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Wow! Snow Monkey โอซากา้ โตเกยีว 5วนั4คนื 
Scoot Airlines บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) และบนิกลบัจากสนามบนินารติะ (โตเกยีว) โดย Nok Scoot  

เดนิทางกลางวนัไมเ่หนือ่ย  นํา้หนกักระเป๋า20 KG   

พกัโอกาก ิ1คนื มตัสโึมโต ้1คนื โยโกยะออนเซ็น 1คนื นารติะ 1คนื  
 

เมอืงเซกแิหลง่ผลติมดีมดี หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ ลติเต ิล้เกยีวโต ปราสาทมตัสโึมโต ้จโิกกดุานิ
Snow Monkey  ลงิออนเซ็น วดัเซ็นโซจ ิจดุชมววิทะเลสาบสวุะ  โยโกยะออนเซ็น น ัง่กระเชา้ Kita Yatsugatake 
Ropeway สนกุสนานกบัหมิะและลานสก ีทะเลสาบคาวากจูโิกะ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว ชนิจกู ุวดันารติะ 

       

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21 – 25 ธ.ค.61 29,888  

 
 

 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 7,000 บาท 

8,500 28  

28ธ.ค. – 1 ม.ค. 62 39,888 8,500 28  

4-8 ม.ค. 62 31,888 8,500 28  

11 -15 ม.ค. 62  27,888 8,500 28  

18-22 ม.ค. 62 29,888 8,500 28  

25 -29 ม.ค. 62 29,888 8,500 28  

1-5 ก.พ. 62 27,888 8,500 28  

8-12 ก.พ. 62 29,888 8,500 28  

15-19 ก.พ. 62 31,888 8,500 28  

22-26 ก.พ. 62 27,888 8,500 28  



1-5 ม.ีค. 62 29,888  8,500 28  

8-12 ม.ีค. 62 29,888  8,500 28  

15-19 ม.ีค. 62 29,888  8,500 28  

22-26 ม.ีค. 62 29,888  8,500 28  

 

ไฟลท์บนิ 

Scoot Airlines Departure  DMK – KIX TR866 09.35-16.50 

Nok Scoot       Return        NRT – DMK XW101 13.55-19.10 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK – TR866 09.35-16.50 ทา่อากาศยาน คนัไซ – โอกาก ิเขา้ทีพ่กั 
 

2  เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เมอืง
มตัสโึมโต ้  เชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

3  ปราสาทมตัสโึมโต ้- จโิกกดุาน ิลงิออนเซ็น – วดัเซ็นโซจ ิ– จดุชมววิทะเลสาบสวุะ - โยโกยะ ออนเซ็น 
 เชา้,เทีย่ง,เย็น 

4 กระเชา้ Kita Yatsugatake Ropeway - ลานสก ี- ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – 
โตเกยีว - ชนิจกู ุ- นารติะ       
เชา้,เทีย่ง 

5 วดันารติะ - รา้นดองกีแ้ละหา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 NRT-DMK  XW101 13.55-19.10    เชา้  

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยาน คนัไซ – โอกาก ิ
  
 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยาน ดอนเมอืง  อาคาร ผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ Scoot Airlines (TR) 
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่น
ขึน้เครือ่ง 

09.35น. นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ คนัไซ  ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิ 
SCOOT เทีย่วบนิที่ TR866 ** ราคาทวัร์ยังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บน
เครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

16.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิ คนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง  กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา ) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสู่โอกากเิพือ่เขา้
สูท่ ีพ่กั (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ)  

ทีพ่กั: Hotel Koyo / Quintessa Ogaki Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง    เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ลติเต ิล้เกยีวโต – 
                 เมอืงมตัสโึมโต ้    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซกิ  นําทา่นแวะ
ชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ี่
ผลติมดีไดค้มสดุ ๆ  อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีงเรือ่ง การตดีาบญีปุ่่ น อยา่งดาบเซก ิ
สําหรับทีร่า้นซนัชนูีม้เีครือ่งใชข้องมคีมตา่ง ๆ 
มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอื
กรรไกรตัดแตง่กิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกร
หลากขนาด หรอืมดีสําหรับทํา
ครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยให ้
การเตรยีมวัตถดุบิของคณุงา่ย
ยิง่ขึน้นอกจากนีย้งัมดีาบญีปุ่่ น 
ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จําหน่าย
อกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไมไ่ด ้



เมือ่มารา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอิ  ไอกริ ิดาบซามไูรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผก่็ขาดเป็น 2 ทอ่น 

พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามไูรถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดกโลกชิ

ราคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก
โลกในเดอืนธันวาคมปีค. ศ.1995 บา้นสไตลก์สัโชสคึรุจิะมคีวามยาว   ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนม
ของพระเจา้ จงึเรยีกหมู ่ บา้นสไตล์ นีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปี

ไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน 
เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) แบบ Japanese Set 
บา่ย นําทา่นชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การ

อําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่  ซึง่เป็นจวนผูว้า่
แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่
อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 
176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกุ
กาวาในสมยัเอโดะ (ทัวรนํ์าชมดา้นอก)  จากนัน้
นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้นLITTLE KYOTO หรอื 

เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะ
กวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพ
เมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามิ
โสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง  เฉพาะถิน่ 
เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา 
ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่า
ประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ ย จนสมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที3่ )  เมน ูBBQ Yakiniku บฟุเฟต ์
 หลงัทานอาหารคํา่นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม

ทีพ่กั: Alpico Plaza Hotel/Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม ปราสาทมตัสโึมโต ้- จโิกกดุาน ิลงิออนเซ็น – วดัเซ็นโซจ ิ– จดุชมววิทะเลสาบสวุะ - โยโกยะ ออนเซ็น 
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่4) 

 นําทา่นเดนิทางไป ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต้  ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี
1504ซึง่นับไดว้า่เป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุและนอกจากนีก้็ยงัเป็น  ปราสาทตดิ
อนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น  ทีส่ามารถรอด
พน้การถกูทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจบุนั ตัวปราสาทมผีนังทีท่า
ดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาวา่ ปราสาทอกีาดํา (นําชมดา้นนอก)   จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสู่ จงัหวดันากาโนะ  นําทา่น
เดนิทางสู่  อทุยานลงิจโิกกดุาน ิ
(Jigokudani Monkey Park) จนถงึเวลา
นัดหมาย นําทา่น สมัผัส ประสบการณ์ 
พเิศษ ลงิแชอ่อนเซ็น  SNOW 
MONKEY กลางบอ่น้ําพรุอ้นธรรมชาติ
อยา่งใกลช้ดิรมิขอบสระ ชือ่ชมความ

น่ารักของลงิทีอ่าศัยอยูก่นัเป็นฝงูใหญแ่ละมคีวามคุน้เคยกบัมนุษย ์(หา้มจับหรอืให ้
อาหารโดยเด็ดขาด) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมความน่ารักของลงิตาม
อธัยาศัย  (การชมลงิแชอ่อนเซน็นัน้จะสามารถชมไดห้รอืไม่ ไดข้ึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศและตัวของลงิเนือ่งจากลงิทีล่งมาแชอ่อนเซน็เป็นลงิป่า) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) แบบ Japanese Set 
บา่ย นําทา่นไปชม วดัเซ็นโกจิ เป็นสถานทีเ่คารพบชูาของผูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธาใน

พระพทุธศาสนาในญีปุ่่ น มาเป็นเวลากวา่ 1,400 ปี วหิารเซน็โกจเิป็นทีป่ระดษิฐาน
ของพระพทุธรปูองคแ์รกทีเ่ขา้มาสูญ่ีปุ่่ น ดงึดดูผูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธา จากทกุนกิาย 
ในทกุๆ ปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วกวา่ 6ลา้นคนมาเคารพสกัการะ
สถาปัตยกรรมชิน้เอกทางพทุธศาสนาแหง่นี้  วัดเซน็โกจเิป็นวัดที่
ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นฝ่ังตะวันออก  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซวูะ 



ระหวา่งทางแวะจดุชมววิทะเลสาบสวุะ ซึง่เป็นจดุพักรถและสามารถถา่ยรปูววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงามสมควร
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที6่ )  

ทีพ่กั: Yokoya Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แร่

ธรรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น Onsen นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ น
เชือ่วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)

 

วนัทีส่ ี ่ กระเชา้ Kita Yatsugatake Ropeway - ลานสก ี– ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – 
โตเกยีว – ชนิจกู ุ- นารติะ       อาหารเชา้,เทีย่ง  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 

นําทา่นเดนิทางไปขึน้กระเชา้คติะ ยาสกึะตาเกะ Kita 
Yatsugatake Ropeway เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีอ่ยูใ่นช ิ

โนะ( Chino)จังหวัดนากาโนะ  สงูจากระดับน้ําทะเล 
1771 เมตร ถงึสถานยีอ่ยสงูจากระดับน้ําทะเล 2237 
เมตร ในเวลา 7 นาททํีาใหเ้ห็นมมุมองแบบพาโนรามา  
ชว่งฤดหูนาวจะเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกแีละหมิะ อสิระ
ใหท้า่นสนุกสานกบักจิกรรมฤดหูนาวตามอธัยาศัย จนถงึ
เวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูย่า่นทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที8่) แบบ Japanese set 
บา่ย นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี่ Experience Earthquake 

พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผน่ดนิไหวทีรั่บการ
สัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ใน
หอ้งจําลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม 
เครือ่งสําอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน้ํามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขา
ไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4 GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และ ยาของดร.โนงจูิ  ซ ึง่
เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่
โตเกยีว เมอืงหลวง  จากน ัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกูุ  ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้นํา
ของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์ ใหม่ๆ เป็นยา่นความเจรญิอนัดับ
หนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนั เชญิทา่นเลอืก ชมและซือ้ สนิคา้มากมาย อาทิ
เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, 
เสือ้ผา้ และเครือ่งสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกี
มากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็คอื รา้น 
100เยน (อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน  
เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆจนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้     วดันารติะ – รา้นดองกีแ้ละหา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                  
                 อาหาร เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที9่) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีเ้ป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต ถอื

วา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในแถบชบิะ  และจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจิ  
ในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบนัไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็น
สถานทีสํ่าหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่ม
ทีม่สีระน้ําขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณสําหรับเลีย้งสตัว์  ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม
พทุธแบบอนิเดยี โดยยงัคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้  นํา
ทา่นกราบนมสัการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว 
พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พืน้เมอืง  จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี้ เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของ
ญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมีหา้งเอออน นารติะ ทา่น
สามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้ สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่ สนามบนินารติะ  
เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55น.   เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิNOKSCOOTเทีย่วบนิที่ XW101(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบน
เครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย ) 

19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
**************************** 



หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศสําคญั  รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ กรณุาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์  เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ สามารถยกเลกิได4้5วันกอ่นเดนิทางเทา่นัน้ แตก่รณีพเีรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ  ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ คา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิเทา่น ัน้ ยกเวน้อพัเกรดทีน่ ัง่ 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วัน
เทา่นัน้ **  
 
สายการบนิ Scoot Airline (TZ) 
ทีน่ ัง่อพัเกรดไดเ้ฉพาะ Stretch Seat / Long Legเทา่น ัน้ Scoot Biz ไมส่ามารถอพัได ้
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 2 ,500 บาท (ราคาตอ่เทีย่ว) ** หา้มเด็กตํ่ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
 
สายการบนิ Nok Scoot (XW) 
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ราคา 5,500 บาท /ทา่น   
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้
 

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิาร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 



2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่  กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้ง Triple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ ScootและNokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 
สายการบนิ Scoot Airline (TZ) 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,200 บาท 

 
สายการบนิ Nok Scoot (XW) 
+5 กก. -- 400 บาท  
+10 กก. -- 700 บาท 
+15 กก. -- 1,000 บาท 
+20 กก. -- 1,300 บาท 
+30 กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วัน กอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ  ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


