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CODE:TR98 Amazing Tohoku นกิโก ้เซนได นารติะ 5วนั 3คนื 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Amazing Tohoku นกิโก ้เซนได นารติะ 5วนั 3คนื 

แชอ่อนเซ็น พาเทีย่วทุกวนั ไมม่ฟีรเีดย ์FREE WIFI ON BUS 
ราคาคณุภาพสดุคุม้!!! เร ิม่ตน้ 28,900 บาท 

นกิโก ้ศาลเจา้โทโชก ุสะพานชนิเคยีว นาสุออนเซ็น  ไอสวุาคามตัส ึหมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออูจจิคู ุ

ปราสาทสรึกุะ ซากปราสาทอาโอบะ ศาลเจา้โกโคค ุอนุสาวรยีข์องทา่นไดเมยีวตาเดยีว ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 
ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิา่ 1 ใน 3 ของเมอืงทีม่ทีวิทศันท์ ีส่วยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น นารติะ ชอ้ปป้ิงเอออน 

และชว่ง Winter สนุกสนานลานสก ีSumikawa Snow Park 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TR) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  

เครือ่งใหมลํ่าใหญ ่B787-8   DREAM LINER ทนัสมยัสดุๆ พเิศษ!!! นํา้หนกักระเป๋า 20 KG  

พกันาสอุอนเซ็น 1คนื เซนได 1คนื นารติะ 1คนื 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 – 1 พฤศจกิายน 60 29,900   

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

8,500 34  

1 – 5 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

4 – 8 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

8 – 12 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

11 – 15 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  
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15 – 19 พฤศจกิายน 60 29,900 *Infant 7,000 บาท 

(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
8,500 34  

18 – 22 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

22 – 26 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

25 – 29 พฤศจกิายน 60 29,900 8,500 34  

29 – 3 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  

2 – 6 ธนัวาคม 60 33,900 8,500 34  

6 – 10 ธนัวาคม 60 33,900 8,500 34  

9 – 13 ธนัวาคม 60 33,900 8,500 34  

13 – 17 ธนัวาคม 60 32,900 8,500 34  

16 – 20 ธนัวาคม 60 31,900 8,500 34  

20 – 24 ธนัวาคม 60 32,900 8,500 34  

23 – 27 ธนัวาคม 60 32,900 8,500 34  

27 – 31 ธนัวาคม 60 38,900 8,500 34  

30 – 3 มกราคม 61 39,900  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

*Infant 7,000 บาท 

(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

8,500 34  

3 – 7 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

6 – 10 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

10 – 14 มกราคม 61 29,900 8,500 34  

13 – 17 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

17 – 21 มกราคม 61 29,900 8,500 34  

20 – 24 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

24 – 28 มกราคม 61 29,900 8,500 34  

27 – 31 มกราคม 61 28,900 8,500 34  

31 – 4 กมุภาพนัธ ์61 29,900 8,500 34  

3 – 7 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

7 – 11 กมุภาพนัธ ์61 29,900 8,500 34  

10 – 14 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

14 – 18 กมุภาพนัธ ์61 29,900 8,500 34  

17 – 21 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

21 – 25 กมุภาพนัธ ์61 29,900 8,500 34  

24 – 28 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  

28 – 4 มนีาคม 61 32,900 8,500 34  

3 – 7 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  

7 – 11 มนีาคม 61 32,900 8,500 34  

10 – 14 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  

14 – 18 มนีาคม 61 32,900 8,500 34  

17 – 21 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ  

 
21.00น.   พรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

ช ัน้ 3 ประต6ู เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอย  

อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็
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00.45น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่TR292 SCOOT

 ** ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง(บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่)  
 

วนัทีส่อง นารติะ - นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ- ถา่ยรปูสะพานชนิเคยีว - นาสอุอนเซ็น                              

                  อาหารเทีย่ง, เย็น  

 

08.55น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนั้นนําท่านขึน้รถโคช้ปรับ
อากาศเดนิทางสู่นกิโก ้(ใชเ้วลาประมาณ 3ชม.) เป็นเมืองหนึ่งทีนั่กเที่ยว
เที่ยวนิยมเดนิทางท่องเที่ยว เนื่องจากนิโกม้ีจุดเด่นทางดา้นประวัตศิาสตร ์

มรดกทางวัฒนธรรมในรูปของวัดและศาลเจา้รวมทัง้มีธรรมชาตทิี่สวยงาม 
พืน้ทีโ่ดยรอบของเมอืงนกิโก ้จะมน้ํีาพุรอ้น น้ําตก ทะเลสาบต่างๆทีท่วิทัศน์ที่

สวยงาม 
เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  
บา่ย นําท่านเดนิทางไป ศาลเจา้โทโชกุ (ทัวรนํ์าชมดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้ชม 

1,300 เยน) ศาลเจา้นี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีฝั่งศพของโชกโุทกงุาวาทีเ่กา่แกน่านนับ 4 ศตวรรษ โดยใชช้า่งฝีมือใน
การสรา้งมากถงึ 15,000 คน ชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลัก
ที่ว ิจ ิตรตระการตา ทัง้สวยงามในแง่ของศลิปะและแฝง

แง่มุมในทางปรัชญาเป็นรูปลงิปิดหูปิดตาปิดปาก ชมความ
สวยงามของเจดยีห์า้ชัน้ตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมญี่  
ปุ่ นโบราณ นอกจากนี้องคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ ึน้ทะเบียนให ้
ศาลเจา้โทโชกเุป็นมรดกโลกอกีดว้ย จนสมควรแก่เวลานํา
ทา่น ถา่ยรูปสะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) มี

ความหมายว่าสะพานศักดิส์ทิธิ ์รูปแบบของสะพานชนิเคยีวเป็นสะพานไมโ้คง้
แบบโบราณ ทาดว้ยสแีดงดา้นหลงัสะพานเป็นววิภเูขาอกีฝ่ังของสะพานตดิถนน 

ชว่งใบไมเ้ปลีย่นสใีนเดอืนตุลาคมจะเห็นตน้ไมส้แีดง เหลอืง เขยีวสลับกับเป็น
ฉากหลงั สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาส ุเพือ่เขา้สูท่ ีพ่กั 

คํา่      รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แร่ธรรมชาต  ิ เพือ่
สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอย่าง

เต็มอ ิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเร ือ่งโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  
      ทีพ่กั: EPINARD NASU HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่อง ไอสวุาคามตัส ึ– หมูบ่า้นโบราณโออจูจิคุ ุ– ปราสาทสรึกุะ -  เซนได – จดุชมววิเซนได –  

                  ปราสาทอาโอบะ – ศาลเจา้โกโคค ุ– ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 
หรอื ซูมกิาวะ สโนว ์พารค์ (ชว่งWinter)          อาหารเชา้,เทีย่ง  

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป  เ มื อ ง  ไ อ สุ ว า ค า ม ัต ส ึ
(Aizuwakamatsu) ตัง้อยู่ทีจ่ังหวัดฟุกุชมิะ ในภูมภิาคโท
โฮคุเป็นเมืองขนาดเล็กอีกแห่งในภูมภิาคแห่งนี้ที่มีความ

งดงามตามธรรมชาตอิยู่หลายแห่งดว้ยกัน จงึเป็นทีช่ืน่ชอบ
ของนักท่องเที่ยว  นําท่านเดนิทางไปชม หมู่บา้นญี่ปุ่ น

โบราณโออูจจิูคุ(Ouchijuku) หมู่บา้นนี้ในสมัยสมัยเอ
โดะเป็นเสมือนแหล่งที่พักตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ีชือ่ว่า
ถนนชโิมสเึคะ (Shimotsuke) ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทาง

หลกัในการคมนาคมและการคา้ เชือ่มต่อระหว่างอาณาจักร
ไอส ึ(Aizu city ปัจจุบันเป็นสว่นหนึง่ของจังหวัด Fukushima และจังหวัด Niigata) และเมืองอไิมช ิ(Imaichi 
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จังหวัด Tochigi)ในสมัยก่อน การเดนิทางต่างๆยังไม่สะดวกสบาย ทัง้โชกุนรวมทัง้ขุนนางและพ่อคา้ต่างตอ้ง
เดนิทางดว้ยเทา้ และหมู่บา้นโออุจจิูคแุห่งนี้นับเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่หล่านักเดนิทางนยิมมาพักแรมในระหว่างการ
เดนิทาง เนื่องจากทีน่ี่มทีัง้อาหารและแหลง่ทีพ่ักครบครัน แตเ่มือ่กาลเวลาผ่านไปเสน้ทางสายใหม่ถกูเปิดขึน้ ทํา

ใหผู้เ้ดนิทางผ่านหมู่บา้น  โออุจจิูคุลดลงไปอย่างมาก ลักษณะของตัวบา้นเป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุง
หลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 
50 หลงั และเมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคไุดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์ส ิง่ปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของ 
ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโอะอุชจิูคุไดร้ับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ 
รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่ นเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวไดจํ้านวนมาก จุดเดน่ของ

หมูบ่า้นนี ้ไดแ้ก ่ทางนํา้ไหลสองฝั่งถนนทีค่ ัน่ระหวา่งบา้นและถนนใสมากจนมองเห็นตะไครนํ่า้ จนสมควร
แก่เวลาเดนิทางสู่ ปราสาทสรึุกะ(Tsuruga Castle) (ทัวร์นําชมและถ่ายรูปดา้นนอก) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในปี 
1384 มกีารเปลีย่นผูป้กครองมาหลายครัง้ในชว่งทีย่ังเป็นภมูภิาคอาอซิ ุและถกูทําลายลงหลงัจากเกดิสงครามโบ

ชนิ(Boshin war) ปี 1868 ซึง่เกดิการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมัยเมจ ิทําใหส้ ิน้สดุยุคศักดนิายดึอํานาจท่านโทคุ
กาว่าโชกนุ ตอ่มาปราสาทไดถ้กูฟ้ืนฟูข ึน้มาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิซึง่

เป็นสเีทากลบักลายเป็นสแีดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซํ้ากบัปราสาทแห่งอืน่ในญีปุ่่ น 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางขึน้เหนือสูเ่มอืงเซนได (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางดา้น 

การเมืองและเศรษฐกจิของภูมภิาคโทโฮคุ นําท่านขึน้สู ่จุดชมววิเมอืงเซนได และเป็นทีต่ัง้ของ ปราสาทอา
โอบะ (Aoba Castle) ปราสาทเซ็นได (Site of Sendai Castle) หรือปราสาทอาโอบะ (Aobajo) (ทัวร์
นําชมและถา่ยรูปดา้นนอก) แปลว่าปราสาทใบไมส้เีขยีว ปราสาทสรา้งขึน้บนยอดเขาอาโอบะ เมื่อไดเมียวดาเตะ 

มาซามุเนะ ไดย้า้ยมาจากเมืองอวิาเดะยามะ โดยมองว่าทีน่ี่เหมาะกับการเป็นฐานทีม่ั่นในการปกครองเมืองซึง่
ยาวนานถงึ 270 ปี จนเมอืตระกลูดาเตะลม่สลายพรอ้มกบัการปกครองในระบบศักดนิาถูกทําลายตัวปราสาทก็ถูก

ทําลายลงไปดว้ย ปัจจุบันเหลอืเพียงกําแพงหนิสงูบางสว่น เมื่อผ่านประตูเขา้มาจะพบกับตรอกพพิธิภัณฑข์อง
ปราสาทและรา้นคา้ขายของฝาก เขา้มาอีกมี ถา่ยรูปศาลเจา้โกโคคุ (Gokoku Shrine) ทีส่รา้งข ึน้เพื่อรําลกึ
ถงึผูส้ละชวีติในชว่งสงคราม  และท่านสามารถชม อนุสาวรยีข์องทา่นไดเมยีวตาเดยีวในท่าขีม่า้ถอืดาบสวม

หมวก ตัง้โดดเดน่อยู่บนเนนิปราสาท ซึง่เมือ่สมัยวัยเด็กทา่นเป็นโรคฝีดาษแลว้แผลลามเขา้ตา ดว้ยความใ  จเด็ด
ของทา่นจงึควักตาออกดว้ยมอืของตวัเอง รวมทัง้ทา่นยังเป็นไดเมยีวฝีมือเอกผูร้ับ ใชโ้ชกุนฮเิดะโยชแิละโชกุนอิ

เอยาส ึจากตําแหน่งทีต่ัง้ของอนุสาวรยีข์องทา่นเมือ่มองลงไปจะเห็นววิทวิทศันเ์ซ็นไดไดท้ัง้เมอืง และววิแมนํ่า้ฮ ิ

โรเสะ (Hirose River) อยู่เบือ้งหนา้   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 
 หลงัเขา้ทีพ่กัอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีงและใหญ่ทีส่ดุของเมืองเซนไดคอือจิบิงัโจเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงในร่ม มีหลังคาตลอดแนว อยู่ตดิกับสถานีรถไฟเซนไดแ  ละหา้ง Loft ย่านนี้ประกอบไปดว้ยถนน
หลายเสน้ มรีา้นคา้ตา่งๆ มากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้น่ารักๆ สไตล์
ญีปุ่่ น อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้น 100 เยน เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ค  รบครันเชน่เดยีวกับชนิจูกุทีโ่ตเกยีวและ

ยังเชือ่มกับเมืองราตรีคกคุบุงโจซึง่เป็นย่านบันเทงิทีใ่หญ่ทีส่ดุของภูมภิาคโทโฮกุอีกดว้ย (อสิระอาหารคํ่าตาม
อัธยาศยั) 

 

หมายเหต:ุ ชว่ง Winter สําหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทางต ัง้แตว่นัที ่6ธ.ค.เป็นตน้ไป 

หลงัทานอาหารเทีย่ง จะนําทา่นเดนิทางสูล่านสก ี 
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 ซูมกิาวะ สโนว ์พารค์ Sumikawa Snow Parkให ้
ทา่นสนุกสนานลานสกตีามอัธยาศยั ทา่นจะไดส้มัผัสกับ
หมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์

ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการลื่นไถลดว้ยสกเีลือกสนุกกับส
โนว์บอร์ดหรือเลือกเพลดิเพลนิกับการน่ังเลื่อนหมิะที่
ทา่นจะสามารถน่ังดืม่ดํ่ากับทัศนียภ์าพที่ถูกปกคลุมดว้ย

หมิะที่ดูแลว้สะอาดตายิง่นัก หรือท่านจะสามารถเลือก
ถ่ายรูปบรเิวณรอบได ้ (ค่าทัวร์ไม่รวมอุปกรณ์สกีและ
กจิกรรมตา่งๆ)  

 - กระดานเลือ่น sledge  คา่เขา้รวมคา่เชา่ sledge  ราคาทา่นละ 2,000 เยน  
 - Ski Snowboard ราคาประมาณทา่นละ 2,500-6,500 เยน  
 http://www.zao-sumikawa.jp/index.html 
 จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

          ทีพ่กั: JAL CITY SENDAI HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมตัสซึมิา่ - ลอ่งเรอืชมจดุชมววิทีส่วย 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น – เซนได – นารติะ – หา้งเอออนพลาซา่ 

  อาหาร เชา้,เทีย่ง                                                                             

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสชึมิ่า ตัง้อยู่ใจกลางของจังหวัด
มยิาก ิเป็นเมืองปากอ่าวทีป่ระกอบดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยกว่า 

260เกาะที่ช่วยสรา้งสรรค์ทัศนียภาพอันงดงามไดอ้ย่างน่า
อัศจรรยใ์หก้ับเมืองแห่งนี้จนไดร้ับเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 3 ของ
เมอืงทีม่ทีวิทศันท์ ีส่วยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น อีกทัง้ยังไดร้ับ

คะแนน 3 ดาวจาก มชิลนิ ไกดบ์ุ๊ค อกีดว้ย นําทา่นลอ่งเรอืชม
อา่วมตัสชึมิา่เพือ่ชมความงดงามของหมู่เกาะทีม่รีูปร่าง
แตกต่างกนั ซ ึง่ที่นี่มีมากกว่า 260 เกาะ อันเกดิจากการ

สรา้งสรรคข์องธรรมชาตอิย่างน่าอัศจรรยท์า่นจะไดส้มัผัสกับวถิี
ชวีติของชาวประมงที่มีชือ่เสยีงในเรื่องการเลี้ยงหอยนางรม

คณุภาพรวมทัง้ไดส้นุกสนานไปกับการใหอ้าหารนกนางนวลที่
คอยบนิโฉบมากนิอาหารจากมือของท่าน จากนัน้ใหท้่านอสิระ
ซือ้ของฝากตามอัธยาศยั 

 

หมายเหต:ุ ชว่ง Winter สําหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทางต ัง้แตว่นัที ่6ธ.ค.เป็นตน้ไป 

หลงัทานอาหารเชา้ จะนําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิจดุชมววิเซนได ปราสาทอาโอบะและ
ศาลเจา้โกโคค ุ

 
เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มือ้ที6่) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่นารติะ (ระยะทาง 340 กม. ใชเ้วลาประมาณ 5ชม.ระหว่าง

ทางมแีวะพักผ่อนอรยิบท) เดนิทางถงึนารติะ นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงทีห่า้งเอ
ออนนารติะ (อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิ

ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 
 

      ทีพ่กั: Narita Tobu Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 
 
 

http://www.zao-sumikawa.jp/index.html
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วนัทีห่า้    สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                              
 อาหาร เชา้                

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 
    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีย่วบนิที ่TR291 SCOOT

 ** ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

******************************************* 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด 

และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  กรณุาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 

3.การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง

ทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

การยกเลกิทวัร ์เมื่อจองทัวรแ์ละชําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านัน้ แต่กรณีพีเรียดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไม่สามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทวัรแ์ละชาํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคา่ทวัร์
คนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบุทีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุป๊หรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วนั
เทา่นัน้ **  
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- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กว่า16ปีและผูส้งูอายุ65ปีข ึน้ไป

น่ังเนื่องจากทีน่ั่งอยู่บรเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได ้

** คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตีย่งใหญ่1เตยีงเตีย่งเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได  ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,200 บาท 

- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชาํระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,200 บาท 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
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3.       ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.       เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ

ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํา้ดืม่ทา่นในวนัทําทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางและวันที3่ของการเดนิทาง 

รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (IT) TR98 Amazing Tohoku นิกโก ้เซนได นาริตะ 5วนั 3คืน 
http://www.hijapantour.com 

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


