
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   TZ10 SUPER WINTER 5DMAR17-TZ-W21 

 

CODE: TZ10 Super Winter OsakaTakayama Shirakawago Kyoto Gujo Snow Ski 5D4N 

 

 

 

 

 

 

 

Super Winter Osaka โอซากา้ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต กุโจ สกรีสีอรท์ 5วนั3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้)  

เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREAM LINER  B787 ทนัสมยั สุด ๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  02 KG  

โปรโมชัน่สดุคุม้ เพยีง 34,900 บาท พกักฟิ ุ1คนื กโุจ ออนเซ็น1คนื  โกเบ 2คนื 
วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – กฟิุ   อาหารเย็น (แบบเบนโตะ) 

 

26.32น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประตู 6 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(SGL Room) 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

18-22 ม.ค. 34,900  

 

 ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  7,000บาท 

00522 43   

1-5 ก.พ. 34,900 00522 34  

15-19 ก.พ.  34,900 00522 34  

22-26 ก.พ. 34,900 00522 34  

1-5 ม.ีค. 34,900 00522 34  

8-12 ม.ีค.  34,900 00522 34  
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เคานเ์ตอร ์0 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้

เครือ่ง 

29.35น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ Scoot เทีย่วบนิที ่TZ298 

  ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) ** 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน เพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (ส าคญั!!ประเทศญีปุ่่นไม่

อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ) รับ

กระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางสู่ท ีพ่กัเมอืงกฟุิ 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า แบบเบนโตะบนรถ ทา่นละ 1 ชุด (มือ้ที ่1) 

(เนือ่งดว้ยเวลาลงเครือ่ง และพิธกีารผ่านคนเขา้เมอืงตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนาน และตอ้งเดนิทางสูเ่มอืงกฟุิ 

ทางบรษัิทฯ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งบรกิารอาหารค ่าดว้ยชุดขา้วกล่องเบนโตะ) 

 ทีพ่กั: Hotel Route-Inn Gifu Hashima Ekimae หรอืระดบัใกล้เคยีงกนัหรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

 )ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง )  

วนัแรก กฟิุ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - Little Kyoto เขตเมอืงเกา่ซนัมาจซูิจ ิ- เมอืงกุโจ  - ออนเซ็น                                                        

 อาหารเชา้,เทีย่ง,เยน็ (Yakiniku BBQ บุฟเฟ่ต)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่0) 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ท ียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่นขนานแทดั้ง้เดมิ และ

ยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคุึริ จะมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในช่วง

ฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า 

“กสัโช” และมผูีค้นจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Japanese Set (มือ้ที ่3) 

บา่ย น าท่านเดนิชม หมู่บา้น Little Kyoto หรือเขตเมืองเก่าซ ันมา

จซูิจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทียั่ง

อนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านได ้

เดนิเท ี่ยวและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ย

บา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เช่น รา้นผลติและ

จ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของ
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ทีร่ะลึกพื้นเมอืงเฉพาะถ ิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดง ไม่มหีนา้ตา ซึ่งถ ือว่าเป็น

สัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เก ีย่วกับโชคลาง

ของชาวญีปุ่่นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนม

หวานนานาชนดิอกีดว้ย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงกุโจ เพื่อเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า เมนู Yakiniku BBQ บุฟเฟ่ต ์แบบไมอ่ ัน้ (มือ้ที ่4) 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ  / ออนเซ็น (Onsen) 

น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มส่ีวนช่วยเรือ่ง

โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปล่ัง 

ทีพ่กั: Gujo Kogen Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนัหรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

)ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง ) 

  

วนัทีส่าม กุโจ - ลานสกทีาคาสึ สโนว ์ปารค์ หรอื กุโจ สก ี– เกยีวโต – วดัคนิคะคูจ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิ–  

โกเบ      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู่ลานสก ีTakasu Snow Park ใหท้่าน

เพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่นหมิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์

สก ีดูราคาอุปกรณ์สกไีดท้ ี่

http://www.takasu.gr.jp/rental/index.html) (หรอืน าท่านไป

ลานสก ีGujo Ski Resort *ขอสงวนสทิธปิรับเปลีย่นในกรณีท ี่

อากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอืหมิะมจี านวนไม่มากพอ ) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Japanese  

                Set (มือ้ที ่6) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญีปุ่่น

ซึง่มอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง

ทางดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง  น าชม 

วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkaku-ji) หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่าวัด

ทอง เป็นวัดทีดั่งวัดหนึง่ในญีปุ่่น หากมาเที่ยวเกยีวโตแลว้ไม่

ไดม้าที่วัดนีถ้ ือว่ายังไม่มาถงึเก ียวโต สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 

ศาลาสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิ่งไดรั้บการแปะผนังทองไปเมื่อ

ปี พ.ศ.2530 ทีผ่่านมา จงึมองเห็นเหลอืงอล่ามสะทอ้นในสระ

น ้าอย่างสวยงามวหิารสรา้งในปี 1955 จ าลองแบบจากของเดมิ

ในศตวรรษที ่15 และเพิ่งหุม้ทองค าครั้งหลังสุดในปี 1987 

วหิารม ี3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชัน้ท ีส่อง

เป็นแบบบา้นซามูไร ส่วนชัน้ท ีส่ามเป็นแบบวัดเซน คนิคะคุจิ

http://www.takasu.gr.jp/rental/index.html
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ตัง้อยู่กลางทัศนยีภาพอันเหมาะเจาะ ผนืน ้าในสระกวา้งเบือ้งหนา้สะทอ้นประกายระยับกัน้โอบดว้ยแมกไม ้

วัดนีเ้ป็นวัดดังในการตู์นเรือ่งอกิควิซัง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ าลองเรือ่งราวเหตุการณ์ของศาลาทองใน

วัดนีใ้หเ้ป็นปราสาทของท่านโชกุน (โชกุนอาชกิางะ โยชิมสิ ึ( Ashikaga Yoshimistsu ) และบุตรชาย

ของเขาทีเ่ป็นเจา้ของพลับพลาหลังนี ้ก่อนทีจ่ะยกใหเ้ป็นทรัพย์สมบัตขิองวัดโรกุนนอนจ ิ(Rokuonji : อกี

ชือ่ของวัดนี)้ ในเวลาต่อมา พลับพลาหลังนีเ้คยถูกลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภกิษุท ีบ่วชอยู่

ในวัด พระรูปนีบ้วชเขา้มาแลว้เกดิความหลงใหลในความงามของพระว ิหารและคดิว่าการทีจ่ะเขา้ถงึแก่น

แทข้องความงานตอ้งเผาท าลายวัตถุแห่งความงามนัน้ไปดว้ย จงึไดม้กีารสรา้งใหม่เมือ่ปี พ.ศ. 2498 

ก่อนทางออกจะมกีารขอพรโดยการเขยีนขอพรทีแ่ผ่นไม ้“อกิควิ” โดยส่วนมากจะเขยีนขอใหม้สีตปัิญญา 

หลักแหลม ฉลาดแบบอกิควิซัง  จากนัน้น าท่านไปชม ศาลเจ้าฟูชมิ ิอินาร ิชม เสาโทรอิิ ซุม้ประตูสี

แดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ท ีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหล่ันกันบน

เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรือ่ง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ 

นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า  BUFFET ขาปูยกัษ์  (มือ้ที ่0)  

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู่โกเบ เพื่อเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก 

ทีพ่กั: Novotel Koshien Hotel, Hotel Plaza Kobe หรอื Hotel Monterey Kobe หรอื

ระดบัใกล้เคยีงกนั 

)ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง ) 

 

วนัทีส่ี่ อิสระทอ่งเทีย่วฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลือกซือ้Option เทีย่วยูนเิวอรแ์ซลเจแปน                                                                          

 อาหารเชา้ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (มือ้ที8่)  

อิสระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเองหรอืท่านสามารถเลอืกซือ้บตัรยูนเิวอรแ์ซลเจแปน  

(กรณีส ั่งซื้อกบับรษิทั  แจง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง12วนั/ส ั่งซื้อพรอ้มจองทวัร ์บตัรทา่นละ 00822 บาท ไมร่วมคา่

รถไฟในเดนิทาง) ***กรณีเงนิเยนปรบัข ึน้ 122เยน=35 บาท/มากกว่า  ขออนุญาตปรบัราคาบตัรเป็น 3,222 บาท 

 - ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลากหลายชนิด

ตืน่เตน้ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ  เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด

ราฟท์”ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสิคพารค์” น่ังเรอืเพื่อพบกับ

ความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 

1,500 ลา้นเยน (เฉพาจอ)   และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่นภาคใหม่ของ “สไป

เดอร์แมน” ทีร่อใหท้่านพิสูจนค์วามมันส์ พรอ้มทั ้งพบกับโซนตัวการ์ตูนส าหรับ

เด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการตู์นสุดน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่น Hello 

Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่านพบกับโซนใหม่ล่าสุดทีจ่ะเปิดตัวเมือ่วันที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน  “HARRY 

POTTER” ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์ันเลยทเีดยีว 

- เลือกไปชอ้ปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร)เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาชอ้ปป้ิงอย่าง

คุม้ค่าท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ท ี่มชีือ่เสยีงและรา้นบูตคิหรูหราดว้ยและตืน่ตากับแฟช่ันอันทันสมัย เชญิท่านสนุกสนานกับการ 
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“เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายในหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง “ไดมารู” รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า, เครือ่งคอมพิวเตอร ์และ “รา้น 100 

เยน” อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 - เลือกอิสระเที่ยวเองดว้ยการ “น่ังรถไฟ” ท่านจะไดสั้มผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆทีเ่ป็นไฮไลท์

 ของโอซากา้ย่านดังทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เท ีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 

* ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi)  http://www.shinsaibashi.or.jp/map?lang=en 

แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนีม้คีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้น

รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนด์ทัง้ญีปุ่่นและต่างประเทศ เช่น 

Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี ้

* โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทงิยามค ่าคนืท ีโ่ด่งดังของโอซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร

มากมาย ถนนแห่งนีจ้ะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย ในช่วงกลางคนื

ก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึป้ายนักวิง่กูลโิกะ(Glico Running Man sign) และปู

คานโิดราคุ(Kani Doraku crab sign)ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

* สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา ประชาชนและนักท่องเท ี่ยวสามารถน่ัง

พักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศนเ์มอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร์ 

อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติา

เลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

* Den Den Town  เด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นท ี ่Nipponbashi เป็นย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส์ 

คลา้ยกับย่าน Akihabara ของโตเกยีว ซึง่สามารถต่อรองราคาสนิคา้ไดด้กีว่า นอกจากนียั้งมกีารตู์นมังงะ อนเิมะ 

และคอสเพลย์คาเฟ่ตต่์างๆรวมอยู่ท ีน่ ี ่รา้นคา้เปิดเป็น 2 ช่วง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

**เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ** 

ทีพ่กั: Novotel Koshien Hotel, Hotel Plaza Kobe หรอื Hotel Monterey Kobe หรอืระดบั

ใกล้เคยีงกนั )ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง ) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ ปราสาทโอซากา้ – รา้นดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง       

 อาหารเชา้ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่9) 

http://www.shinsaibashi.or.jp/map?lang=en
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น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น

ของเมืองโอซากา้สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบริเวณทีเ่คยเป็นวัด 

Osaka Hongan-Ji เมื่อปี ค.ศ. 1583 โดย  Toyotomi Hideyoshi 

(ค.ศ. 1537 – 1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวม

ประเทศเป็นครั้งแรก  หอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า 

Tenshukaku แลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่ห ลังจากสงคราม 

Osaka Natsu No-jin ในปี ค.ศ. 1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่า

ลา้งโคตร Tenshukaku ก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย  Tokugawa แต่น่า

เสยีดายที่ในปี ค.ศ. 1665 ไดถู้กฟ้าผ่าเสยีหายทั ้งหมด ก่อจะท าการบูรณะขึ้นมาใหม่อ ีกครั้ง และถูก

ประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้ เครือ่งประดับ

หลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาท และหลายๆ ส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ 

Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศนโ์ดยรวมของเมืองโอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจน ในแต่ละปีจะมี

นักท่องเท ีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1 – 3 ลา้นคน (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) 

จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงรา้น Duty fee Shop  พบกับสนิคา้

ราคาพิเศษมากมาย อาท ิเช่น เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑบ์ ารุง

สุขภาพ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ครีมบ ารุงผวิ สินคา้แนะน า เช่น โฟ

มลา้งหนา้จากถ่านหนิภูเขาไฟ ,ครีม4GF,ผลติภัณฑ์ยา อาหาร

เสรมิของ ด็อกเตอรโ์นกูจ ิเป็นตน้ น าท่านไปชอ้ปป้ิงยา่นชิน

ไซบาชิ ซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา้ ทั ้ง

รา้นคา้เก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้ถูกและ

แพง ทั ้งสินคา้แฟช่ันล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถึงกลอ้งดิจิตอล 

คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตืน่ตากับลีลาชวีิตของคนหนุ่ม

สาวชาวโอซากา้ที่ดุจะสนุกสนานและมสีีสันมากกว่าทางฝ่ังโตเกียว 

รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ระลกึกับ จุดเด่นของ

แต่ละรา้นคา้ เช่น ปูยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์และสัญลักษณ์เด่นของย่านนีค้อื ตกึรูปเครือ่งหมายการ

คา้งของกูลิโกะ ผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินยี์ และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงโบร ิซึง่ท่านสามารถลิม้ลอง

ขนม หรืออาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมยิากิ เป็นตน้ นอกจากนีใ้นย่านนียั้งมี

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ และมีชือ่เสียง อย่างหา้งไดมารุ หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มีสนิคา้

มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเลอืกหาอกีดว้ย ไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงที ่รา้นดองกี้โฮเต ้(รา้น Super Store 

ขนาดใหญ่ ทีร่วบรวมสนิคา้นานาชนดิในราคาถูกและเปิด 24 ชม.) และรา้นมตัสึโมโตค้โิยช ิ (ขายยา 

วติามนิ ครมีบ ารุง เครื่องส าอาง) รา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะชอ้ปเมือ่มโีอกาส

ไปญีปุ่่น ** เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั ** 

เมือ่ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิคันไซเพื่อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.55 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 

  ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) **  
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00.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดั

จะปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

อตัราแลกเปลี่ยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก

ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่

ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

- หรอืส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์  

 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ต่างหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทาง ไม่สามารถระบุ

ตอนจองทัวรไ์ด ้

*กรณีท่านมคีวามประสงคต์อ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่ง (อัพไดเ้ฉพาะ Stretch Seat) จะตอ้งด าเนนิการแจง้ภายใน5-7

วันก่อนวันเดนิทาง และเลขทีน่ั่งจะออกพรอ้มกับต๋ัวกรุ๊ปภายใน 1-3 วันก่อนเดนิทาง* 

- ท ีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กต ่ากว่า16ปีและผูสู้งอายุ65ปีข ึน้ไป** 
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- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทางท าทัวรต์ามรายละเอยีดในโปรแกรม 

5. ค่าน ้าหนกักระเป๋า ส ัมภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท 

- ซือ้น ้าหนักเพิ่ม15กก. ช าระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเก ิด

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆท ีน่อกเหนอืจากรายการระบุอาทเิช่นค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 30222 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตน่ า้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 

 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น  *ดงัตอ่ไปนี้  

1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น  ) ทางบรษัิทฯจัดการให(้ 

2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้ )เช่น เงนิสด บัตร  
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เครดติ เป็นตน้( 

3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น )ทางบรษัิทจัดการให ้(  

4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น  ) ทางบรษัิทฯจัดการให(้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น )ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า(  

 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

0.หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้

และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีท ีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 32 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน ือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่ รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเก ิดส ิง่ของสูญหาย  อันเน ือ่งเก ิดจากความประมาทของท่าน , เก ิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เม ื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ  แลว้ ทางบริษัทฯ  จะถ ือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

0. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรียบร ้อยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การ จัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธ ิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยม ีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่  / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได  ้   

9. กรณผูีเ้ด ินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง ม ิฉะนั ้น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่ม ีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิ้นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น ื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เม ืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เน ือ่งมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ ๆ  

10. กรณตีอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมม ีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ  ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งให ้

เป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่  
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13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมม ือ

จากผูเ้ดนิทางในบางครั้งทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด ืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดนิทางถงึวันที่4ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด  

15. การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้ริการวันละ10-12ช่ัวโมง อาทเิช่น เริ่มงานเวลา 8.00

น.ถ ึงเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน ี้ข ึน้อ ยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที่บริษัทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ. 

การท่องเที่ยว เท่านั ้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษัทฯได ้และทาง

บริษัทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม ื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์   (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้

จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่ม ีสทิธ ิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส ิ้นแทนผูจั้ด  นอกจากม ีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

18. ผูจั้ดจะไม่ รับผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น ื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เม ืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เน ือ่งมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ ๆ  

 

 


