคดุาน ิ–  
                   ออนเซ็น        � อาหารเทีMยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 
 
09.00น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ (เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!!ประเทศญีMปุ่ นไม่
อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวกเนืEอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั6นนําทา่นขึ6นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู ่วนอุทยาน
แหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนยิมโดยเป็นสว่นหนึ�งของอทุยาน
แห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึ ที�ผูม้าเยอืนสามารถชื�นชมความงามแห่งธรรมชาต ิ และ
ดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที�เบง่บานตลอดทั 6งปี ทวิทัศนท์ี�สวยงามหลากหลาย รวม
ไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมชีื�อเสยีงในเรื�องของการ
เป็นแหลง่นํ6าพรุอ้นอกีดว้ยเหมาะแกก่ารทอ่งเที�ยวพักผอ่นหยอ่นใจ 

เทีMยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มืEอทีM1) 
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีMทะเลสาบอาช ิทะเลสาบที�ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิ

หากวันใดอากาศสดใสทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบที�มภีเูขาไฟฟู
จเิป็นฉากหลัง นําท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอ
วาคดุาน ิหรอื หุบเขานรก  ชมบอ่นํ6าแร่
กํามะถันที�สามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ
97 องศาเซลเซยีส ท่านสามารถลิ6มลองชมิ
ไขด่ํา ที�เชื�อกันว่า เมื�อกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะ
ทําใหม้อีายยุนืยาว  ขึ6น 7 ปี อสิระใหท้่านได ้
เลือกชมและซื6อสินคา้พื6นเมืองที�ข ึ6นชื�อ
มากมาย อาท ิสบูดํ่า,แชมพดํูา,โฟมลา้งหนา้
ดํา ซึ�งลว้นเป็นผลติภณัฑจ์ากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ นเชื�อว่าบํารุงผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทั 6ง คติตีEไขด่ํา ซึ�งเป็น
โอท็อปอยา่งหนึ�งของญี�ปุ่ น จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก 

 คํMา � รบัประทานอาหารคํMา (มืEอทีM2)  พรอ้มขาปู
ย ัก ษ์ ไ ม่ อ ัEน !!! ห ล ัง อ า ห า ร ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด
ประสบการณ์ การอาบนํEาแร่ธรรมชาต ิ เพืMอ
สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Eาแรใ่นสไตลญ์ีMปุ่ น 
ซึMงชาวญีMปุ่ นเชืMอว่านํ Eาแร่ธรรมชาตนิีEมสี่วนช่วย
เรืMองโรคภยัไขเ้จ็บและทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัMง 

 �ทีMพกั: Fuji Garden Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีMสาม     Yamanakako Flower Park - ข ึEนภเูขาไฟฟจูชิ ัEน 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว –  
                  วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิE งชนิจกู ุ- นารติะ    � อาหารเชา้,เทีMยง 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีMพกั (มืEอทีM3)  



 นําท่านไปชมสวนดอกไมว้วิภูเขาไฟฟูจิ ที�
ท ะ เ ล ส า บ ย ะ ม ะ น ะ ก ะ โ ก ะ 
(Yamanakako) มสีวนดอกไมฮ้ะนะโนะ
มยิะโกะ (Hananomiyako Flower 
Park) เป็นสวนดอกไมท้ี�ไดช้ื�อว่างดงาม
ที�สุดแห่งหนึ�ง สามารถถ่ายรูปคู่กับดอกไม ้
ในทุง่กวา้งพรอ้มกบัภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง
ช่วงเวลาตั 6งแต่ปลายฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดู
ใบไมร้ว่งเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์มเีรอืนกระจกที�เรยีกวา่ “โดมดอกไม”้ พรมดอกไมแ้ตม้สสีนัใหเ้ชงิ
ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมบ้นเนนิสงู มดีอกไมน้านาพันธุผ์ลัดเปลี�ยนกันมาประดับววิภเูขา ไฟฟจูติามฤดูกาล เชน่
ชว่งฤดูใบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิ,ชว่งฤดูรอ้นมดีอกทานตะวัน,ชว่งฤดูใบไมร้่วงมดีอกบานชื�น จากนั6นนําท่านขึ6น
ภเูขาไฟฟูจ ิสมัผัสบรรยากาศและกลิ�นอายอยา่งใกลช้ดิที�สถานทีีM 5 บนระดับความสงูที� 2,500 เมตร  (ขอสงวน
สทิธิJไมข่ ึ6นในกรณีอากาศไมเ่อื6ออํานวยหรอืทางขึ6นปิด โดยเปลี�ยนเที�ยวที�หมูบ่า้นนํ6าใสโอชโินะฮคัไกแทน ) อสิระ
ใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความงามของภเูขาไฟแหง่นี6 พรอ้มทั 6งเลอืกชมและซื6อสนิคา้พื6นและขนมอร่อยมากมายตาม
อธัยาศัย 

เทีMยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืEอทีM4)  
บา่ย จากนั6นนําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี�Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผน่ดนิไหว รับการสั�นสะเทอืนจากขั 6นตํ�าสดุสูข่ั 6นสงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั6น ใหท้่านเลอืกซื6อของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เครื�องสําอาง 
เครื�องไฟฟ้า  โฟมลา้งหนา้และยาสระผมถา่นหนิภูเขาไฟ, ผลติภณัฑ์
ยา อาหารเสริมคอลลาเจน ของดร. โนงูจ ิฮเิดโยะบุคคลสําคญัคน
หนึMงในประวตัศิาสตรด์า้นการแพทยข์องประเทศญีMปุ่ น หรอืจะเป็น
ผลติภณัฑจ์ากนํ Eามนัมา้ อสิระใหท้่านเลอืกซื6อตามอัธยาศัย จากน ัEนนํา
ท่านเดนิทางเขา้สู่โตเกยีว นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทองคาํ ที�เป็น   ทอง
สมัฤทธิJ มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เกา่แกท่ี�สดุในภมูภิาค
คันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั 6งปี 
ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดง
ขนาดยกัษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีMใหญท่ีMสุดในโลก แขวนอยู ่
เลือกชมและเช่าเครื�องรางของขลัง
อั น ศั ก ดิJ ส ิ ท ธิJ ข อ ง วั ด แ ห่ ง นี6 ห รื
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ 
ถนนชอ้ปปิ6งที�มชี ื�อเสยีงของวัด มรีา้น
ขายของที�ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คน
ญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี6ตอ้งมาต่อควิกัน 
ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ6งของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั 6งขา้วของ
เครื�องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื6อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� และหากพอมเีวลาท่าน
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)ไดซ้ ึ�งอยูบ่รเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ 
จากนั6นนําทา่นชอ้ปปิE งยา่นชนิจูกุ ยา่นชอ้ป
ปิ6 งชั 6นนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถือว่าเป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนด์ใหม่ แฟชั�นใหม่ของชาวปลา
ดบิ เป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ�งของนคร
โตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและ
ซืEอ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note 
Book, นาฬกิา, เสื6อผา้ และเครื�องสําอาง 
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และ
อื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และที�จะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัEน
8) ซึ�งสนิคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที�ท่านสามารถเลอืกซื6อเป็นของฝากกลับบา้นได ้
ในราคาที�สบายกระเป๋าสมควรแก่เวลา เพืMอใหท้่านไดใ้ช้เวลาไดอ้ย่างคุม้ค่า อาหารมืEอเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ  จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีMพกัยา่นนารติะ 
�ทีMพกั: Radisson Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

วนัทีMส ีM         อสิระทอ่งเทีMยวดว้ยตวัทา่นเองตามอธัยาศยั   หรอืซืEอบตัรเขา้โตเกยีว
ดสินยีแ์ลนด ์                              
                 � อาหารเชา้                                                                             
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีMพกั (มืEอทีM5) 



 อสิระทอ่งเทีMยวตามอธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเองเต็มวนั 
ไมม่รีถบสับรกิาร>ไกดแ์นะนําการเดนิทาง  
ใหท้า่นชอ้ปปิE งตามอธัยาศยัหรอืเดนิทางสูส่ถานทีMทอ่งเทีMยวอืMน ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจุกุ หรอื  ชนิจูก ุ
หรอื ชอ้ปปิE งทีMชซุิย เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเทีMยวโดยตวัทา่นเอง หรอืจะเลอืกซืEอบตัร  ดสินยีแ์ลนดซ์ึMงทา่นสามารถ
เดนิทางโดยรถไฟดว้ยตวัทา่นเอง  
ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีที�ทา่นตอ้งการซื6อบตัรเที�ยวTokyo Disneyland กรณุาแจง้ความประสงคพ์รอ้มกับจองทัวรห์รอืแจง้กอ่นเดนิทาง
10 วันพรอ้มชําระเงนิเพิ�มทา่นละ 2,700 บาท) 
**กรณีคา่เงนิเยนปรับขึ6นบรษัิทขอปรับราคาคา่บตัรโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นการชาํระเงนิ** 
- ดสินียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึ6นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ ( ไมจํ่ากดัจํานวนการเลน่ ) ผจญภัย
ในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื�องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตู
นเรื�องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร ์The   Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกับบา้น
ผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิ  The 
Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่าย
เลอืกซื6อสนิคา้ที�ระลกึน่ารักในดสินีย ์ แลนดอ์กีทั 6งยังจะไดส้ัมผัสกับตัว
การต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกี6เมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อน
การต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื6อของที�ระลกึน่ารักในดสินีย์
แลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ั 6งแต่เวลา 10:00 - 20:00 
น. ชอ้ปปิ6 งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้
และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส 
Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) 
No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 
15 นาท ีหรอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงที�สถานี JR Shisui Station แลว้ขึ6นรถไปที� 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัMงรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีMสนามบนินารติะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี� ในปัจจบุนัวธิี
ที�กําลังเป็นที�นยิมคอืการนั�งรถไฟ ดังนั6น ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึ�งสะดวกในการคํานวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟที�มอียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าที�ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว 
มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะเขา้สถานี
โตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 
2 ตอนตามหมายเลขโบกี6 ส่วนแรกวิ�งขึ6นไปทาง
เหนือผ่าน Shinjuku , Omiya สว่นหลังวิ�งไปทาง
Yokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยูท่ี� 2,940
เย–4,180เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ�ง
ดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กโิลเมตรต่อชั�วโมง 
ใหบ้ ริกา รจากหลายๆสถานี ในโตเกียวและ
ปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิ�งผ่านสถานีโตเกียว ซึ�ง
เป็นสถานทีี�ขบวนรถจะเชื�อมต่อกันหรอืแยกจากกัน 
ปกตแิลว้ขบวนที�มาจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะ
เชื�อมตอ่กบัขบวนที�มาจากชนิจุก ุอเิคะบคุุโระ หรอื
โอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกันวิ�งต่อไปจนถงึท่า
อากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main 
Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – 
เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไป
สถาน ีTokyo ราคาประมาณ 1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํี6าเงนิ 
รถด่วนของฝั� ง Keisei เดินทางจาก
สนามบนินานาชาตินารติะ ผ่านสถานีนิ
ปโปร ิสุดปลายทางที�อุเอโนะ ใชเ้วลา
เพียง 41 นาที ค่า โดยสารประมาณ 
2,470 เยน Keisei Skyliner วิ�งดว้ย



ความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรต่อชั�วโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 นาท ีใน ระหว่างชว่งเวลา 14.00-
16.00 มรีถวิ�ง 3 เที�ยวตอ่ชั�วโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลงที�สถานีนปิโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานีอุ
เอโน่ (Ueno) ซึ�ง ทั 6ง 2 สถานีนี6จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆใน
โตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 
4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถด่วนพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี�สถานอีุเอโนะ ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชั�วโมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิ�งจากสนามบนิไปสดุปลายทางที�อเุอ
โนะ ใชเ้วลาตั 6งแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

�ทีMพกั: Radisson Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีMหา้    สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง   
              � อาหาร เชา้ 
 
เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืEอทีM6) 
    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีMยวบนิทีM TZ291 SCOOT
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
    *ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืMองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีMปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีMยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืMอใหท้า่นทอ่งเทีMยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีMยวญีMปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีMปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัMวโมง มอิาจเพิMมเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีMยนเวลาทอ่งเทีMยวตาม
สถานทีMในโปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีMยนเงนิเยนปรบัสงูข ึEน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิMมข ึEนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืMอการทอ่งเทีMยวเทา่น ัEน คา่ทวัรท์ ีMจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีMตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัEนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีMปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัEงคา่
ต ั�วเครืMองบนิใหแ้กท่า่น 
เงืMอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัEงนีEจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึEนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีMลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีMของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัEง มฉิะน ัEนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัEงส ิEน  
3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั6นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิได ้
ทกุกรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 6งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ6น  รวมถงึเมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิJไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิคา่ทัวรค์นืไมว่า่กรณีใดๆทั 6งสิ6น  
อตัราคา่บรกิารนีEรวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 6นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 6งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 6นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นั6น และทางเซน็เตอรจ์ะทําจองที�นั�งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มื�อE-Ticket ทั 6งกรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวัน
เดนิทาง**  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ6นไป
นั�งเนื�องจากที�นั�งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที�นั�งScoot Biz ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้



** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สามารถสั�งซื6อจากเลม่เมนูบนเครื�องไดเ้ลยเนื�องจากตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถสั�งจองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตี�ยงใหญ1่เตยีงเตี�ยงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Eาหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื6อนํ6าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ6าหนัก** 

- ซื6อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื6อนํ6าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,700 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ6ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีMมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Eาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีMปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีMประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัEนในประเทศญีMปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืMอการทอ่งเทีMยว เยีMยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืMนเอกสารในข ัEนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืMอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีMปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีE 
1.       ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ6นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีMปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีMปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 6น 
 3.       ในขั 6นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



7.หมายเหต ุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัEงหมดกอ่นทําการจอง เพืMอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืMอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัEงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงืMอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัEงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีMจะเลืMอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึEนในกรณีทีMมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิJการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ6นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั 6งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 6งหมด  
7. รายการนี6เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 6งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 6งนี6ข ึ6นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั6น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ6งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 6งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ6าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั6น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 6งนี6ข ึ6นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั6นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิJในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั6น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื6อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


