
TR85 Special Golden Route Theme Park 5D3N  

 

Special Golden Route Theme Park 

โตเกยีว ฟจูคิวิ มตัสโึมโต ้ทาคายามา่ เกยีวโต โอซากา้  

5วนั 3คนื 

โตเกยีว สนามบนินารติะ สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์มตัสโึมโต ้ปราสาทมตัสโึมโต ้
ทาคายามา่ ลติเต ิล้เกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ โอกา
ก ิหา้ง AEON Mall เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชา Expo 

City รงิกเุอา้ทเ์ล็ท ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ ชนิไซบาช ิ

พกัมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 1 คนื โอกาก ิ1 คนื โอซากา้ 1 คนื 

บนิตรงสูโ่ตเกยีว (นารติะ) โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) และบนิกลบัจาก
โอซากา้ (คนัไซ) โดยสายการบนิ SCOOT (TR) นํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 

เทีย่วครบทกุวนั ไมม่อีสิระฟรเีดย ์Wi-Fi on bus แชอ่อน
เซ็น บฟุเฟ่ตช์าบเูกยีวโต 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  
ทา่อากาศยานนารติะ - ยามานาช ิ- สวนสนุกฟจูคิวิ ไฮแลนด ์- มตัสโึมโต ้- ออนเซ็น 

3  มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้- ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคา
วาโกะ –  โอกาก ิ- หา้ง AEON Mall 

4  
โอกาก ิ- เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา -  Expo City – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท 

5  
ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

30 Jul - 03 Aug 2018  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

13 - 17 Aug 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

20 - 24 Aug 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

27 - 31 Aug 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

03 - 07 Sep 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

10 - 14 Sep 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 8,500 

17 - 21 Sep 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

24 - 28 Sep 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประต6ู เคานเ์ตอร ์6 
สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานนารติะ - ยามานาช ิ- สวนสนุกฟจูคิวิ ไฮแลนด ์- มตัสโึมโต ้- ออนเซ็น 

02.20  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102 

(มบีรกิารอาหารเมนูขา้วกระเพราไกแ่ละน้ําดืม่บนเครือ่ง) 

10.25  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋า
เรยีบและทําภารกจิ นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู ่จงัหวดัยามานาช ิจังหวัดทีเ่ต็มไปดว้ยความ

สวยงามของธรรมชาตแิละเป็นทีต่ัง้ของภูเขาไฟฟจู ิ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกฟจูคิวิ ไฮแลนด ์Fuji Q Highland (ฟร!ี!!ค่าเขา้สวนสนุก) ค่าทวัรไ์มร่วมค่าบตัร
เครือ่งเล่นทกุชนดิ) สวนสนุกตัง้อยู่ในจังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi)  หนึง่ ในสวนสนุกทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุ



แหง่หนึง่ของญีปุ่่ น เนื่องจากมทํีาเลทีต่ัง้ทีง่ดงามมองเห็นความสวยงามของภเูขาไฟฟจูไิด  ้มเีครือ่งเล่นที่
ไดรั้บการบนัทกึลงใน กนิเนสสบ์ุค๊ อยู่หลายเครือ่งเล่น เชน่ เอจาไนกะ รถไฟเหาะตลีังกาทีม่จํีานวนการหมุนมาก

ทีส่ดุในโลก, ฟจูยิามะ ,โดะดนปะ และ เขาวงกตสดุสยอง 4.0 ทีน่ี่ ยังมสีวนสนุกของตัวการต์ูนทีม่ชีือ่เสยีงอย่าง 
โทมัสแลนด ์นอกจากนี้ยังมบีา้นผสีงิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เนื่องจากเคยเป็นโรงพยาบาลเกา่ทีไ่ดปิ้ดตัวลง ใหท้า่น
อสิระถา่ยภาพ ลิม้ลองอาหารญีปุ่่ น ของหวาน ไอศกรมี เครปญีปุ่่ น หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทางสวนสนุก 

หรอืหากพอมเีวลาใหท้า่นสมัผสัประสบการณ์ของเครือ่งเล่นหลากหลายความเสยีวไดท้ีน่ี ่(อสิระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) (ใชเ้วลาการ
เดนิทางประมาณ 3.5 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ เป็นเมอืงเกา่ทีง่ดงามดว้ย

ศลิปะและธรรมชาต ิจากน ัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัยา่นมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที1่) บุฟเฟ่ตอ์าหารญีปุ่่ น พรอ้มเครือ่งด ืม่ซอฟดริง้ เบยีร ์สาเก 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแร่
ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน้ําแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บ

และผวิพรรณเปล่งปลั่ง 

ทีพ่กั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้- ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิูจ ิ– หมูบ่า้นชิ

ราคาวาโกะ –  โอกาก ิ- หา้ง AEON Mall 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

นําทา่นชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle) ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับได ้

ว่าเป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวาม
สวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถกูทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบนั ตัวปราสาทมี
ผนังทีท่าดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาว่า ปราสาทอกีาดาํ (ทวัรน์ําชมถา่ยรูปดา้นนอก) นําทา่นเดนิทางขา้มสู่

ภูมภิาคจูบ ุเมอืงทาคายามา่ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) จากนัน้นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่
การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นทีทํ่างานและที่
อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอ

โดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิูจ ิSanmachi-Suji ซึง่เป็น
หมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ
เทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ

จําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื 
ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม 
เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทบัใจ

มากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถา่ยรูปกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิ
Nakabashi Bridge 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) เมนู (Tobanyaki and Chicken Nabe) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นทีส่วยงามและเป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดูดให ้
นักทอ่งเทีย่วทัง้ใน และต่างประเท ศ เป็นจํานวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกสัโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) 

บา้นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากคําว่า“กสัโช” ซึง่แปลว่า “พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 
องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร 
ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ไดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วัสดุอุปกรณ์ในการกอ่สรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจาก

ธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ทีป่ลูกไวเ้พือ่นํามาใชมุ้งเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับ
หมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่อกากไิป ชอ้ปป้ิงที ่หา้งออิอ
นมอลล ์(AEON Mall) หา้งทีร่วมเอาซเูปอรม์ารเ์ก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์วด้ว้ยกนั อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้
ตามอัธยาศยั 



คํ่า  (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Quintessa Ogaki /KOYO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
โอกาก ิ- เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา -  Expo City – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที4่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) เเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเมอืงแหง่ศลิปะและวัฒนธรรมของญีปุ่่ นอย่างแทจ้รงิ 
เต็มไปดว้ยวัดและศาลเจา้เกา่แกโ่บราณทีม่คีวามสวยงามในแบบของญีปุ่่ นดัง้เดมิ เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิา
ร ิ(Fushimi Inari Shrine) คนไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชนิโต 

(Shinto)ทีม่คีวามสําคัญแหง่หนึง่ของเมอืงเกยีวโต(Kyoto) ศาลเจา้เป็นทีส่ถติของพระแม่โพสพ เทพเจา้ทีเ่ป็น
ทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณธญัญาหาร นําทา่น
สกัการะพระแม่โพสพและเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่ว่าเป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายัง

โลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรูปปัน้ของเทพจิง้จอกทีม่จํีานวนมากมายและชมเสาโทรอิซิุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็น
สญัลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 
กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตู

เพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ ปรารถนา      

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) ชาบูเกยีวโต บุฟเฟ่ต ์

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น

จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถกูสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกว่าปีกอ่น โดย
สรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็น
จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี้มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยู่ใน

พระราชวังสมัยยุคเฮอันซึง่มขีนาดเล็กกว่าของจรงิ จากนัน้นําทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษพธิชีงชาแบบ
ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น และทา่นสามารถเลอืกซือ้ชาชาตติ่างๆและสนิคา้ของฝากราคา
ถกูไดจ้ากทีน่ี่เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภูเขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากน้ํามันมา้ และยา

และวติามนิของญีปุ่่ นทีบํ่ารุงสขุภาพและผวิพรรณ จากนัน้นําทา่น เอ็กซโ์ปซติ ี ้(EXPOCITY) ศูนยร์วมความ
บนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะไดท้ัง้เทีย่ว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้ม
เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ไดใ้นทีเ่ดยีว ใครไปเทีย่วโอซากา้แลว้ไม่ไดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสยีใจอย่างแน่นอน เอ็กซโ์ปซติี ้เป็น
สว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 อสิระให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งลาล่าพอรต์ จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยัอาหาร
มือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั (บรเิวณโรงแรมมรีา้นราเมง รา้นพซิซา่และรา้นสะดวกซือ้) หรอืจากโรงแรมทา่น
ใกล ้ๆ กนั ทา่นสามารถเดนิไป รงิกุ พรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ลท ไดซ้ึง่เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุในโอซากา้ พร่ัง

พรอ้มดว้ยแบรนดย์อดนยิมของญีปุ่่ นและแบรนดด์ังจากต่างประเทศกว่า 200 รา้นใหเ้ลอืกซือ้กนัไดใ้นราคาพเิศษ 

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



วนัที ่5 
ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบน
บรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลง

สองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลูToyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร 
Tenshukakก็ถกูทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบรูณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 
ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย 

ปราสาทโอซากา้ปัจจุบนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและ
หลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทศัน์โดยรวมของ
เมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน 

(ชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งโดทงพลาซา่ DOTON PLAZA ใหท้า่นได ้
เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกู หลากหลายรายการ อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน้ํามัน
มา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซึง่เป็น

นักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น นําทา่นไปชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ทัง้
รา้นคา้เกา่แก ่และทนัสมัยปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสดุ ขนมเคก้แสนอร่อย 
จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสรุ่์นใหม่ล่าสดุ และตืน่ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดู่

จะสนุกสนานและมสีสีนัมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้ รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั 
จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปยัูกษ์ หนา้ภัตตาคารขาปยัูกษ์ และสญัลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมาย
การคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์
และย่านเกา่แกอ่ย่างถนนโดทงบรุ ิซึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ ของนครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยา

ก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  
และมชีือ่เสยีง อย่างหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหา
อกีดว้ย จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพ ือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

17.55  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867 *ราคาทวัรย์ังไม่รวมค่าอาหารบน
เครือ่งขากลับ (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

22.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว
ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง เดอืนสงิหาคมเป็นวนัหยดุยาวฤดรูอ้นและเทศกาลโอบง้ของญีปุ่่ น 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ30ทา่น 
- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิท
จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 
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2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิค่าจองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคา้กรุณาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 7 วันเทา่นัน้ 

การ Upgrade ทีน่ ัง่ 

ขาไป สายการบนิ Nok Scoot (XW) 

ขากลบั สายการบนิ Scoot (TR) 

- ทีน่ ัง่ Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูสู้งอายุ65ปีข ึน้ไป
น ัง่เน ือ่งจากทีน่ ัง่อยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ ัง่Scoot Biz ต ัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
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คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารขากลบับนเครือ่ง สามารถส ัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากต ัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถส ัง่จอง
ลว่งหนา้ได ้

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีง
เดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบไุด  ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดย
ไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่ 
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Nok ScootและScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศ
ภยัเครือ่งบนิตามเง ือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ ต ัว๋กรุ๊ปทวัรไ์มร่วมประกนักระเป๋าเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มชําระค่าน้ําหนัก** 
-       ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,200 บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,200 บาท 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่าง  ๆ
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. ค่าภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7.ค่าประกนักระเป๋าเดนิทาง 
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํา้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งย ืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 

เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ข่ายคุณสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทัฯ และเม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรข์องสายการบนิมคี่าใชจ่้าย 1,000 บาท กรุณาแจง้บรษัิทฯ 
อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
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ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันทีทํ่าทวัรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน4ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

  
  

 


