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The Lost Kansai#2 โอซากา้ เกยีวโต นารา โกเบ 4วนั 3คนื 
โอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิรงิกเุอา้ทเ์ลท ปราสาทโอซากา้ เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ 

วดัคโิยมสิ ึ(วดัน า้ใส) ยา่นกอิอน โกเบ หุน่เหล็ก Tetsujinหมายเลข 28 
 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT บนิตรงสูค่นัไซ(โอซากา้)   

เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREM LINNER  B787-8  ทนัสมยั สดุ สดุ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

โปรโมช ัน่สดุคุม้ เร ิม่เพยีง 22 ,900 บาท พกัโอซากา้ 2คนื  โกเบ 1คนื   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่  

23-26 ต.ค. 59 24,900  
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000บาท 

6,500 34  

30ต.ค.-2 พ.ย. 59 22,900 6,500 34  

6-9 พ.ย.59 22,900 6,500 34  

13-16 พ.ย.59 23,900 6,500 34  

20-23 พ.ย.59 23,900 6,500 34  

27-30 พ.ย.59 23,900 6,500 34  

4-7 ธ.ค.59 24,900 6,500 34  

11-14 ธ.ค.59 24,900 6,500 34  

18-21 ธ.ค. 59 23,900 6,500 34  

25-28 ธ.ค.59 25,900 6,500 34  
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1-4 ม.ค.60 29,900 (*เด็กอายไุมเ่กนิ2ปี) 

 
6,500 34  

8-11 ม.ค.60 24,900 6,500 34  

15-18 ม.ค.60 24,900 6,500 34  

22-25 ม.ค.60 24,900 6,500 34  

29 ม.ค.-1 ก.พ.60  24,900 6,500 34  

5-8 ก.พ.60 24,900 6,500 34  

12-15 ก.พ.60 24,900 6,500 34  

19-22 ก.พ.60 25,900 6,500 34  

26ก.พ.-1 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  

5-8 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  

12-15 ม.ีค.60 24,900 6,500 34  

19-22 ม.ีค. 60 24,900 6,500 34  

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิกพุรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท   

06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7
สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298 
 **ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่)**  
16.15น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำน เพือ่ควำม

สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศ 
น ำท่ำนเดนิทำงไป  รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท คอือกีหนึง่แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกี
แห่งหนึง่ของโอซำกำ้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกุ ตรงขำ้มกับท่ำอำกำศยำนนำนำชำตคิัน
ไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่ำของสหรัฐอเมริกำ และมี
บรรยำกำศแบบรสีอรท์ ซึง่ภำยในแมจ้ะไมใ่หญโ่ตมำกนัก แตก่็เพยีบพรอ้มไปดว้ย
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย และรำ้นคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยอันมชีือ่เสยีง
จำกต่ำงประเทศ (*อสิระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย) จนถงึเวลำนัด  หมำยน ำท่ำน
เดนิทำงสูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั:  Sunroute Sakai Hotel Osaka หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 
  อาหารเชา้  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง**ไมม่รีถบสับรกิารในวนันี*้* 

 หรอืท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้*บตัรยูนเิวอรแ์ซล เจแปน (*กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั (แจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง10วนั/ส ัง่ซือ้
พรอ้มจองทวัร)์ **จ าหนา่ยบตัรทา่นละ 2,800 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในเดนิทาง) 
***กรณีเงนิเยนปรบัข ึน้ 100เยน=35 บาท/มากกวา่  ขออนญุาตปรบัราคาบตัรเป็น 3,000 บาท 

- ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครื่องเล่นหลำกหลำยชนิด
ตืน่เตน้ระทกึใจจำกหนังดังทีท่ำ่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉำกเพลงิไหมจ้ำกเรือ่ง “แบ็
คดรำฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสำรจ์ำกเรือ่ง“จรูำสสคิพำรค์” น่ังเรอืเพือ่
พบกบัควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุำรณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรำ้ง
มหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอ)  และสนุกสนำนไปกับเครือ่งเล่น
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ภำคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่ำนพสิจูน์ควำมมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วัน
เดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำรต์ูนสดุน่ำรักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello 
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่ำนพบกับโซนใหม่ล่ำสุดที่จะเปิดตัวเมือ่วันที่ 15 กรกฎำคมนี้ คือโซน  
“HARRY POTTER” ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ่ำกบับรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 

- เลอืกไปชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคำ่รถไฟและไมม่รีถบสับรกิำร) เพือ่ใหท้ำ่นไดใ้ชเ้วลำชอ้ปป้ิง
อย่ำงคุม้ค่ำท่ำนจะไดพ้บกับรำ้นคำ้ที่มชี ือ่เสยีงและรำ้นบูตคิหรูหรำดว้ยและตืน่ตำกับแฟชั่นอันทันสมัย เชญิท่ำน
สนุกสนำนกับกำร “เลอืกชมและซือ้” สนิคำ้มำกมำยในหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั “ไดมารู” รำ้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์และ “รา้น 100 เยน” อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกพักผอ่นตำมอธัยำศัย 
  
 เลอืกอสิระเทีย่วเองดว้ยกำร “น่ังรถไฟ” ท่ำนจะไดส้มัผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปยำ่นต่ำงๆทีเ่ป็นไฮไลท์
ของโอซำกำ้ยำ่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
* ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi)  http://www.shinsaibashi.or.jp/map?lang=en 
แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวำมยำวประมำณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ปลกี รำ้นเฟรนไชส ์รำ้นเครือ่งส ำอำงค ์รำ้น
รองเทำ้ กระเป๋ำ นำฬกิำ รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร รำ้ขนม รำ้นเสือ้ผำ้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตำ่งประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ำมทีุกอย่ำงที่ตอ้งกำรรวมกันอยู่
บรเิวณนี ้
* โดทงบุร ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถำนบันเทงิยำมค ่ำคนืทีโ่ด่งดังของ
โอซำกำ้ เป็นแหล่งรวมรำ้นอำหำรมำกมำย ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลอง
โดทงโบร ิและยังมีทั ้งรำ้นคำ้ และแหล่งบันเทิงอีกมำกมำย ในช่วง
กลำงคนืก็จะเปิดไฟประดับประดำสวยงำมป้ำยรำ้นคำ้ต่ำงๆ รวมไปถงึป้ำย
นักวิง่กลูโิกะ(Glico Running Man sign) และปคูำนโิดรำคุ(Kani Doraku 
crab sign)ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซำกำ้ดว้ย 
* สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบกำรสรำ้งใหค้ลำ้ยกับหุบเขำ ประชำชนและนักท่องเที่ยวสำมำรถน่ัง
พักผ่อนในสวนแบบธรรมชำตทิ่ำมกลำงภูมทิัศน์เมอืงใหญ่ มหีำ้งสรรพสนิคำ้กว่ำ 120 รำ้น รวมทัง้โรงภำพยนตร ์
อัศจรรย ์และสวนดำดฟ้ำ บนชัน้ 6 มรีำ้นอำหำรจ ำนวนมำกเปิดใหบ้รกิำร ไมว่่ำจะเป็น อำหำรเกำหล ีอำหำรอติำ
เลยีน อำหำรเวยีดนำม และอืน่ๆ รำ้นคำ้เปิดเวลำ 11:00-21:00 รำ้นอำหำรเปิดเวลำ 11:00-23:00 
* Den Den Town  เด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่ำนขำยสนิคำ้อเิล็กทรอนิกส ์
คลำ้ยกับย่ำน Akihabara ของโตเกยีว ซึง่สำมำรถต่อรองรำคำสนิคำ้ไดด้กีว่ำ นอกจำกนี้ยังมกีำรต์ูนมังงะ อนเิมะ 
และคอสเพลยค์ำเฟ่ตต์ำ่งๆรวมอยูท่ีน่ี ่รำ้นคำ้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั:  Sunroute Sakai Osaka Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั    

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- วดัคโิยมสิ ึ– ยา่นกอิอน - โกเบ  
 อาหารเชา้,เทีย่ง  (Japanese Buffet +ปยูกัษK์ing Crab ทา่นละ1ตวั) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงนารา น ำท่ำนกรำบ

นมัสกำรขอพรพระพุทธรูปส ำริดที่เก่ำแก่
ตัง้แต่สมัยครศิตวรรษที่ 18 ณ วดัโทไดจ ิ
ซ ึง่เป็นที่เคำรพสักกำระของผูค้นมำกมำย 
ทำ่นจะไดช้ม “วหิารไม”้ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
และเพลดิเพลนิกับควำมน่ำรักของฝูงกวำง
มำกมำยที่ปล่อยใหอ้ยู่ตำมธรรมชำตพิรอ้ม
ป้อนอำหำรใหก้ับกวำงที ่สวนกวาง น ำท่ำน
นมัสกำรหลวงพ่อโตไดบุสส ึที่สรำ้งตัง้แต่
สมยัค.ศ. 700 อยูใ่นวหิำรขนำดใหญ ่พรอ้มกบัขอพรตำมประสงค ์วหิำรและ

http://www.shinsaibashi.or.jp/map?lang=en
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หลวงพ่อโตองคน์ี้ สรำ้งโดยจักรพรรดคิัมม ุและเชญิใหอ้ำหำรกวำงแสนเชือ่งทอียู่บรเิวณรอบวัดเป็นจ ำนวนมำก  
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ นซึง่มำมอีำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึง่ใน อดีต มี
ควำมเจรญิรุง่เรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง ไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้
ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบน
เสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยูร ินำงเอกของ
เรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)   
 เมนบูฟุเฟ่ตแ์บบญีปุ่่ น พรอ้มปยูกัษ ์KING CRAB ทา่นละ 1ตวั 

บา่ย          น ำท่ำนชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส (Kiyomizu-dera) ตัง้อยู่บนเนนิเขำฮงิำยำมำ  สำเหตุทีเ่รยีกว่ำ "วัดน ้ำ

ใส" ก็เนื่องมำจำกมนี ้ำศักดิส์ทิธิจ์ำกแมน่ า้ 3สาย ซึง่เกดิขึน้เองตำมธรรมชำตไิหลมำจำกเทอืกเขำ สรำ้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 788 (สมัยนำระ ประมำณปี พ.ศ.1321)  เพือ่ถวำยแด่พระโพธสิัตวก์วนอมิ 11 พักตห์รอืสรำ้งขึน้มำก่อนที่

เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น  

วัดคิโยมิส ึถือเป็นเป็นมรดกโลกอัน

เก่ำแก่กว่ำ 1500 ปี  จากน ัน้น าท่าน

สู่ ย่านกอิอน(Gion) เป็นย่ำนรำตรี

แห่งเกยีวโต ที่จะสำมำรถเห็นเกอชิำ

เดินไปมำในบริเวณนี้ได  ้ย่ำนนี้อยู่

ใกล ้ๆ กับศำลเจำ้ยำซำกะ(Yasaka 

Shrine) แล ะแม่น ้ ำค ำโม ะ(Kamo 

River) ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ย

รำ้นคำ้ รำ้นดื่มชำและรำ้นอำหำร

มำกมำย ซึง่แต่ละรำ้นก็จะกำรแสดง

โชวจ์ำกเกอโิกะ(geiko) และ ไมโกะ

(maiko) ซึ่งสวยงำมและเป็นที่ชื่น

ชอบของนักท่องเทีย่วเป็นอยำ่งมำก ในยำ่นนี้อำคำรบำ้นเรอืนจะเป็นอำคำรไมแ้บบดัง้เดมิ แต่ละหลังจะขนำดไม่

ใหญ่ควำมกวำ้งประมำณ 5-6 เมตรเท่ำนัน้ ถนนเสน้ที่มสีสีันและผูค้นพลุกพล่ำนมำกทีสุ่ดก็คอืเสน้ ฮำนำม-ิโคจิ

(Hanami-koji) เป็นเสน้ทีอ่ยูร่ะหวำ่งถนนชโิจและวัดเคนนนิจ(ิKenninji Temple) รำ้นอำหำรและรำ้นชำโดยมำกที่

อยู่ในเสน้นี้ รำคำค่อนขำ้งสูงเนื่องจำกในระหว่ำงที่รับประทำนอำหำรนั้น จะมีกำรแสดงโชว์ศลิปะของญี่ปุ่ น 

อยำ่งเชน่ กำรร่ำยร ำและกำรชงชำจำกเกอโิกะและไมโกะ นอกจำกนีย้ังมดีนตรแีละเพลงญีปุ่่ นดัง้เดมิบรรเลงใหฟั้ง

อกีดว้ย (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัในยา่นกอิอน)  จนสมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โกเบ (Kobe) 

เป็นชือ่เมอืงหลวงของจงัหวดัเฮยีวโงะ(Hyogo) เป็นเมอืงท่ำกำรคำ้และอุตสำหกรรมที่ส ำคัญเมอืงหนึ่งของ

ญีปุ่่ น ท ำใหม้คีวำมหลำกหลำยของเชือ้ชำตแิละวัฒนธรรมของผูค้นทีม่ำรวมกนัอยูท่ีน่ี ่โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่ ี

ควำมพเิศษทีเ่กดิจำกกำรผสมผสำนนี ้ไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ๆ และแมว้ำ่จะเพิง่ประสบกบัเหตแุผน่ดนิไหวครัง้รนุแรงเมือ่ปี 

1995 แตก่็สำมำรถกลับมำกำ้วหนำ้ และรุง่เรอืงภำยในเวลำอนัรวดเร็ว  น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั:  Hotel Plaza Kobe หรอื พกัยา่นคนัไซ (ฮเิมจ,ิ โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบ คนัไซ) 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

http://www.talonjapan.com/yasaka-shrine-kyoto/
http://www.talonjapan.com/yasaka-shrine-kyoto/
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วนัทีส่ ี ่         ถา่ยรปูหุน่เหล็กTetsujin 28 – ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี-  สนามบนิคนัไซ  -  
                   สนามบนิดอนเมอืง     อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบ ูบฟุเฟ่ต)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  
น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 ถำ้ใคร
เคยไปดหูุน่ยนตก์นัดัม้ขนำดเทำ่จรงิทีโ่อไดบะ โตเกยีวมำแลว้ คดิวำ่น่ำ
จะตอ้งตืน่ตำตืน่ใจกับเจำ้เท็ตสจึนิ หุ่นเหล็กหมำยเลข 28 นี้ ดว้ยกำร
สรำ้งขึ้นภำยใต ้Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ที่จะสรำ้ง
สญัลกัษณ์ประจ าเมอืงโกเบหลังจำกทีเ่กดิเหตกุำรณ์แผน่ดนิไหวในปี 
1995 มคีวำมสูงถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยู่ที่สวน Wakamatsu จำกนัน้น ำ
ทำ่นเดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-
jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับได  เมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำท
หรอืสว่นทีเ่รยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลั งจำก
สงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูก
ฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำร
บูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้ก
ฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด ก่อนจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถูก
ประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสงู 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัว
ปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซำกำ้
ไดอ้ยำ่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 
1-3 ลำ้นคน   (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่
Joy one Duty Free พบกับสินคำ้รำคำพิเศษมำกมำย อำทิ เช่น เครื่องส ำอำง 
ผลติภัณฑบ์ ำรุงสุขภำพ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ครมีบ ำรุงผวิ สนิคำ้แนะน ำ เชน่ โฟมลำ้งหนำ้
จำกถำ่นหนิภเูขำไฟ ,ครมี4GF,ผลติภณัฑย์ำ อำหำรเสรมิของ ด็อกเตอรโ์นกจู ิเป็นตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  เมน ูชาบบูฟุเฟ่ต ์
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

17.30น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 **ราคาทวัร ์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง  (บนเครื่องมีบร ิการจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่)**  
21.55น.   เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิำพ 

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

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
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จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

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*)  
กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับ
คณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้ง
คำ่บรกิำรและเงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง ไมส่ำมำรถระบุ
ตอนจองทัวรไ์ด ้
*กรณีทำ่นมคีวำมประสงคต์อ้งกำรปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง (อพัไดเ้ฉพำะ Stretch Seat) จะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้ภำยใน5-7วัน
กอ่นวันเดนิทำง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกบัตั๋วกรุ๊ปภำยใน 1-3 วันกอ่นเดนิทำง* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำยุ65ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้
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2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำงท ำทัวรต์ำมรำยละเอยีดในโปรแกรม 
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 3,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 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.หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำร

จลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย
อำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ

ไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ

ของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกับตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่่ำนกำร

พจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนั

เนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ทำ่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็น

แบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำในกำรทอ่งเทีย่ว

และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำง
ในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของกำรเดนิทำงถงึวนัที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน3ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำนเวลำ 8.00น.
ถงึเวลำ 20.00 น.ในวนันัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภำพ

กำรจรำจรในวนัเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุตัเิหตจุำกกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำมพ.ร.บ. 

กำรทอ่งเทีย่ว เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิท

ฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวร ์  (ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำก
บรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ
ของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกับตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่่ำนกำร
พจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนั

เนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


