
 

CODE: XW229 Love Japan โตเกยีว ฟจู ิพงิคม์อส 5D3N 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

พกัฟูจอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์อสิระฟรเีดย1์วนั/เลอืกเทีย่วTokyo Disney 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  

 
ไฟลท์บนิ NOKSCOOT 

Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 

Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อพัเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสัมภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร ์

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 เทีย่วบนิ DMK – NRT XW102 02.20-10.25 – ทา่อากาศยานนารติะ – ข ึน้ฟูจชิ ัน้5 – ชซิโุอกะ - ออนเซ็น     

อาหารเทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ),เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

3 ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่พงิคม์อส – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกูแุละLaox Shinjuku – นารติะ  

 เชา้,เทีย่ง (Japanese Set)  

4 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus เสรมิ

พรอ้มทวัร ์(โปรแกรมไกดเ์สนอขายหนา้งาน)      อาหารเชา้  

5 วดันารติะ - รา้นละลายเงนิเยน - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงเทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 

13.55-19.10   เชา้  

 
หมายเหต:ุ เทศกาลทุง่พงิคม์อสจดัวนัที ่18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมย้งัไมบ่านหรอืโรยแลว้หรอืจบเทศกาล

แลว้จะน าทา่นไปหมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 



 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-21 เมษายน 63 21,888  

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

7,500 30  

22-26 เมษายน 63 23,888 7,500 30  

28เมษายน-2พฤษภาคม 25,888 7,500 30  

2-6 พฤษภาคม 63 23,888 7,500 30  

13-17 พฤษภาคม 63 21,888 7,500 30  

20-24 พฤษภาคม 63 21,888 7,500 30  

30พฤษภาคม-3มถินุายน 21,888 7,500 30  

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

23.00น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า l 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนารติะ – ขึน้ฟูจชิ ัน้5 – ชซุิโอกะ – ออนเซ็น 

                   อาหารเทีย่ง (บรกิารเบนโตะบนรถ) ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

02.20น. น าท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ 

NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW106 (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง กรณีท่าน

ตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

10.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่

อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี

โทษจับและปรับ น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 

เทีย่ง  บรกิารเบนโตะบนรถ (มือ้ที1่) 

น าท่านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิสญัลกัษณข์องแดนอาทติยอ์ทุัย จัดไดว้า่เป็นภูเขาไฟ

ทีล่กัษณะงดงามทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ดว้ย ใหท้่านสมัผัสบรรยากาศและกลิน่อาย

อย่างใกลช้ดิที ่สถานทีี ่5 อยูสู่งจากระดบัน า้ทะเลขึน้มา 2,305 เมตร ฟจูยิาม่า 

หรอื ฟจูซิงั หรอืภูเขาไฟฟจู ิ(Mr.Fuji) เป็นภูเขาไฟทีส่งูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น มคีวาม

สงู 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) ตัง้อยู่ระหวา่งจ.ชซิโึอกะ และ จ. ยามานาช ิในปี พ.ศ. 

2556 องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟจุไิดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรมดว้ย ฟจูซิงัชัน้5 เสน้ทางอยู่สงูจากระดบัน ้าทะเลขึน้มา 2,305 เมตร 

เมือ่ขึน้มาถงึตรงน้ีจะสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของ ทะ เลสาบทัง้ 5 ทีล่อ้มภูเขาไฟฟจู,ิ เซาธแ์อลป์ 

(South Alps), เมอืงยาซกึะทาเคะ (Yatsugatake) และภูเขาชชิบิุ (Chichibu) ทีช่ัน้5น้ียังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้โคมติา

เคะ ของลทัธชินิโต เป็นทีส่กัาระบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ที่

บรเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชัน้ 5 น้ี ถูกเรยีกวา่ Tengu no niwa สวนของท่านเทนก ุ(ปีศาจทีม่จีมูกแดงยืน่ออกมา) 

โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ี่มที่านเทนกปุกครองอยู่น่ันเอง และยังวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งน้ีมสีมบัตขิองท่านเทนกหุลงเหลอือยู่

มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน จงึเป็นทีม่าวา่ท าไมภูเขาไฟฟจูจิงึ

เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่นเคารพบูชาและนยิมมาซือ้เครือ่งรางกลบัไปเป็นของทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความ

งามของภูเขาไฟฟจูพิรอ้มทัง้เลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้และขนมอร่อยมากมายตามอธัยาศยั (หมายเหต:ุขอสงวนสทิธิ์

ไม่ขึน้ในกรณีอากาศไม่เอือ้อ านวยหรอืทางขึน้ปิดโดยเปลีย่นไปเทีย่วทีห่มู่บา้นน ้าใสหรอืโอชโินะฮกัไกแทน สภาพ

อากาศทางบรษัิทไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได)้ 



 

น าท่านเดนิทางสู ่สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูช่ซุิโอกะเขา้ทีพ่กัออนเซ็น  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี2่) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสั

วฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่

น ้าแร่ธรรมชาตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผ่อน

คลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม     ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทุง่พงิคม์อส – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจูกแุละLaox Shinjuku 

– นารติะ   อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่3)  

 น าท่านเดนิทางสูศู่นยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์

ตา่งๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกนัตวั และท่านยัง

สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดบัทีแ่ตกตา่งกนัได ้

ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ 

วติามนิ ครมีตา่งๆเป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทุง่พงิคม์อส ชม

เทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ภเูขาไฟฟูจ ิใหท้่านไดช้มความงดงาม

ของทุ่งดอกพงิคม์อสหรอืเรยีกอกีชือ่วา่ดอกชบิะซากรุะทีเ่บ่งบานเต็มทุ่ง

กวา้งกวา่8แสนดอก ชบิะซากรุะ (Shibazakura/ Phlox Subulata) เป็น

พชืทีม่วีงจรชวีติมากกวา่สองปี อยู่ในพชืตระกลู Polemoniaceae, จ าพวก 

Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตัง้แตช่ว่งเมษายนจนถงึพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง สชีมพู สขีาว และสมี่วง 

ชบิะซากรุะเป็นพชืทีม่ถี ิน่ก าเนดิจากอเมรกิาเหนือ มอีกีชือ่วา่มอสพิง้ค ์(Moss Pink) ทีถู่กเรยีกวา่ ชบิะซากรุะเพราะมี

รูปร่างดอกคลา้ยดอกซากรุะแตบ่านอยู่บนพืน้ดนิคลา้ยตน้หญา้ ด  ้วยลกัษณะพเิศษดงักลา่วจงึนยิมปลกูเป็นสวนดอกไม ้

หรอืพชืคลมุดนิ อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของที ่ ระลกึทีม่จี าหน่ายเฉพาะในงานเชน่

คกุกีฟ้จูยิามะ,โมจใิบซากรุะ,ฟจูชิบิะซากรุะมันจ,ูฟจูชิบิะซากรุะคนิทสบึะ เป็นตน้ นอกจากน้ียังมกีารจัด “Mt. Fuji 

Delicious Foods Festival” มกีารออกรา้นของอร่อยในแถบภูเขาไฟฟจูมิากมาย บรเิวณในงานทีจ่ะขายเครือ่งดืม่ของ

กนิดว้ย 

 หมายเหต:ุ เทศกาลจัดวนัที ่18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมย้ังไม่บานหรือโรยแลว้หรอืจบเทศกาลแลว้

จะน าทา่นไปหมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) Japanese Set 

 



 

บา่ย น าท่านเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แม่

กวนอมิทองค าทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วดัพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภูมภิาคคนัโต และมผีูค้น

นยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มี

โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของ

ขลงัอนัศกัดิส์ทิธิข์องวดัแห่งน้ีหรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึ

มากมายไม่วา่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวดัแห่งน้ีตอ้งมา

ตอ่ควิกนั ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของ

เครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิ

ไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว 

ทีท่่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวดัอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 

พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซี

เอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา น าท่านไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกูแุละ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปป้ิง

ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่ ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยตา่งๆทีย่่านชนิจูก ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิาน

หมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้Bus 

เสรมิพรอ้มทวัร ์(โปรแกรมไกดเ์สนอขายหนา้งาน)      อาหารเชา้  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  

ใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุก,ุชนิจูกหุรือชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เช่นหา้งอิ

ออนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ท่องเทีย่วโดยตวัท่านเอง 

  Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิด

ใหบ้รกิารทุกวนั มแีบรนดช์ัน้น าของญีปุ่่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรร

มากมายกวา่ 120 รา้นคา้ สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ป

ป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์

ญีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet 

Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 

ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไป

ลงทีส่ถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM 

OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

 

 เลอืกเทีย่วดสินยีT์okyo Disneyland หรอื Disney 

Sea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจากสนามบนสูด่สินียไ์ด ้



 

โดยง่าย หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสัง่ซือ้บัตรกบับรษัิทฯ กรุณา

แจง้ความประสงคอ์ย่างนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางพรอ้มช าระคา่บัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากนั

และเลอืกเขา้ไดอ้ย่างใดอย่างหนึง่ 

  โตเกยีวดสินยี ์ท่านจะไดพ้บกบัความมหัศจรรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีว

ดสินียซ์ ี(Tokyo Disney sea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่ใจและเครือ่งเลน่มากมาย จะท าใหค้ณุได ้

สมัผัสถงึความสขุตัง้แตก่า้วแรกทีค่ณุเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกบักลิน่อายความเป็น

ญีปุ่่ น ท่านจะไดพ้บกบัตวัละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายทีโ่ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมุทรกบั

โตเกยีวดสินียซ์ทีีม่าพรอ้มกบัตวัละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินียเ์ป็นโลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่

เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น

สรา้งกวา่  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนาน

กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไม่จ ากดัจ านวนการ

เลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน  ตา่งๆ ใหท้่านเลน่

เครือ่งเลน่ตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่ง

ดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริ

เบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The 

Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผี

สงิใน Haunted Mantion สมัผัสความ

น่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก 

Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe 

Invention of the Year ใหท้่านได ้

สนุกสนานพรอ้มกบัการ จบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้

ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะได ้

สมัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจ่าย

ซือ้ของที ่ ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ท่านสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติล้บัส หรอืถา้

เดนิทางจากโตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ี

อกีทัง้ ยังมรีถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 

- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 

สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี

เปลีย่นสายรถทีส่ถานีรถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมุซาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี

ลงรถทีส่ถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการน้ีเป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวรเ์สรมิวัน
ฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ ฮาราจกู ุเป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทางบรษัิทและไกด์

ไม่สามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แตล่ะท่านเท่านัน้ (หากท่าน
ตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

 

วนัทีห่า้ วดันารติะ - รา้นละลายเงนิเยน - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                  อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วดัน้ีเป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภูมภิาคคนั

โต ถอืวา่เป็นวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีง

ศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวดัเป็นทีต่ัง้ของประตหูลกั มทีางเดนิบันไดขึน้สู่

อาคารหลกัเป็นสถานทีส่ าหรับสกัการะบูชาภายในวดัท่านสามรถบันทกึภาพเจดยี์

หา้ชัน้หนึง่คู ่สวนหย่อมทีม่สีระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสตัว ์

ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลกัษณข์องศลิปะ

แบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าท่านกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนื

ยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าท่าน

เดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นละลายเงนิเยน เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่

สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

13.55น.  เหนิฟ้าสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101 

  (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

******************************* 

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอื

วันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่น

ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระ
ใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ย

สาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิาร
คนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วนั  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

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%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


 

 อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

การซือ้ทีน่ั่งอพัเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์ัวรเ์ต็ม

ท่านไม่สามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งัน้ี 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ไมส่ามารถอพัได ้
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ้ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง (ยกเวน้ทีน่ั่ง No.31 DEFG น่ังได)้ 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่16ปีน่ัง  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู/่พักสามท่านเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพัก

หอ้ง Single 1ท่านตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอื

ขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้่ายดงัน้ี 

(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 

เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

 

อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทต่อทรปิ ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  



 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง  
9. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
10. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
11. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2ขวด 
13. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
14. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์ (ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่ง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  

15. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


