
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CODE:TZ48 Tokyo Summer Save โตเกยีว คามาครูะ โยโกฮามา่ 5วนั 3คนื 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tokyo Summer Save โตเกยีว คามาครูะ โยโกฮามา่ 5วนั 3คนื 
ทานเมนูบฟุเฟ่ต ์BBQ YAKINIKU  ฟร ีWIFI ON BUS 

พกัโตเกยีว 1คนื นารติะ 2คนื สดุคุม้!!! ทกุพเีรยีดราคาเดยีว 19,900 บาท 
วดันารติะ โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี ชอ้ปปิH งชนิจกู ุคามาครูะ พระใหญไ่ดบทุส ึ 

โยโกฮามา่ พพิธิภณัฑร์าเมง โอไดบะ หา้งไดเวอรซ์ติ ีH รา้นดองกีH หา้งเอออนพลาซา่ อสิระทอ่งเทยีว1วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  

เครืYองลําใหญ ่B787-8 DREAMLINER เครืYองใหมล่า่สดุ พเิศษ!!! นํ Hาหนกักระเป๋า 20 KG  
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 
พกัเดีYยวเพิYม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีYน ัYง หมายเหต ุ

12 - 16 ม.ิย. 19,900   
 
 

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

 

7,500 34  
18 - 22 ม.ิย.  19,900 7,500 34  
24 - 28 ม.ิย.  19,900 7,500 34  
27 ม.ิย.  - 1 ก.ค.  19,900 7,500 34  
3 - 7 ก.ค.  19,900 7,500 34  
9 - 13 ก.ค.  19,900 7,500 34  
15 - 19 ก.ค.  19,900 7,500 34  
18 - 22 ก.ค.  19,900 7,500 34  
24 - 28 ก.ค.  19,900 7,500 34  
30 ก.ค. - 3 ส.ค.  19,900 7,500 34  
5 - 9 ส.ค.  19,900 7,500 34  
14 - 18 ส.ค.  19,900 7,500 34  



20 - 24 ส.ค.  19,900 7,500 34  
26 - 30 ส.ค.  19,900 7,500 34  
29 ส.ค. – 2 ก.ย.  19,900 7,500 34  
4 - 8 ก.ย.  19,900 7,500 34  
10 - 14 ก.ย.  19,900 7,500 34  
16 - 20 ก.ย.  19,900 7,500 34  
25 - 29 ก.ย.  19,900  7,500 34  
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  
21.00น. �พรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัHน 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 

สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้น  
เอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็

00.55น. �นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีYปุ่ น โดยสายการบนิ 
 เทีYยวบนิทีY   TZ292 SCOOT

 *ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
วนัทีYสอง สนามบนินารติะ – วดันารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปปิH งชนิจกู ุ                          
                  � อาหารเทีYยง (BBQ Buffet ซูช ิเครืYองดืYม)  

 
09.00น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีYปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหาร
สด จําพวก เนืHอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั จากนั5นนําทา่นขึ5นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่วดันาริ
ตะ เป็นหนึ�งในวัดที�เป็นที�รูจั้กมากที�สุดในภูมภิาคคันโต ถอืว่าเป็นวัดที�
โด่งดังที�สุดในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้
เมจใินกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที�ตั 5งของประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึ5นสู่
อาคารหลักเป็นสถานที�สําหรับสักการะบูชา ภายในวัดท่านสามารถ
บนัทกึภาพเจดยีห์า้ชั 5นหนึ�งคู ่สวนหยอ่มที�มสีระนํ5าขนาดใหญ ่และภายใน
ยงักอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของ
ศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไวด้ว้ย นําท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื�อเป็นสริิ
มงคลและใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื5อเครื�องรางของ
ขลังหรอืโอมาโมรแิละสนิคา้พื5นเมอืง 

เทีYยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอทีY 1)  เมน ูBBQ Buffet ซูช ิพรอ้มเครืYองดืYม  
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย จากน ัHนเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว นํา

ท่ า น เ ดินทา งสู่  ว ัด อ า ซ า กุส ะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการ
ขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทอง
คํา ที�เป็น   ทองสัมฤทธิG มขีนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�
เก่าแก่ที�สุดในภูมภิาคคันโต และมี
ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื�อ
ค ว า ม เ ป็ นสิริม งค ลต ล อด ทั 5ง ปี 

ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดง
ขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟ  ทีYใหญท่ีYสุดในโลก แขวนอยู ่
เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของขลังอนัศักดิGสทิธิGของวัดแห่งนี5หรเืพลดิเพลนิกับ 
ถนนนาคามเิซะ ถนนชอ้ปปิ5งที�มชี ื�อเสยีงของวดั มรีา้นขายของที�ระลกึมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�
คนญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี5ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ5ง
ของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั 5งขา้วของ
เครื�องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม,  หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื5อผา้ เป็น
ตน้ ไดท้ี�นี� และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที�สูงที�สุดในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว
ที�ทา่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากสุะ จากนั5นนําท่าน



ไปชมเลอืกซื5อสนิคา้ที�รา้น Duty Fee พบสนิคา้หลากหลาย เชน่ เครื�องสําอาง ครมี ผลติภัณฑเ์พื�อสขุภาพ ของ
ใช ้เครื�องไฟฟ้า เป็นตน้ นําทา่นชอ้ปปิH งยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปปิ5งชั 5นนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเท
รนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอนัดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและซืHอ สนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื5อผา้ และ
เครื�องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และ
ที�จะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึ PEPE ช ัHน8) ซึ�งสนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เทา่กนัหมด ที�ทา่นสามารถเลอืกซื5อเป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาที�สบายกระเป๋าสมควรแกเ่วลา  

 อาหารมืHอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทาง
สูท่ ีYพกัยา่นโตเกยีว 

 �ที�พัก: Tokyo Day Nice Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีYสาม โตเกยีว – คามาครูะ พระใหญไ๋ดบทุส ึ– โยโกฮามา่ – พพิธิภณัฑร์าเมง – โอไดบะ – นารติะ -  
                       หา้งเอออน รา้นดองกีH         � อาหารเชา้ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีYพกั (มืHอทีY2)  
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคามาคูระ ตั 5งอยู่ในจังหวัด Kanagawa นําท่านไปชมและกราบไหว ้พระใหญ ่Great 

Buddha หรอื Daibutsu แห่งคะมะคุระ บริเวณที�ตั 5งของ 
Daibutsu น ัHน เดมิทเีป็นทีYต ัHงของวดั Kōtokuin วัดแห่งนี5สรา้งขึ5น
ตั 5งแต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิความเสยีหายหลายครั5งจากไตฝุ้่ น ทําใหต้ัว
อาคารวัดนั5นพังทลายหายไป เหลอืเพยีงแต่องคพ์ระ Daibutsu อยู่
ท่ามกลางซากปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้ับชาวญี�ปุ่ นและ
เลื�อมใสในความศักดิGส ิทธิG
ของท่านที�ไดป้กปักรักษา
เมืองคะมะคุระตลอดมา จน
ส ม ค ว ร แ ก่ เ ว ล า นํ า ท่ า น

เดนิทางสู่ โยโกฮาม่า นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑร์าเมงชนิโยโก
ฮาม่า รวมเรื�องราวทุกอย่างเกี�ยวกับราเมง ไม่ว่าจะเป็นประวัตคิวาม
เป็นมา, ชนดิของราเมง ในชั 5นแรกของพพิธิภัณฑนั์5นจะเป็นประวัตขิอง
ราเมงในประเทศญี�ปุ่ น มกีารจัดแสดงเสน้ราเมง นํ5าซปุ ทอ้ปปิ5ง รวมถงึ
ชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั 5นที�สองนั5น จะมีการจัด
บรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบา้  นเรื�องของชติามาช ิ
(Shitamachi) เมอืงเก่าของโตเกยีว ซึ�งเป็นเมอืงที�ราเมงไดรั้บความ
นยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมงที�มชี ื�อเสยีงอยูป่ระมาณ 9 รา้นให ้
นักท่องเที�ยวไดล้องชมิ และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆรา้น ก็
สามารถสั�งแต่ละชามเป็นไซส์เล็กได  ้**อสิระรบัประทานอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยัในพพิธิภณัฑ์
ราเมง 

บา่ย  จากนั5นนําท่านเดนิทางสู่ย่านโอไดบะ 
ย่านเมืองใหม่ที�เก ิดจากการถมทะเล
ขึ5นมาเป็นเกาะ ชอ้ปปิH งทีYหา้งไดเวอร์
ซติ ีH   โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวม
ศูนย์กลางความบัน เทิง  ของ เมือง
โตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจุบันของญี�ปุ่ น 
โอไดบะ เป็นเกาะที�มนุษยส์รา้งขึ5นเอง 
โดยการนํา ดนิ ทราย มาถม ทะเล ใหเ้กดิขึ5นเป็น เกาะขึ5นมา ตั 5งแต่ปี ค.ศ. 1850 
สรา้งกันมาเป็นรอ้ยปีเลยทีเดียว เกาะนี5เป็นเกาะที�แสดงใหเ้ห็นถงึ 
วสิัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี�ปุ่ น ที�สามารถสรา้ง สิ�งที�เป็นไป
ไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึ5นมา จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางสู ่นาริ
ตะ นําท่านไปชอ้ปปิ5งรา้นละลายเงนิเยนที�รา้นดองกีHโฮเต ้และท่าน
สามารถเดนิมาชอ้ปปิ5งตอ่ที�หา้งเอออนนารติะได ้ 
อาหารมืHอเย็นอสิระตามอธัยาศยัใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสู่
ทีYพกัยา่นนารติะ 

�ทีYพกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

วนัทีYส ีY         อสิระทอ่งเทีYยวดว้ยตวัทา่นเองตามอธัยาศยั   หรอืซืHอบตัรเขา้โตเกยีว
ดสินยีแ์ลนด ์                              
                 � อาหารเชา้                                                                             
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีYพกั (มืHอทีY3) 



 อสิระทอ่งเทีYยวตามอธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเองเต็มวนั 
ไมม่รีถบสับรกิาร>ไกดแ์นะนําการเดนิทาง  
ใหท้า่นชอ้ปปิH งตามอธัยาศยัหรอืเดนิทางสูส่ถานทีYทอ่งเทีYยวอืYน ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ , ฮาราจุกุ หรอื  ชนิจูก ุ
หรอื ชอ้ปปิH งทีYชซุิย เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเทีYยวโดยตวัทา่นเอง หรอืจะเลอืกซืHอบตัร  ดสินยีแ์ลนดซ์ึYงทา่นสามารถ
เดนิทางโดยรถไฟดว้ยตวัทา่นเอง  
ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
(กรณีที�ทา่นตอ้งการซื5อบตัรเที�ยวTokyo Disneyland กรณุาแจง้ความประสงคพ์รอ้มกับจองทัวรห์รอืแจง้กอ่นเดนิทาง
10 วันพรอ้มชําระเงนิเพิ�มทา่นละ 2,700 บาท) 
**กรณีคา่เงนิเยนปรับขึ5นบรษัิทขอปรับราคาคา่บตัรโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นการชาํระเงนิ** 
- ดสินยีแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูน

ญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึ5นในปี พ.ศ. 2526 จากการ
ถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกับเครื�องเล่นนานาชนดิ ( ไม่จํากัดจํานวน
การเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื�อง
เลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตูนเรื�องดัง  Toy Story 
ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนใน ดนิแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร ์The   Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญ
กับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความ
น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืก
ซื5อสนิคา้ที�ระลกึน่ารักในดสินยี ์ แลนดอ์กีทั 5งยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกี5เมา้ส ์มนินี�
เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซื5อของที�ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ั 5งแต่เวลา 10:00 - 20:00 
น. ชอ้ปปิ5งอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้
และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส 
Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 
2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลา
ประมาณ 15 นาท ีหรอืจะเลอืก 
เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลง
ที�สถาน ีJR Shisui Station แลว้ขึ5นรถไปที� SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี
วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 
จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน ัYงรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีYสนามบนินารติะเขา้สู่
กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถทําไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี� ในปัจจบุนัวธิี
ที�กําลังเป็นที�นยิมคอืการนั�งรถไฟ ดังนั5น ขอแนะนําการเดนิทางโดยรถไฟ ซึ�งสะดวกในการคํานวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดนิทาง ทา่มกลางรถไฟที�มอียูห่ลาย
สาย รถไฟฟ้าที�ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้
เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลักๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่
1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตาม
รูป เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้ผ่านจบิะ
เขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถ
จะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี5 สว่นแรกวิ�ง
ขึ5นไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya สว่นหลัง
วิ�งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่
ที�  2,940เ ย –4,180เ ย น  ร ถ ไ ฟ ข บ ว น  Narita 
Express วิ�งดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรต่อ
ชั�วโมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและ
ปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิ�งผ่านสถานีโตเกียว ซึ�ง
เป็นสถานทีี�ขบวนรถจะเชื�อมตอ่กนัหรอืแยกจากกัน 
ปกติแลว้ขบวนที�มาจากโอฟุนะหรือ
โยะโกะฮะมะจะเชื�อมต่อกับขบวนที�มา
จากชินจุกุ อ ิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ 
กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ�งต่อไปจนถงึ
ท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu 
Main Line และ สายนะรติะ) 
2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – 
เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไป
สถาน ีTokyo ราคาประมาณ 1,280เยน 
3)  Keisei Skyliner – เสน้สนํี5าเงนิ 
รถด่วนของฝั� ง Keisei เดินทางจาก



สนามบนินานาชาตนิารติะ ผา่นสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางที�อเุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีค่า โดยสารประมาณ 
2,470 เยน Keisei Skyliner วิ�งดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรต่อชั�วโมง Skyliner มรีถออกทุกๆ 20 และ 40 
นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มรีถวิ�ง 3 เที�ยวตอ่ชั�วโมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลงที�สถานีนิ
ปโปร ิ(Nippori) หรอืไมก่็สถานอีเุอโน่ (Ueno) ซึ�ง ทั 5ง 2 สถานีนี5จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote 
Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่่าจะเป็น 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 5งแต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 1,030 เยน 

อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

�ทีYพกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีYหา้    สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                               
� อาหาร เชา้                

เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืHอทีY4) 
    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
 *ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีYยวบนิทีY TZ291 SCOOT
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืYองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีYปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีYยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืYอใหท้า่นทอ่งเทีYยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีYยวญีYปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีYปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัYวโมง มอิาจเพิYมเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีYยนเวลาทอ่งเทีYยวตาม
สถานทีYในโปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีYยนเงนิเยนปรบัสงูข ึHน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิYมข ึHนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืYอการทอ่งเทีYยวเทา่น ัHน คา่ทวัรท์ ีYจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีYตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัHนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีYปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัHงคา่
ต ั�วเครืYองบนิใหแ้กท่า่น 
เงืYอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัHงนีHจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึHนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

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

2. ในกรณีทีYลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีYของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัHง มฉิะน ัHนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัHงส ิHน  
3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั5นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิได ้
ทกุกรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 5งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิGที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 5งสิ5น  รวมถงึเมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิGไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิคา่ทัวรค์นืไมว่า่กรณีใดๆทั 5งสิ5น  
อตัราคา่บรกิารนีHรวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 5นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 5งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 5นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นั5น และทางเซน็เตอรจ์ะทําจองที�นั�งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มื�อE-Ticket ทั 5งกรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวัน
เดนิทาง**  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ5นไป
นั�งเนื�องจากที�นั�งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 



- ที�นั�งScoot Biz ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สามารถสั�งซื5อจากเลม่เมนูบนเครื�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 Hาหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื5อนํ5าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ5าหนัก** 

- ซื5อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื5อนํ5าหนักเพิ�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 
อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ5ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีYมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Hาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีYปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีYประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัHนในประเทศญีYปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืYอการทอ่งเทีYยว เยีYยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืYนเอกสารในข ัHนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืYอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีYปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีH 
1.       ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ5นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีYปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีYปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 5น 
 3.       ในขั 5นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัHงหมดกอ่นทําการจอง เพืYอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืYอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัHงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงืYอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัHงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีYจะเลืYอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึHนในกรณีทีYมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิGการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ5นกอ่นวันเดนิทาง  



3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิGในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั 5งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 5งหมด  
7. รายการนี5เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 5งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 5งนี5ข ึ5นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั5น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 5งสิ5นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั5น 
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 ชอ้ปปิ5งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 5งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ5าดื�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.ในวันนั5น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 5งนี5ข ึ5นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั5นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิGในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั5น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื5อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 5งสิ5นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั5น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 


