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นาโกย่า - ชริาคาวา - ขุนเขา เกียวโต - โอซาก้า   

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

2  ท่าอากาศยานคนัไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – มิตซุยเอาท์เลต็พาร์ค - งานไฟ Nabana no sato 
Winter Illumination 

3  เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติล้
เกียวโต ซันมาชิซูจิ  - โอกากิ - ห้างAeon Ogaki 

4  โอกากิ – เกียวโต – วดัคนิคะคูจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - EXPO CITY 

5  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวนั หรือเลือกซือ้บตัรเข้ายนิูเวอร์แซลสตดูิโอ (ราคา 2,800) 

6  ท่าอากาศยานคนัไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

19 - 24 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

26 - 31 Dec 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 9,500 

31 Dec 2018 - 05 Jan 2019  35,900  35,900 35,900 7,000 9,500 

02 - 07 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

09 - 14 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

16 - 21 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

23 - 28 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 



 

 

30 Jan - 04 Feb 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

06 - 11 Feb 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

13 - 18 Feb 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

20 - 25 Feb 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

27 Feb - 04 Mar 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

06 - 11 Mar 2019  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

13 - 18 Mar 2019  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

20 - 25 Mar 2019  31,900  31,900 31,900 7,000 9,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดทัวร์ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

20.30  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 4 
สายการบิน NOKScoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

23.40  น าทา่นเดินทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่ XW112 (บน
เคร่ืองมีอาหารบริการ) 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานคนัไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – มิตซุยเอาท์เลต็พาร์ค - งานไฟ Nabana no 
sato Winter Illumination 

07.10  เดินทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพิธีการ/ตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจสว่นตวั จากนัน้น าทา่นขึน้
รถปรับอากาศน าทา่นเดินทางสู ่ตวัเมืองโอซาก้า น าทา่นเดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า เป็นสญัลกัษณ์อนั
โดดเดน่ของเมืองโอซาก้า สร้างขึน้เป็นครัง้แรกบนบริเวณทีเ่คยเป็นวดั Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 
โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นกัรบระดบัไดเมยีวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก
หอคอยปราสาทหรือสว่นท่ีเรียกวา่ Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลงัจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ล้างโคตร Tenshukakก็ถกูท าลายลงยอ่ยยบัตอ่มา
ได้รับการบรูณะใหมใ่นสมยั Tokugawa แตน่า่เสยีดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถกูฟา้ผา่เสยีหายทัง้หมด ก่อน
จะท าการบรูณะขึน้มาใหมอ่ีกครัง้และถกูประกาศให้เป็นสมบตัิของชาติอีกด้วย (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้าน
นอก) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่1) BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์  

บา่ย  นา่นเดินทางไป นาโกย่า จังหวดัไอจิ จากนัน้ทา่นไปช้อปปิง้ สนิค้าแบรนเนมด์ราคาพเิศษ ท่ี Mitsui Outlet 

Park ในเขตจงัหวดัมิเอะ เป็นเอาท์เลต็มอลล์ขนาดใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ นใกล้กบัเมืองนาโกยา่ ขนาดพืน้ท่ีกว้าง
ถึง 45,700 ตารางเมตร  มีสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถงึร้านอาหาร เคร่ืองดืม่ ร้านกาแฟ (อาหารเยน็
อิสระตามอัธยาศัย) ถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดินทางไปชมความอลงัการของเทศกาลงานประดับไฟฤดู



 

 

หนาว“Nabana no sato Winter Illumination“ (จดัขึน้ระหวา่งวนัที่ 20 ตลุาคม 2561 – 6 พฤษภาคม 
2562) เป็นหนึง่ในเทศกาลแสงสทีี่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น มีไฟประดบัมากกวา่ 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้
จะมีการประดบัตกแตง่ไฟอยา่งสวยงาม มีทัง้ทุง่หญ้าขนาดใหญ่ทีน่ าไฟสฟีา้มาตกแตง่ให้ดเูหมือนทะเล 
นอกจากนีย้งัมีอโุมงค์ดวงไฟและจดุชมววิที่สามารถขึน้ลฟิต์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนท่ีประดบั
ไฟเป็นมมุกว้าง อิสระให้ทา่นเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นดินทางสูท่ี่พกั 

ที่พกั: Route-Inn Grantia Komaki หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

  

 

วันที่ 3 เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ – 
ลิตเติล้เกียวโต ซันมาชซูิจิ  - โอกากิ - ห้างAeon Ogaki 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่2) 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซกิ น าทา่นแวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิตมีดได้
คมสุดๆ อกีทัง้ยงัเป็นเมืองทีม่ีช่ือเสยีงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่ นอยา่งดาบเซกิ ส าหรับท่ีร้านซนัชนูีม้เีคร่ืองใช้ของ
มีคมตา่งๆ มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแตง่ก่ิงและสวน กรรไกรตดัเลบ็กรรไกร
หลากขนาด หรือมีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบท่ีช่วยให้การเตรียมวตัถดุิบของคณุงา่ยยิง่ขึน้
นอกจากนีย้งัมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเคร่ืองดืม่เย็น ๆ จ าหนา่ยอีกด้วย อีกสิง่หนึง่พลาดไมไ่ด้เมื่อมาร้านซนัชู
คือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆ ที่ฟันฉบัเดียวต้นไผก็่ขาดเป็น 2 ทอ่น พร้อมใส่
ชุดกโิมโนและเสือ้กั๊กซามูไรถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านมรดกโลกชิ
ราคาวาโกะ ที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยงัได้รับเลอืกจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็น
มรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 บ้านสไตล์กสัโช สคึริุ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 
เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนกัในชว่งฤดหูนาวได้ดี และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบั
สองมือพนมของพระเจ้า จงึเรียกหมูบ้่านสไตล์นีว้า่ กสัโช และมีผู้คนจากทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความ
งามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่3)  

บา่ย  น าทา่นชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่วา่การอ าเภอเก่าเมืองทาคายามา่ (ถา่ยรูปด้านหน้า) ซึง่เป็นจวนผู้วา่
แหง่เมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและที่อยูอ่าศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้
การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ 

ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าทีม่ีการอนรัุกษ์บ้านเรือนในสมยัเอโดะที่มีอายกุวา่ 300 
ปีไว้ได้เป็นอยา่งดี อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกบัทศันยีภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปด้วยบ้านเรือน
โบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลติและจ าหนา่ยเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทัง้เลอืกซือ้
ของที่ระลกึพืน้เมืองเฉพาะถ่ิน เชน่ ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่ีหน้าตา ซึง่ถือวา่เป็น
สญัลกัษณ์หนึง่ของเมืองทาคายามา่ และเป็นสนิค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลาง
ของชาวญ่ีปุ่ นอีกด้วย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอนันา่ประทบัใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชิมรสขนม
ของหวานนานาชนิดอกีด้วย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมอืงโอกากิ น าท่านช้อปป้ิงที่ห้างAeon Ogaki 

ค ่า  (อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก 

ที่พกั: Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกล้เคียงกนั อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 4 โอกากิ – เกียวโต – วดัคนิคะคูจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - EXPO CITY 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่4) 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเกียวโต เมืองหลวงเกา่แก่ของญ่ีปุ่ น ซึง่มามีอายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ในอดีตมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาศิลปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก น าชม วัดคินคะคูจิ หรือ
ที่คนไทยนิยมเรียกกนัวา่วัดทอง เป็นวดัทีด่งัวดัหนึง่ในญ่ีปุ่ น หากมาเทีย่วเกียวโตแล้วไมไ่ด้มาทีว่ดันีถื้อวา่
ยงัไมม่าถงึเกียวโต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ศาลาสทีองที่เห็นในปัจจบุนัเพิ่งได้รับการแปะผนงั ทองไปเมื่อปี 
พ.ศ.2530 ที่ผา่นมา จึงมองเห็นเหลอืงอลา่มสะท้อนในสระน า้อยา่งสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่5)เมนูชาบูเกยีวโต บุฟเฟ่ต์ 



 

 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตสูแีดงที่เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้า ท่ีมี
มากกวา่ร้อยต้นทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉาก
ของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายริู นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตเูพื่อไปขอพรเทพ
เจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากนัน้น าทา่นไปเอก็ซ์โปซติี ้Expocity ที่เที่ยวแหง่ใหมใ่นโอซาก้าเป็น
ศนูย์รวมความบนัเทงิที่ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว ซึง่นกัทอ่งเที่ยวจะได้ทัง้เที่ยว กิน 
ช้อปปิง้ พร้อมเรียนรู้สิง่ใหม ่ๆ ได้ในท่ีเดยีว ใครไปเที่ยวโอซาก้าแล้วไมไ่ด้ไปเยือนจะต้องเสยีใจอยา่งแนน่อน 
เอ็กซ์โปซติี ้เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะที่สร้างขึน้เพื่อระลกึถึงงานเวิลด์เอก็ซ์โปประเทศญ่ีปุ่ นท่ีจดัขึน้
เมื่อปี 1970 อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ที่ห้างลาลา่พอร์ตตามอธัยาศยั (อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) สมควร
แก่เวลาน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พกั: : FP HOTELS South-Namba หรือย่านคนัไซ หรือระดับใกล้เคียง  

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวนั หรือเลือกซือ้บตัรเข้ายนิูเวอร์แซลสตดูิโอ (ราคา 2,800) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่6) 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง (ไกด์แนะน าเส้นทางให้) 

>> หรือท่านสามารถเลือกซือ้บัตรเข้ายนิูเวอร์แซล สตูดโิอ เจแปน 

**กรณีสั่งซือ้กับบริษัท ราคาบตัรท่านละ 2,800 บาท กรุณาสั่งซือ้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง7
วันเท่านัน้ (ทางบริษัทจ าหนา่ยเฉพาะบตัรสวนสนกุ ไมม่ีบตัร Express Pass และไมร่วมคา่รถไฟในการ
เดินทาง)**ทางบริษัทขออนญุาตปรบัราคาบตัรข้ึนถา้เงินเยนมีการปรบัข้ึนเรท100เยน=35บาท** 

- ยนิูเวอร์แซลสตดูิโอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนกุท้าทายกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนงัดงัที่ทา่นช่ืนชอบ กบัโลกภาพยนตร์
ของฮอล์ลวิู้ด เช่น Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จาก  เร่ือง 
Jurassic Park นัง่เรือเพื่อพบกบัความนา่สะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตกุารณ์จริงกบั Jaw ใช้ทนุสร้าง



 

 

มหาศาลกวา่ 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนกุสนานไปกบัเคร่ืองเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ที่รอ
ให้ทา่นพิสจูน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกบัโซนตวัการ์ตนูส าหรับเด็กโซน “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนกุ
สไตล์ครอบครัวให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัตวัการ์ตนูสดุนา่รักช่ือดงัของญ่ีปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street หรือเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ให้ทา่นได้ดืม่ด ่ากบับรรยากาศที่จ าลองมาจากในเร่ืองแฮร่ี
พอร์ตเตอร์ และพบกบัโซนใหมล่า่สดุที่เปิดในวนัท่ี21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนกุ
Universal ห้ามน าอาหารและเคร่ืองดื่มเข้ามาภายในสวนสนกุและสามารถซือ้อาหารได้จาก  ภายในสวน
สนกุ บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนกุคือ Universal City walk Osaka เป็นพืน้ท่ีจ าหนา่ยสนิค้าที่มี
ร้านอาหารมากมาย 

>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริการ) 
ด้วยการนัง่รถไฟ ทา่นจะได้สมัผสัประสบการณ์การเดินทางไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลท์ของโอซาก้ายา่นดงัที่
เลอืกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้อป ได้แก่ 

     > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นยา่นช้อปปิง้ที่มช่ืีอเสยีงที่สดุในโอซาก้า เป็นถนนคนเดนิชินไซบา
ชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าอยูป่ระมาณ 180 ร้าน ทางฝ่ังทศิใต้ ของถนนคนเดิน
ของชินไซบาชิจะมีปา้ยทางเข้าแถวปา้ยกลูโิกะ 

      > โดทงบุริ (Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทิงยามค ่าคืนที่โดง่ดงัของโอซาก้า แหลง่รวมร้านอาหาร
มากมายทีเ่ปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทัง้ร้านค้า และแหลง่
บนัเทิงอีกมากมาย รวมไปถงึปา้ยนกัวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราค ุ(Kani 
Doraku crab sign) ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย 

      > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คล้ายกบัหบุเขา สามารถนัง่พกัผอ่นในสวนแบบ
ธรรมชาติทา่มกลางภมูิทศัน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสนิค้ากวา่ 120 ร้าน รวมทัง้โรงภาพยนตร์ อฒัจรรย์ และ
สวนดาดฟา้ บนชัน้ 6 มีร้านอาหารจ านวนมากเปิดให้บริการ ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอิตาเลยีน 
อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

      > ย่านเดน็เดน็ Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ คล้าย
กบัยา่น Akihabara ของโตเกียว นอกจากนีย้งัมีการ์ตนูมงังะ อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ต์ตา่งๆรวมอยูท่ี่น่ี
ด้วย ร้านค้าเปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

      > ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์มาร์กส าคญัอีกแหง่หนึง่ของเมืองโอซาก้า ชินเซไกแปล
ตรงตวัวา่ “โลกใหม”่ ที่หมายถึงโลกใบใหมแ่หง่โอซาก้า มีทัง้แหลง่ช้อปปิง้ มีหอคอยซเึทนคาคุ
(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของยา่นชินเซไกนีต้ัง้อยูต่รงกลางด้วย จะคกึคกัแบบสดุๆก็ชว่ง
กลางคืนนี่ เต็มไปด้วยร้านค้าและ ผู้คนมากินดืม่กนัตามร้านตามๆอยา่งเนืองแนน่ บริเวณนีย้งัมถีนนแคบๆ



 

 

ที่เรียกกนัวา่ จนัจนั โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหลง่รวมร้านกินดืม่ส าหรับคนญ่ีปุ่ น เปิดไฟร้าน
เรียกแขกคกึคกั มีอาหารและขนม และกบัแกล้มให้ลองชิมกนัมากมายและยงัมีร้านขายของที่ระลกีให้
เลอืกช้อปปิง้อกีหลายร้านและทีน่ี่จะพบเห็นหุน่คล้ายลงินัง่ยิม้ ตามมมุตา่งๆก็คือบิลลเิคน (Billikan) หรือ
เทพแหง่โชคลาภเป็นอีกหนึง่สญัลกัษณ์ของยา่นนีด้้วย 

     >สปา เวิลด์ (Spa World) ศนูย์รวมบอ่น า้แร่ใหญ่ที่สดุในโอซาก้า เป็นศนูย์รวมวารีบ าบดัที่ใหญ่ที่สดุใน
โอซาก้า ตัง้อยูใ่นยา่น Shinseikai ใกล้หอคอยทสเึทงคาค ุภายในมีบอ่น า้แร่ธรรมชาตใินท่ีร่มแยกเป็นโซน
ยโุรป โซนเอเชีย รวมทัง้สิน้ 16 บอ่ มีห้องซาวนา่ ห้องสปาหินร้อน นวดตวัผอ่นคลาย สวนน า้ซึง่เปิด
ให้บริการตลอด 24ชัว่โมง 

*วันนีไ้ม่มีบริการรถบัสและไม่มีบริการอาหารกลางวนัและอาหารค ่า* 

ที่พกั: FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดบัใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 6 ท่าอากาศยานคนัไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) (มือ้ที่ 7) เพื่อความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดนิทางมา
สนามบนิ 

05.00  น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

08.20  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบนิที่ XW111 (หมายเหต:ุ คา่ทวัร์ไมร่วม
คา่อาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหนา่ย) 

12.45  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ 



 

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการ
ของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอตัราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 
บาท กรณีอตัราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิ่มขึน้ 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะนัน้หาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธิการคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่า
ตั๋วเคร่ืองบนิให้แก่ท่าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางครัง้นีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่ึง30ทา่น 

- ขอสง่จอยทวัร์ให้กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกล้เคยีงกนั 

- หรือขอเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดินทางตอ่) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.การช าระค่าบริการ ช าระเงินคา่จองทวัร์ทา่นละ 15,000 บาท สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทาง 20วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละดา่นตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองทา่น*** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พร้อมยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 



 

 

การยกเลกิทวัร์ เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงนิ ได้ทุกกรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ะบไุว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

ที่นัง่เป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบินไมส่ามารถเลอืกระบทุี่นัง่ได้ ยกเว้นการซือ้ทีน่ัง่เพิ่ม 

ซือ้ที่น่ังเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นัง่ พร้อมช าระคา่ที่นัง่ได้ดงันี ้

- ที่น่ังชัน้ ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดนิทาง10วนั 

- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดนิทาง7วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี ้



 

 

 

2.คา่ที่พกัห้องละ 2 ทา่นตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือระดบัเทียบเทา่ กรณีห้องพกัระดบัเดียวกนัท่ีระบใุนโปรแกรมเตม็จะ
ปรับเปลีย่นพกัเมืองใกล้เคยีงในระดบัเทียบเทา่กนั และกรณีเดินทาง 3 ทา่นจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดีย่วสามเตียง
หรือแบบเตียงใหญ่1เตยีงเตียงเดีย่ว1เตียง เป็นการจดัแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด้ 

กรณีโรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเดีย่ว 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

3. คา่อาหารคา่เข้าชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน า้หนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบนิ NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กิโลกรัม และคา่ประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 



 

 

(คา่ทวัร์ไมร่วมการประกนัความคุ้มครองการสญูเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สนิสว่นตวั กรณีเกิดความเสยี 
บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบได้) 

ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เส้นทางโตเกียว มคีา่ใช้จ่ายดงันี ้

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบินไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบินทัว่โลกให้1ใบ น า้หนกัสงูสดุได้ 32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ 

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกนัความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตวั กรณี
เกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทยและเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบอุาทิเช่นคา่อาหารเคร่ืองดื่มคา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์เป็นต้น 

3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6. คา่ทิปยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มหีัวหน้าทวัร์แล้วแต่น า้ใจจากท่าน 



 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย 

(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ) 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจจะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้า
เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร 
เครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

 1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

 4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไม่ 
เข้าขา่ยคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนั
ระหว่างท่านลกูค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 10-14 วนัก่อนการ
เดินทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทาง
ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสทิธิในการจดั
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู ่และ 1ห้องพกัเดี่ยว โดยไมค่า่ใช้จ่ายเพิ่ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจท าให้เวลาใน
การทอ่งเที่ยวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินจิของมคัคเุทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัท่ีท าทวัร์เต็มวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน2ขวด 



 

 

15. การบริการของรถบสัน าเทีย่วญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทาง
ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 


