
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    TZ93 SUPER GOLDEN ROUTE OSAKA 5D-XW-21 

CODE: TZ93 Super Golden Route Osaka Tokyo 5Days 4Nights 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต โตเกยีว 5วนั 4คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้)   

เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREAMLINER  B787-8 ทนัสมยั สดุ ๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาเร ิม่ 31,900 บาท พกัคนัไซ1คนื กโุจ/กฟิ1ุคนื มตัสโึมโต/้นากาโนะ1คนื นารติะ1คนื 
  
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24-28 ม.ีค. 
 

34,900  

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

8,500 34  

31ม.ีค. – 4เม.ย.  35,900  8,500 34  

7-11 เม.ย.  35,900 8,500 34  

14-18 เม.ย. สงกรานต ์ 39,900 8,500 34  

21-25เม.ย. 34,900 8,500 34  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    TZ93 SUPER GOLDEN ROUTE OSAKA 5D-XW-21 

28เม.ย. – 2พ.ค.วนัแรงงาน 36,900 (Infant/เด็กอายุไมเ่กนิ 

2 ปี ราคา7,000 บาท) 
8,500 34  

5-9 พ.ค. วนัฉตัรมงคล 35,900 8,500 34  

12-16พ.ค. 32,900 8,500 34  

19-23พ.ค. 32,900 8,500 34  

26-30พ.ค. 32,900 8,500 34  

2-6ม.ิย. 32,900 8,500 34  

9-13ม.ิย. 31,900  8,500 34  

16-20 ม.ิย. 31,900  8,500 34  

23-27ม.ิย. 31,900  8,500 34  

30ม.ิย. – 4ก.ค. 31,900  8,500 34  

 
 
 

วนัแรก     กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ - ชนิไชบาช ิ      

               อาหารเย็น (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่ห้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ SCOOT 
เที่ยวบินที่ TZ298 ** รำคำทัวร์ไม่รวมอำหำรบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริกำร
จ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) ** 

16.45น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำน เพือ่ควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั  รับกระเป๋ำเรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิสว่นตัว จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถ
ปรับอำกำศ เดนิทำง เมอืงโอซากา้ ใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดตงโบ
ร ิยา่นชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมที่สดุของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้
มำกมำยทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดงั
มำกมำยหลำกหลำยชนดิและไมค่วรพลำดชอ้ปป้ิงที่
รา้นดองกี ้และมัตสโุมโตค้โิยช ิรำ้นคำ้ยอดนยิมใน
ใจของคนไทยทัง้หลำยที่ตอ้งแวะเมื่อมีโอกำสไป
ญีปุ่่ น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่) เมนบูฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 
 
 
 
 
 

 ทีพ่กั: Plaza Osaka หรอืยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต หรอืคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    TZ93 SUPER GOLDEN ROUTE OSAKA 5D-XW-21 

       (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่อง     ปราสาทโอซากา้ - เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– วดัคนิคะคจุ ิ– กโุจ/กฟิ ุ
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง

โอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji 
เมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับ
ไดเมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรอืสว่นที่
เรยีกวำ่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มำ  แตห่ลังจำกสงครำม Osaka 
Natsu No-jinใน ปี ค .ศ .1615 ต ระกู ล  Toyotomi ถู ก ฆ่ ำ ล ้ำ ง โค ต ร 
Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่ใน   สมัย 
Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด 
กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และถกูประกำศใหเ้ป็นสมบตัขิองชำติ
อกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจบุันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับ
หลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆสว่นลงทองสอีร่ำม
สวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ยำ่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจำก
ทั ้งในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน  (ชมและถ่ำยรูป
บรเิวณดำ้นนอก) จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกำ่แก่
ของญี่ ปุ่ นซึ่งมำมีอำยุยำวนำนกว่ำ  1,000 ปี  ซึ่งใน  อดีต  มีควำม
เจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง ไปชม ศาล
เจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศำลเจำ้ ที่
มมีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำง
ยำวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF 
GEISHAที ่ซำยูร ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ให ้
ตนเองสมควำมปรำรถนำ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)   
บา่ย            น าชม  วดัคนิคะคุจ ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่ำวดัทอง เป็นวัดทีด่ังวัด

หนึง่ในญีปุ่่ น หำกมำเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้ำทีว่ัดนีถ้อืวำ่ยงัไมม่ำถงึเกยีวโต 
สรำ้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ศำลำสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิง่ไดรั้บกำรแปะผนังทองไปเมือ่ปี พ.ศ.2530 ทีผ่่ำนมำ จงึ
มองเห็นเหลอืงอล่ำมสะทอ้นในสระน ้ำอย่ำงสวยงำมวหิำรสรำ้งในปี 1955 จ ำลองแบบจำกของเดมิในศตวรรษที ่
15 และเพิง่หุม้ทองค ำครัง้หลังสดุในปี 1987 วหิำรม ี3 ชัน้ โดยชัน้แรกมลีักษณะเป็นพระรำชวัง ชัน้ทีส่องเป็นแบบ
บำ้นซำมไูร สว่นชัน้ทีส่ำมเป็นแบบวัดเซน คนิคะคุจติัง้อยูก่ลำงทัศนียภำพอันเหมำะเจำะ ผนืน ้ำในสระกวำ้งเบือ้ง
หนำ้สะทอ้นประกำยระยบักัน้โอบดว้ยแมกไม ้วัดนี้เป็นวัดดังในกำรต์ูนเรือ่งอกิควิซงั เณรนอ้ยเจำ้ปัญญำ ก็จ ำลอง
เรือ่งรำวเหตุกำรณ์ของศำลำทองในวัดนี้ใหเ้ป็นปรำสำทของท่ำนโชกุน (โชกุนอำชกิำงะ โยชมิสิ ึ( Ashikaga 
Yoshimistsu ) และบุตรชำยของเขำที่เป็นเจำ้ของพลับพลำหลังนี้ ก่อนทีจ่ะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบัตขิองวัดโรกุน
นอนจ ิ(Rokuonji : อีกชือ่ของวัดนี้) ในเวลำต่อมำพลับพลำหลังนี้เคยถูกลอบวำงเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดย
พระภกิษุทีบ่วชอยูใ่นวัด พระรูปนี้บวชเขำ้มำแลว้เกดิควำมหลงใหลในควำมงำมของพระวหิำรและคดิว่ำกำรทีจ่ะ
เขำ้ถงึแกน่แทข้องควำมงำนตอ้งเผำท ำลำยวัตถุแห่งควำมงำมนัน้ไปดว้ย จงึไดม้กีำรสรำ้งใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 
ก่อนทำงออกจะมกีำรขอพรโดยกำรเขยีนขอพรทีแ่ผ่นไม ้“อกิควิ” โดยส่วนมำกจะเขยีนขอใหม้สีตปัิญญำ หลัก
แหลม ฉลำดแบบอกิควิซงั จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูก่โุจ หรอื กฟิู เพือ่เขา้ทีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่) เมน ูJapanese Set 
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 ทีพ่กั: Gujo Kogen HOTEL /กฟิุ/ยา่นนาโกยา่ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

       (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่าม     หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – มตัสโึมโต/้นากาโนะ 
                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บำ้น

สไตล์ญี่ปุ่ นขนำนแทด้ั ้งเดิม และยังไดรั้บ
เลือกจำกองค์กำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 
ในเดอืนธันวำคม 1995  บำ้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิ
จะมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 
10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับ
หมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนำวไดด้ ีและรูปรำ่ง
ของหลังคำเหมือนกับสองมือพนมของพระ
เจำ้จงึเรยีกหมู่บำ้นสไตล์ นี้ว่ำ “กัสโช” และมี

ผูค้นจำกทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 คน  
 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) 
        เมน ูJapanese Set   
บา่ย น ำท่ำนชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่ำแห่งเมอืงทำคำยำมำ่ 

เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยูอ่ำศยัของผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุตระกลู
กกุำวำ ในสมัยเอโดะ จำกนัน้น ำท่ำนเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาช ิซูจ ิซึง่เป็น
หมู่บำ้นเก่ำแก่สมัยเอโดะกว่ำ 300 ปี
กอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภำพเดมิได ้
เป็นอย่ำงดี อ ิสระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดิน
เที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภำพเมือง
เก่ำซึ่งเต็มไปดว้ยบำ้นเรือนโบรำณ 
และรำ้นคำ้หลำกหลำย เช่น รำ้นผลติ
และจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ 
ฯลฯ พรอ้มทั ้งเลือกซื้อของที่ระลึก
พื้นเมืองเฉพำะถิน่ เช่น ซำรุโบะโบะ 
หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืวำ่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม 
เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกบัโชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอนัน่ำประทับใจมำกมำย 
ท่ำนยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ย จนสมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงมตัสโึม
โต/้นากาโนะ เพือ่เดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
(มือ้ที7่) เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบ
น า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
น า้แร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็ม
อิม่ ซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าน า้แร่ธรรมชาตนิี้ม ีส่วน
ชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั: Tateshina Park Hotel/ Matsumoto Tokyo Rei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั โรงแรม 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
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วนัทีส่ ี ่    ยามานาช ิ– โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชนิจกู ุ-  

              นารติะ      อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงไปจังหวัดยำมำนำซ ิชม หมูบ่า้นน า้ใส-โอชโินะฮคัไก ชมบอ่น ้ำที่

แปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจำกกำรละลำยของหมิะจำกบนภูเขำไฟฟจูมิอีำยุมำมำกกว่ำ 
1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลำอันยำวนำน ในกำรไหลลงมำสูพ่ืน้ดนิและซมึซำบไปยังบอ่น ้ำแต่
ละบอ่น ้ำ ดังนัน้น ้ำทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้ำทีใ่สสะอำดและสดชืน่มำกในปี 1985 สถำนที่
แห่งนี้ยังไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้ำจำกธรรมชำตทิี่ดีที่สุดของ
ญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสำมำรถชมววิของภูเขำไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ำกำศ
แจม่ใส ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิ กบั บรรยำกำศ พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะเพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่)  เมน ูJapanese Set   
บา่ย          น ำท่ำนเดนิทำงไปสัมผัสประสบกำรณ์แปลกใหม ่ที ่Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่ำน

จะไดท้ดสอบในบำ้นจ ำลองแผ่นดินไหว รับกำรสั่นสะเทือนจำกขัน้ต ่ำสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสำนในกำรเรยีนรู ้
ประสบกำรณ์ ในหอ้งจ ำลองแบบต่ำงๆ จำกนัน้ ใหท้่ำนเลอืกทอ้ของฝำกรำคำถูก   อำทเิชน่ ขนม เครือ่งส ำอำง 
เครื่องไฟฟ้ำ สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดนิทางเขา้สู่โตเกยีว เมอืง
หลวง เดินทำงสู่  วดัอาซากุสะ 
SENSOJI TEMPLE กรำบนมัสกำร
ขอพรจำกองค์ เจา้แม่กวนอมิทอง
ค า ที่เป็นทองสัมฤทธิ ์มีขนำดเล็ก
เพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่
เก่ำแก่ที่สุดในภูมภิำคคันโต และมี
ผู ค้นนิยมมำกรำบไหวข้อพรเพื่อ
ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนำด
ยักษ์ที่มคีวำมสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่ำเครือ่งรำงของขลังอัน
ศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้  หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ
มำกมำยไมว่ำ่จะเป็นเครือ่งรำงของขลัง ของเลน่โบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำยขนมทีค่นญีปุ่่ นมำยงัวัดแหง่นีต้อ้ง
มำต่อควิกัน ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ กับกำร ชอ้ปป้ิงของฝำกทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขำ้ว
ของเครือ่งใชค้ณุภำพด ีมำกมำย อำท ิร่ม, หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสือ้ผำ้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ ทา่นสามารถเดนิไป
ถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั แลนดม์ำรค์
ใหมข่องมหำนครโตเกยีว ทีท่ำ่นสำมำรถถำ่ยรูปไดง้ดงำมจำกบรเิวณใกลก้บัวัดอำซำกุสะ จำกนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง 
ยา่นชนิจูกุ ยำ่นชอ้ปป้ิงชัน้น ำของชำวญี่ปุ่ นทีถ่อืว่ำเป็น
แหลง่อพัเดทเทรนดข์องชำวปลำดบิ เป็นยำ่นควำมเจรญิ
อันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชญิท่ำนเลือก 
ชมและซื้อ สนิคำ้มำกมำย อำทิเช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, 
กล ้อ งถ่ ำย รูป , MP-3,  คอมพิ ว เต อ ร์, Note Book, 
นำฬกิำ, เสือ้ผำ้ และเครือ่งส ำอำง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมำกมำย ทีร่ำคำคอ่นขำ้ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    TZ93 SUPER GOLDEN ROUTE OSAKA 5D-XW-21 

ถกูกวำ่เมอืงไทย และทีจ่ะขำดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคำ้ทกุอยำ่งภำยในรำ้นจะ
รำคำ 100 เยน เทำ่กนัหมด ทีท่ำ่นสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกกลับบำ้นได ้ในรำคำทีส่บำยกระเป๋ำสมควรแกเ่วลำ  
เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ  
จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: NIKKO NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้     นารติะ - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง      อาหารเชา้  

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)   

    สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้ำสู ่สนำมบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 
14.55น. เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ  

  
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
 
อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทำ่น  

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ30ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) 
โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมฉิะนั้นทำงบรษัิทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมือง
ทำ่น*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดั
จำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง 
*กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทำง15วัน
เทำ่นัน้* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำยุ65ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิ
ตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 700 บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,200 บำท 
- ซือ้น ้ำหนักเพิม่15กก. ช ำระเพิม่ 1,700 บำท/เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,200 บำท 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
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 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถูกสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    TZ93 SUPER GOLDEN ROUTE OSAKA 5D-XW-21 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน3ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำนเวลำ 
8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรม
กำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได  ้จำกบริษัท ประกั นทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


