
 

 

CODE:JXJ13 Pinkmoss Festival Tokyo Fuji Pinkmoss 4D3N 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โตเกียว ฟูจิ 4วัน3คืน

ราคาสุดคุ,ม!!! เริ่มเพียง 18,900 บาท  

แช:ออนเซ็นบุฟเฟ>ต?ขาปูยักษ? 
พักฟูจิออนเซ็น 1คืนนาริตะ 2คืนเท่ียวอิสระฟรีเดย?1วัน 
“ชมทุ�งพิงค�มอสหรือทุ�งดอกชิบะซากุระ(Shibazakura)ชมพูสะพรั่ง” 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู:โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
เครื่องลําใหญ:  AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ท่ีนั่ง แบบท่ีนั่ง 3-3-3 

 น้ําหนักกระเปUาไป-กลับ 20 KG  
 

วันท่ี รายละเอียดท:องเท่ียว 

1 พร,อมกันท่ีท:าอากาศยานดอนเมือง เคาน?เตอร?สายการบิน THAI AIR ASIA X 
เท่ียวบินท่ี  BKK-NRT  XJ600  04.25 - 12.40 – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ออนเซ็น 
 เท่ียง (บริการ Set Boxบนรถ ),เย็น (บุฟเฟ>ต?ขาปูยักษ?) 

2  ศูนย?พิพิธภัณฑ?แผ:นดินไหว - ทุ:งพิงค?มอส – โออิชิปาร?ค - พิธีชงชาแบบญ่ีปุ>น – โตเกียว – ช,อปปijงชินจูกุและLaox 
Shinjuku - นาริตะ      เช,า, เท่ียง (Japanese Set) 

3  อิสระท:องเท่ียวตามอัธยาศัยหรือซ้ือบัตรเข,าโตเกียวดิสนีย?แลนด? (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซ้ือOption 



 

 

Tour    เช,า   

4  วัดนาริตะ - ร,านดองก้ี – ห,างAeon Mall - ท:าอากาศยานนาริตะ - ท:าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ  
เท่ียวบิน NRT-DMK   XJ603 13.55 -19.05                          
 เช,า  

 
 
 
 
 

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผู,ใหญ: ราคาเด็ก 0-2 ปs  

(ไม:เสริมเตียงพักรวมกับผู,ใหญ: 2 
ท:าน) 

 พักเดี่ยวเพ่ิม / 
เดินทางท:านเดียว 

ท่ีนั่ง หมายเหตุ 

15-18 เมษายน 62 24,900  
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไม:เกิน 2 ปs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไม:เกิน 2 ปs) 

8,500 34  
16-19 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
17-20 เมษายน 62 23,900 8,500 34  
18-21 เมษายน 62 23,900 8,500 34  
19-22 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
20-23 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
21-24 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
22-25 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
23-26 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
24-27 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
25-28 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
26-29 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
27-30 เมษายน 62 22,900 8,500 34  
28เมษายน-1พฤษภาคม 25,900 8,500 34  
29เมษายน-2พฤษภาคม 25,900 8,500 34  
30เมษายน-3พฤษภาคม 25,900 8,500 34  
1-4 พฤษภาคม 21,900 8,500 34  
4-7 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  
9-12 พฤษภาคม 18,900 8,500 34  



 

 

11-14 พฤษภาคม 20,900  
  

8,500 34  
17-20 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  
18-21 พฤษภาคม 20,900 8,500 34  
23-26 พฤษภาคม 19,900 8,500 34  
25-28 พฤษภาคม 18,900 8,500 34  
 
ไฟล?ทบิน 

Departure    DMK – NRT   XJ602 05.05 -13.10 
Return          NRT – DMK   XJ603 14.25 -19.10 

 

วันท่ีแรก   กรุงเทพฯ – ท:าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น 
                   อาหารกลางวัน (แบบ Set Box), เย็น (บุฟเฟ>ต?ขาปูยักษ? ) 

02.00น.  พร'อมกันท่ี ท:าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3 เคาน?เตอร?สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ'าหน'าท่ี
ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด'านเอกสารและติดแท็คกระเป7า  

05.05น. นําท�านเดินทางสู�สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ>นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ602  (ค�าทัวร�
ไม�รวมค�าอาหารบนเครื่องขากลับ บนเครื่องมีจําหน�าย/สั่งซ้ือบนเครื่อง ) 

 
 
 
 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท�องถ่ินเร็วกว�าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา

ปรับนาฬิกาของท�านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศ
ญ่ีปุ>นไม:อนุญาตให,นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว? พืช ผัก ผลไม, เข,า
ประเทศ หากฝ>าฝxนจะมีโทษจับและปรับ นําท�านข้ึนรถโค'ชปรับอากาศ  

บ:าย  อาหารกลางวัน (ม้ือท่ี1)บริการอาหารกลางวันแบบSet Box บนรถ) นํา
ท�านเดินทางสู� โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู� วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE 
กราบนมัสการขอพรจากองค� เจ,าแม:กวนอิมทองคําท่ีเปMนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเก�าแก�
ท่ีสุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผู'คนนิยมมากราบไหว'ขอพรเพ่ือความเปMนสิริมงคลตลอดท้ังปT ถ�ายภาพเปMนท่ีระลึกกับ คามิ
นาริมง (ประตูฟyาคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ�ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ:ท่ีสุดในโลก แขวนอยู� 
เลือกชมและเช�าเครื่องรางของขลังอันศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห�งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช'อปปYZงท่ีมีชื่อเสียง
ของวัด มีร'านขายของท่ีระลึกมากมายไม�ว�าจะเปMนเครื่องรางของขลัง ของเล�นโบราณ และตบท'ายด'วยร'านขาย ขนมท่ี
คนญ่ีปุ]นมายังวัดแห�งนี้ต'องมาต�อคิวกัน ท�านจะได'เพลิดเพลิน กับการช'อปปYZงของฝากท่ีเปMนแบบญ่ีปุ]นญ่ีปุ]น Made In 
Japan แท'ๆ รวมท้ังข'าวของเครื่องใช'คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร�ม, หมวก, รองเท'า, กระเป7า, เสื้อผ'า เปMนต'น ได'ท่ีนี่ 



 

 

หากมีเวลาท:านสามารถเดินไปถ:ายรูปคู:กับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด�มาร�ค
ใหม�ของมหานครโตเกียว ท่ีท�านสามารถถ�ายรูปได'งดงามจากบริเวณใกล'กับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปYด 
ให'บริการเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมปeเก�าคือหอคอยแคนตันทาวน�เวอร�ท่ีนคร
กว�างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร� ในนครโทรอนโตของแคนาดา สมควรแก:เวลาเดินทางสู:ท่ีพักแรมออนเซ็น  

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือท่ี2) บุฟเฟ>ต?ขาปูยักษ?

ไม:อ้ัน!!! 
หลังอาหารไม:ควรพลาดประสบการณ? การอาบน้ําแร:
ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแร:ใน
สไตล?ญ่ีปุ>นให,ท:านได,พักผ:อนอย:างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ>นเช่ือว:าน้ําแร:ธรรมชาตินี้มีส:วนช:วยเรื่อง โรคภัยไข,เจ็บและ
ผิวพรรณเปล:งปล่ัง 

�ท่ีพัก:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกล,เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท�านพักทางบริษัทจะทําการแจ'งพร'อมใบนัดหมาย 3-5 วันก�อนวันเดินทาง) 

วันท่ีสอง  ศูนย?พิพิธภัณฑ?แผ:นดินไหว - ทุ:งพิงค?มอส – โออิชิปาร?ค - พิธีชงชาแบบญ่ีปุ>น – โตเกียว – ช,อปปijงชินจูกุและLaox 
Shinjuku - นาริตะ      อาหารเช,า,เท่ียง 

 
เช,า   รับประทานอาหารเช,า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี3) 
 นําท�านเดินทางสู�ศูนย?พิพิธภัณฑ?แผ:นดินไหว ซ่ึงได'

จําลองเหตุการณ�ต�างๆท่ีเกิดแผ�นดินไหวในญ่ีปุ]น และ
สาธิตวิธีปiองกันตัว และท�านยังสามารถเข'าไปทดสอบ
ในห'องจําลองแผ�นดินไหวในระดับท่ีแตกต�างกันได'ด'วย 
นําท�านเดินทางสู� ทุ:งพิงค?มอส ชมเทศกาลชมดอกชิบะ
ซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ให'ท�า  นได'ชมความงดงามของทุ�ง
ดอกพิงค�มอสหรือเรียกอีกชื่อว�าดอกชิบะซากุระท่ีเบ�ง

บานเต็มทุ�งกว'างกว�า8แสนดอก ชิบะซากุระ (Shibazakura/ Phlox Subul  ata) 
เปMนพืชท่ีมีวงจรชีวิตมากกว�าสองปT อยู�ในพืชตระกูล Polemoniaceae, จําพวก 
Phlox ให'ดอกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ต้ังแต�ช�วงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะได'เห็น
ดอกสีแดง สีชมพู สีขาว และสีม�วง ชิบะซากุระเปMนพืชท่ีมีถ่ินกําเนิดจากอเมริกา
เหนือ มีอีกชื่อว�ามอส พ้ิงค� (Moss Pink) ท่ีถูกเรียกว�า ชิบะ
ซากุระเพราะมีรูปร�างดอกคล'ายดอกซากุระแต�บานอยู�บน
พ้ืนดินค  ล'ายต'นหญ'า ด'  วยลักษณะพิเศษดังกล�าวจึงนิยม
ปลูกเปMนสวนดอกไม'หรือพืชคลุมดิ  น อิสระให'ท�านเก็บภาพ



 

 

ความประทับพร'อมเลือกซ้ือของฝากของท่ี  ระลึกท่ีมีจําหน�ายเฉพาะในงานเช�นคุกก้ีฟูจิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจิชิบะ
ซากุระมันจู,ฟูจิชิบะซากุระคินทสึบะ เปMนต'น นอกจากนี้ยังมีการจัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มีการออ
กร'านของอร�อยในแถบภูเขาไฟฟูจิมากมาย บริเวณในงานท่ีจะขายเครื่องด่ืมของกินด'วย (เทศกาลจัดข้ึนประมาณ
กลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคม กรณีดอกไม'ยังไม�บานหรือโรยแล'วหรือจบเทศกาลแล'วจะนําท:านข้ึนฟูจิ
ช้ัน5แทน) 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 4)Japanese Set 
บ:าย นําท�านเดินทางสู� โออิชิ ปาร?ค (Oishi Park) เปMนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) 

ท่ีตั้งอยู�ริมฝuvงทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันท่ีอากาศแจ�มใสจะเปMนจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได'เกือบท้ังลูกท่ีสวยงามมาก  นําท�านไปสัมผัสประสบการณ�พิธี
ชงแบบญ่ีปุ>น ให'ท�านได'ทดลองชงชาด'วยตัวท�านเองและอิสระให'ท�านได'เลือกซ้ือ
สินค'าราคาถูกตามอัธยาศัย จากนั้นนําท�านเดินทางสู�โตเกียว นําท�านไป ช,อป
ปijงย:านชินจูกุ และLaox Shinjukuแหล�งช'อปปYZงขนาดใหญ�ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เปMนศูนย�รวมแฟชั่นเกwๆ เท�ห�ๆ ของเหล�าบรรดาแฟชั่นนิสต'า เปMนแหล�ง
อัพเดทเทรนด�และเปMนย�านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปuจจุบัน 
ให'ท�านเลือกชมและซ้ือสินค'ามากมาย อาทิเช�น เครื่องใช'ไฟฟiา, กล'องถ�ายรูป, 
MP-3,  คอมพิวเตอร�, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ'า,รองเท'า และเครื่องสําอางเช�นแบนรด�  KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาค�อนข'างถูกกว�าเมืองไทยและร'าน100เยน (อยู�ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค'าทุก
อย�างภายในร'านจะราคา 100 เยน เท�ากันหมด หรือเปMนร'านดองก้ี ท่ีขายสินค'าราคาถูกสารพัดอย�าง หรือจะเปMน
ร'านมัตสึโมโต'ท่ีรวมสินค'า เคร�องใช'เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ�ของใช'ไว'อย�างหลากหลาย ให'ท�านช'อปปYZงตามอัธยาศัย 
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให'ท�านได'เลือกชิมร'านอร�อยต�างๆท่ีย�านชินจูกุ เช�นร'านราเมง ร'านซูชิจานหมุน และ
ร'านอร�อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําท:านเดินทางสู:ท่ีพักย:านนาริตะ 

�ท่ีพัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล,เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท�านพักทางบริษัทจะทําการแจ'งพร'อมใบนัดหมาย 3-5 วันก�อนวันเดินทาง) 
 

วันท่ีสาม  อิสระท:องเท่ียวตามอัธยาศัยหรือซ้ือบัตรเข,าโตเกียวดิสนีย?แลนด? (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือ 
                  เลือกซ้ือOption Tour       อาหารเช,า 

 
เช,า รับประทานอาหารเช,า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี 5) 

 อิสระให,ท:านท:องเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน  
ให'ท�านช'อปปYZงหรือเดินทางสู�สถานท่ีท�องเท่ียวอ่ืน ๆ เช�น อากิฮาบาร�า,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือช'อปปYZงแถวนาริตะ เช�นห'างอิ
ออนมอลล�,ชิซุยเอ'าท�เลท ท�องเท่ียวโดยตัวท�านเอง 



 

 

  Shisui Premium Outlets อยู�ใกล'กับสนามบินนาริตะ เปYดให'บริการทุกวัน มีแบรนด�ชั้นนําของญ่ีปุ]นและแบ
รนด�ต�างประเทศให'เลือกสรรมากมายกว�า 120 ร'านค'าเช�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 สามารถช'อปได'ต้ังแต�เวลา 10:00 - 20:00 น. ช'อปปYZงอย�างจุ
ใจกับสินค'าแบรนด�เนมท่ีแหล�งรวมสินค'านําเข'าและสินค'าแบรนด�ญี่ปุ]นโกอินเตอร�มากมาย 
- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ 
(Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช'เวลาประมาณ 15 นาที 
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แล'วข้ึนรถไปท่ี SHISUI 
PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
 

 เลือกเท่ียวดิสนีย? Tokyo Disneyland หรือ DisneySea  ซ่ึงสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบิน
สู�ดิสนีย�ได'โดยง�าย 
หมายเหตุ: ราคาบัตรท:านละ 
2 ,7 0 0  บ า ท  ( ไ ม: ร ว ม ค: า
เดินทาง) กรณีต'องการสั่ งซ้ือ
บัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจ'งความ
ประสงค�อย�างน'อย 7 วันก�อน
เดินทางพร'อมชําระค�าบัตร) บัตรโตเกียวดิสนีย�แลนด�และดิสนีย�ซี ราคาเท�ากันและ
เลือกเข'าได'อย�างใดอย�างหนึ่ง 

  โตเกียวดิสนีย? ท�านจะได'พบกับความมหัศจารรย�ของโตเกียวดิสนีย�แลนด� 
(Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนีย�ซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห�ง
ความสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจและเครื่องเล�นมากมาย จะทําให'คุณได'สัมผัสถึงความสุข
ต้ังแต�ก'าวแรกท่ีคุณเข'าไป สวนสนุกท้ังสองแห�งนี้เต็มไปด'วยความบันเทิง พร'อมกับ
กลิ่นอายความเปMนญ่ีปุ]น ท�านจะได'พบกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดิสนีย�มากมายท่ี
โตเกียวดิสนีย�แลนด� หรือดําด่ิงลงไปใต'มหาสมุทรกับโตเกียวดิสนีย�ซีท่ีมาพน'อมกับตัวละครจากใต'ทะเลมากมาย ดิสนีย�
เปMนโลกแห�งจินตนาการของราชาการ�ตูนญ่ีปุ]นซ่ึงเปMนดิสนีย�
แลนด�แห�งแรกท่ีสร'างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร'าง
ข้ึนในปT พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช'ทุนสร'างกว�า  
600 ล'านบาท ให'ท�านสนุกสนานกับเครื่องเล�นนานาชนิด ( 
ไม�จํากัดจํานวนการเล�น ) ผจญภัยในดินแดน  ต�างๆ ให'ท�าน
เล�นเครื่องเล�นตัวใหม�จากภาพยนตร�การตูนเรื่องดัง  Toy 
Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัด
จากภาพยนตร� The Pirate of Caribbean เขย�าขวัญกับ



 

 

บ'านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน�ารักของตุ�กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ 
ยนตร�สามมิติ The Invention of the Year ให'ท�านได'สนุกสนานพร'อมกับการ จับจ�ายเลือกซ้ือสินค'าท่ีระลึกน�ารัก
ในดิสนีย�แลนด�อีกท้ังยังจะได'สัมผัสกับตัวการ�ตูนเอกจากวอลดิสนีย� อย�าง มิกก้ีเม'าส� มินนี่เม'าส� พร'อมผองเพ่ือนการ�ตูนอีก
มากมายสนุกกับการจับจ�ายซ้ือของท่ีระลึกน�ารักในดิสนีย�แลนด� ท�านสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะได'โดยรถไฟ
หรือรถชัตเต้ิลบัส หรือถ'าเดินทางจากโตเกียว ท�านสามารถข้ึนรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนีย�แลนด�
โดยใช'เวลา 15 นาที อีกท้ัง ยังมีรถโดยสารวิ่งตรงจากโรงแรมหรือสถานท่ีต�าง ๆ ด'วยเช�นกัน 
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 
สนามบินนาริตะ 
ข้ึนรถไฟ JR นาริตะเอ็กซ�เพรส 
ใช'เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
เปลี่ยนสายรถท่ีสถานีรถไฟ JR โตเกียว 
ข้ึนรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 
ใช'เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาที 
โตเกียวดิสนีย�แลนด� 
 

 เลือกซ้ือOption Tour เท่ียวโตเกียว (มีบัสและไกด?) หมายเหตุ: รายการทัวร�เสริมนี้เปMนการเสนอขายบัสวันฟรีเดย�
เบ้ืองต'น ทางบริษัทและไกด�ไม�สามารถบังคับซ้ือใดๆท้ังสิ้น ข้ึนอยู�กับความสมัครใจและความต'องการเดินทางของลูกค'าแต�
ละท�านเท�านั้น (โปรแกรมเดินทางไกด�จะเสนอขายหน'างานบนบัส เช�น 
เท่ียวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล ชิบูย�า ฮาราจูกุหรือโอไดบะ หรือเท่ียวโยโกฮามา เท่ียวคามาคุระ หรือเท่ียวเมืองเก�าคา
วาโกเอะ เปMนต'น 
อัตราค:าบริการ /ท:าน 
เดินทาง 15-20 ท:าน ราคา 3,000 บาท/ท:าน 
เดินทาง 21-25 ท:าน ราคา 2,500 บาท/ท:าน 
เดินทาง 26-30 ท:าน  ราคา 2,000 บาท/ท:าน 
เดินทาง 31 ท:านข้ึนไป ราคา 1,500 บาท/ท:าน 
 
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

�ท่ีพัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล,เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท�านพักทางบริษัทจะทําการแจ'งพร'อมใบนัดหมาย 3-5 วันก�อนวันเดินทาง) 
 

วันท่ีส่ี  วัดนาริตะ - ร,านดองก้ี – ห,างAeon Mall - ท:าอากาศยานนาริตะ - ท:าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ                        



 

 

                  อาหารเช,า 

 
เช,า  รับประทานอาหารเช,าณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี6) 

นําท�านเดินทางสู� วัดนาริตะ วัดนี้เปMนหนึ่งในวัดท่ีเปMนท่ีรู'จักมากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือ
ว�าเปMนวัดท่ีโด�งดังท่ีสุดในแถบชิบะ และจํานวนผู'มาเยี่ยมชมก็เปMนรองเพียงศาลเจ'าเมจิ ใน
กรุงโตเกียว บริเวณวัดเปMนท่ีต้ังของประตูหลัก มีทางเดินบันไดข้ึนสู�อาคารหลักเปMน
สถานท่ีสําหรับสักการะบูชาภายในวัดท�านสามรถบันทึกภาพเจดีย�ห'าชั้นหนึ่ งคู� 
สวนหย�อมท่ีมีสระน้ําขนาดใหญ� รวมท้ังบริเวณสําหรับเลี้ยงสัตว� ภายในก�อสร'างด'วย
สถาปuตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ�ของศิลปะ
แบบญ่ีปุ]นเอาไว' นําท�านกราบนมัสการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล 
ให'มีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร'อมเลือกชมและซ้ือเครื่องรางของ
ขลังและสินค'าพ้ืนเมืองนําท�านเดินทางไปช'อปปYZง ร,านดองก้ี 
เปMนร'านท่ีรวบรวมสินค'าต�างๆของญ่ีปุ]นไว'มากมายในราคาพิเศษและใกล'ๆกันจะมีห,างอิอน นาริตะ ท�านสามารถเดิน
ไปช'อปปYZงได'ตามอัธยาศัย สมควรแก�เวลาเดินทางสู� สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

14.25น. เหินฟiาสู�ท�าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIRASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ603 (ค�าทัวร�ไม�รวมค�าอาหารบนเครื่อง

ขากลับ บนเครื่องมีจําหน�าย/สั่งซ้ือบนเครื่อง ) 
 19.10 น. เดินทางถึง ท:าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

****************************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวร?สามารถเปล่ียนแปลงได,ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช:วงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ>น  เป�นต,น โดยมิต,องแจ,งให,ทราบล:วงหน,า โดยทางผู,จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน?
ของท:านเป�นหลัก เพ่ือให,ท:านท:องเท่ียวได,ครบถ,วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ>น ตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ>น สามารถให,บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได, โดยมัคคุเทศก?และคนขับจะเป�นผู,บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท:องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค:าบริการข,างต,นคํานวณ จากอัตรา
แลกเปล่ียน 100 เยน เท:ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค:าบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู,มีวัตถุประสงค?เพ่ือการท:องเท่ียวเท:านั้น ค:าทัวร?ท่ีจ:ายให,กับผู,จัด เป�นการชําระแบบจ:ายชําระขาด และ
ผู,จัดได,ชําระให,กับสายการบินและสถานท่ีต:างๆ แบบชําระขาดเช:นกันก:อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท:านไม:ได,ร:วมเดินทางหรือใช,
บริการตามรายการไม:ด,วยสาเหตุใด หรือได,รับการปฏิเสธการเข,าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ>น)  ทางผู,จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส:วนใดๆ รวมท้ังค:าตั๋วเครื่องบินให,แก:ท:าน  
เง่ือนไขการให,บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต,องมีผู,โดยสารจํานวน 30 ท:านข้ึนไป กรณีไม�ถึง  

- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค�าบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจ'งให'ท�านทราบก�อนล�วงหน'า 
- หรือส�งจอยน�ทัวร�กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล'เคียงกัน 



 

 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ,งให,ท:านทราบล:วงหน,าก:อนการเดินทาง 10 วัน 
2. ในกรณี ท่ี ลูกค,าต,องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต:อเจ,าหน,าท่ีของบริษัทฯ ก:อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง 
    บริษัทจะไม:รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
3.การชําระค:าบริการชําระเงินค�าจองทัวร�ท�านละ 15,000 บาท ส�วนท่ีเหลือชําระก�อนการเดินทาง 20วัน  
**สําเนาหน'าพาสปอร�ตผู'เดินทาง (*จะต'องมีอายุเหลือมากกว�า 6 เดือนก�อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก�อนส�งให'บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม�รับผิดชอบกรณีพาสปอร�ตหมดอายุและด�านตรวจปฏิเสธการออกและเข'า
เมืองท�าน*** กรุณาส�งพร'อมพร'อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส�งพร'อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค:าทัวร?  
เนื่องจากเปMนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร�ชําระเงินค�าจองค�าทัวร�แล'ว ไม�สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได'ทุกกรณี  
และกรณีท่ีกองตรวจคนเข'าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให'เดินทางออก หรือ เข'าประเทศท่ีระบุไว' ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าทัวร�ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล'ว ถ'าท�านงดการใช'
บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม�เดินทาง พร'อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�อาจเรียกร'องค�าบริการและเงินมัดจาคืน ไม�ว�ากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น 

 5.อัตราค:าบริการนี้  รวม 

1.  ค�าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร'อมค�าภาษีสนามบินทุกแห�งตามรายการทัวร�ข'างต'น 
ท่ีนั่งเปMนไปตามการจัดสรรของสายการบินไม�สามารถเลือกระบุท่ีนั่งได' 
 
การอัพเกรดท่ีนั่ง สามารถอัพเกรดได'เฉพาะ Hot Seat   
สําหรับท่ีนั่ง Business/Premium ต๋ัวซีรีย�กรุ�ปทัวร�ไม�สามารถอัพท่ีนั่งได'  
ท่ีนั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เท่ียว/ท:าน 
เปMนท่ีนั่งท่ีมีพ้ืนท่ีว�างท่ีมากกว�าท่ีนั่งมาตรฐาน ด'วยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกว'างเปMนพิเศษ มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะสามารถยืด
ขาได'อย�างเต็มท่ี 
สําคัญ: (ท่ีนั่งจะอยู�บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผู'โดยสารท่ีนั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน จะต'อง มีคุณสมบัติตามเกณฑ�ดังต�อไปนี้ 
เปMนผู'ท่ีมีความพร'อมท้ังทางด'านร�างกายและจิตใจเพ่ือท่ีจะสามารถช�วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได' 
เปMนผู'ท่ีสามารถเข'าใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินท้ังแบบท่ีเปMนเอกสาร/คําพูดได' 
เปMนผู'ท่ีมีอายุ 15 ปT ข้ึนไป 
เปMนผู'ท่ีไม�ได'กําลังต้ังครรภ� 
เปMนผู'ท่ีไม�ได'เดินทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรือ เด็ก 
เปMนผู'ท่ีไม�ได'ซ้ือท่ีนั่งเสริม 
เนื่องด'วยเหตุผลด'านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดท่ีนั่งใหม�บนเครื่อง หากผู'โดยสารไม�มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ�ท่ีกล�าวไว'ข'างต'น 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 ท่ีนั่งพรีเม่ียม ท่ีนั่ง Hot Seat ท่ีนั่งมาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตูทางออก ท่ีนั่งทารก
ห,องน้ํา 

2. ค�าท่ีพักห'องละ 2 ท�านตามโรงแรมท่ีระบุไว'ในรายการหรือระดับเทียบเท�า 

3. ค�าอาหารค�าเข'าชมและค�ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว'ในรายการทัวร�ข'างต'น 

4. เจ'าหน'าท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท�านตลอดการเดินทาง 

5.  ค:าน้ําหนักกระเปUาสัมภาระโหลดใต,เครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดท:านละไม:เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือ
ข้ึนเครื่องไม:เกิน7กก. และค�าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต�ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  
**กรณีท�านมีความประสงค�จะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจ'งพร'อมจองทัวร�หรือก�อนเดินทาง10วันเท�านั้นพร'อมชําระค�าน้ําหนัก** 

- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 

- เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท  
6. ค�าประกันอุบัติเหตุคุ'มครองในระหว�างการเดินทางคุ'มครองในวงเงินท�านละ 1,000,000 บาทค�ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินท�านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม� ไม:รวมประกันสุขภาพ ท:านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได, 
7. อัตราค:าบริการนี้ไม:รวม 

1. ค�าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต�างด'าวต�างๆ 

2. ค�าใช'จ�ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช�นค�าอาหารเครื่องด่ืมค�าซักรีด ค�าโทรศัพท�เปMนต'น 

3. ค�าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค�าภาษีเดินทาง (ถ'ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค�าภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได'ออกต๋ัวเครื่องบิน 

5. ค�า Vat 7% และค�าภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3% 

6. ค�าทิปยกกระเป7าทุกโรงแรม 

7. ค�าประกันกระเป7าเดินทาง  

8. ค:าทิปไกด?รวมคนขับรถ ท:านละ 3,500 เยนต:อทริป สําหรับกรุ�ปท่ีมีหัวหน,าทัวร?แล,วแต:ความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว'นวีซ�าเข'าประเทศญ่ีปุ]นให'กับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะต'องใช'ในการพิจารณาการอนุญาตให'เข'าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว,นวีซ:าเข,าประเทศญ่ีปุ>นให,กับคนไทย ผู,ท่ีประสงค?จะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ>นไม:เกิน 15 วัน ไม:ว:าจะ
ด,วยวัตถุประสงค?เพ่ือการท:องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต,องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข,าเมือง เพ่ือยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข,าประเทศญ่ีปุ>น* ดังต:อไปนี้ 
1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ]น (ทางบริษัทฯจัดการให') 



 

 

2.สิ่งท่ียืนยันว�าท�านสามารถรับผิดชอบค�าใช'จ�ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว�างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ]นได' (เช�น เงินสด บัตรเครดิต เปMนต'น) 
3.ชื่อ ท่ีอยู� และหมายเลขติดต�อในระหว�างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ]น (ทางบริษัทจัดการให') 
4.กําหนดการเดินทางระหว�างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ]น (ทางบริษัทฯจัดการให') 
คุณสมบัติการเข,าประเทศญ่ีปุ>น (สําหรับกรณีการเข,าประเทศญ่ีปุ>นด,วยมาตรการยกเว,นวีซ:า) 
 1.หนังสือเดินทางต'องมีอายุการใช'งานเหลืออยู� ไม�ต่ํากว�า 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ]นจะต'องไม�เปMนสิ่งท่ีขัดต�อกฎหมาย และเข'าข�ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
 3.ในข้ันตอนการขอเข'าประเทศ จะต'องระบุระยะเวลาการพํานักไม�เกิน 15 วัน 
 4.เปMนผู' ท่ีไม�มีประวัติการถูกส�งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ]น มิได'อยู�ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม�ให'เข'าประเทศ และไม� 
    เข'าข�ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม�ให'เข'าประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ:านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก:อนทําการจอง เพ่ือความถูกต,องและความเข,าใจตรงกันระหว:างท:านลูกค,า
และบริษัท ฯ และเม่ือท:านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค:าทัวร?ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล,ว ทางบริษัทฯ จะถือว:าท:านได,ยอมรับ
เง่ือนไขข,อตกลงต:างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค:าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู,ร:วมคณะไม:ถึง 30ท�าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค�าน'ามันและภาษีสนามบินทุกแห�งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก�อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต'องแจ'งให'ทราบล�วงหน'าอันเนื่องจากสาเหตุต�างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล�าช'าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท'วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก�อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท�าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท�องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท�านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค�าทัวร�ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล'ว ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได'ยอมรับเง่ือนไขข'อตกลงต�างๆ 
ท้ังหมด  
7. รายการนี้เปMนเพียงข'อเสนอท่ีต'องได'รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได'สํารองโรงแรมท่ีพักในต�างประเทศเรียบร'อย
แล'ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล'เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห'องพัก เปMนสิทธิของโรงแรมในการจัดห'องให'กับกรุ�ปท่ีเข'าพัก  โดยมีห'องพักสําหรับผู'สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได' โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห'องได'ตามความประสงค�ของผู'ท่ีพัก ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความพร'อมให'บริการของโรงแรม และไม�สามารถรับประกันได'   
9. กรณีผู'เดินทางต'องการความช�วยเหลือเปMนพิเศษ อาทิเช�น ใช'วิวแชร� กรุณาแจ'งบริษัทฯ อย�างน'อย 7วันก�อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม�สามารถจัดการได'ล�วงหน'าได'  
10. มัคคุเทศก� พนักงานและตัวแทนของผู'จัด ไม�มีสิทธิในการให'คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู'จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู'มี
อํานาจของผู'จัดกํากับเท�านั้น  
11. ผู'จัดจะไม�รับผิดชอบและไม�สามารถคืนค�าใช'จ�ายต�างๆ ได'เนื่องจากเปMนการเหมาจ�ายกับตัวแทนต�างๆ ในกรณีท่ีผู'เดินทางไม�ผ�าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข'าเมือง-ออกเมือง ไม�ว�าจะเปMนกองตรวจคนเข'าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท�องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส�อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข'าออกเมือง เอกสารเดินทางไม�ถูกต'อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีต'องการพักแบบ 3ท�าน ต�อห'องหรือห'องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห'อง Triple ไม�เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห'อง
ให'เปMนแบบ แยก 2ห'อง คือ 1ห'องพักคู� และ 1ห'องพักเด่ียว โดยไม�ค�าใช'จ�ายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในช�วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ]น หรือ วันเสาร�อาทิตย� รถอาจจะติด อาจทําให'เวลาในการ
ท�องเท่ียวและ ช'อปปYZงแต�ละสถานท่ีน'อยลง  โดยเปMนดุลยพินิจของมัคคุเทศก� และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร�วมมือจากผู'เดินทางในบางครั้งท่ีต'องเร�งรีบ เพ่ือให'ได'ท�องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมท�านวันละ1ขวดต�อคนต�อวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ]น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ]น สามารถให'บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช�น เริ่มงานเวลา 
8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได' โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเปMนผู'บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปMนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท�องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯได'ทําไว'สําหรับความคุ'มครองผู'เดินทาง เปMนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท�องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ การท�องเท่ียว เท�านั้น  ไม:ได,ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข,ได,ป>วย ท�านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได' และ
ทางบริษัทฯถือว�าท�านได'เข'าใจและยอมรับข'อตกลงแล'วเม่ือท�านชําระเงินค�าทัวร� (ท�านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว�างการ
เ ดิ น ท า ง ไ ด'  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ท่ั ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ ง่ื อ น ไ ข ค ว า ม คุ' ม ค ร อ ง ใ ห' ล ะ เ อี ย ด ) 
17. มัคคุเทศก� พนักงานและตัวแทนของผู'จัด ไม�มีสิทธิในการให'คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู'จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู'มี
อํานาจของผู'จัดกํากับเท�านั้น  
18. ผู'จัดจะไม�รับผิดชอบและไม�สามารถคืนค�าใช'จ�ายต�างๆ ได'เนื่องจากเปMนการเหมาจ�ายกับตัวแทนต�างๆ ในกรณีท่ีผู'เดินทางไม�ผ�าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข'าเมือง-ออกเมือง ไม�ว�าจะเปMนกองตรวจคนเข'าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท�องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส�อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข'าออกเมือง เอกสารเดินทางไม�ถูกต'อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 


