
CODE: TR17 The Lost Kansai#4 โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โกเบ  4วนั3คนื  

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Lost Kansai#4 โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โกเบ 4วนั3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ  SCOOT AIRLINES บนิสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)   

เครือ่งใหมล่ําใหญ ่DREM LINER  B787-8  ทนัสมยัสดุๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษ!!! นํา้หนกักระเป๋า  20 KG 

สดุคุม้!!เร ิม่ตน้เพยีง 22 ,900 บาท พกัยา่นโอซากา้หรอืคนัไซ2คนื โกเบ ออนเซ็น 1คนื 

   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่/

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

29ต.ค. – 1 พ.ย.60 24,900  

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000 บาท  
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  

5 – 8 พ.ย. 60 22,900 7,500 34  

12 – 15 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  

19 -22 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  

26 – 29 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  

3 – 6 ธ.ค. 60 28,900 7,500 34  

10 – 13 ธ.ค. 60 28,900 7,500 34  

17 – 20 ธ.ค. 60 26,900 7,500 34  

24 – 27 ธ.ค.60 26,900 7,500 34  

31ธ.ค. – 3ม.ค. 61 35,900  7,500 34  

7 -10 ม.ค. 61 22,900  7,500 34  

14 – 17 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  

21 – 24 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  

28 – 31 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  



4 – 7 ก.พ. 61 25,900  7,500 34  

11 – 14ก.พ. 61 25,900  7,500 34  

18 – 21 ก.พ. 61 22,900  7,500 34  

25 – 28 ก.พ.61 25,900   7,500 34  

4  -7 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  

11 – 14 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  

18 – 21 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  

  
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท   

 
06.00น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยาน ดอนเมอืง  อาคาร ผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประต ู 6 เคานเ์ตอร ์ 7สายการบนิ Scoot 
เจา้หนา้ทีบ่รษิทัใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

09.25น. นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ คนัไซ  ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิ 
SCOOT เทีย่วบนิที่ TR298 ** ราคาทวัร์ยังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บน
เครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 

16.55น. เดนิทางถงึ สนามบนิ คนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง  
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  ผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋า และสมัภาระ เรยีบ รอ้ย  
จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศเดนิทาง ไป  รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท  
แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแหง่หนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกตุรงขา้มกบั
ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกบัเมอืง
ทา่ของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไม่
ใหญโ่ตมากนัก แตก่็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิ่ งอํานวยความสะดวกมากมาย 
และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมชีือ่เสยีงจากตา่งประเทศ อาระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย (อาหารคํ่าอสิระ
ตามอธัยาศัย) จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีส่อง อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option บตัรยนูเิวอรแ์ซล เจแปน                         
                      อาหารเชา้  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท  กรณุาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้ (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบตัรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจาก
หนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ  กบัโลก ภาพยนตร์ ของฮอลล์วิูด้   เชน่ 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ลอ่งเรอืผจญภยักบั
ไดโนเสารจ์ากเรือ่ง  Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาล
กวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์   และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่
ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้
พบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน  “วันเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่



ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่ากบั
บรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน 
Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหาร
ไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจํ่าหน่าย
สนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเทีย่วเอง  ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั  (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบสับรกิาร)  ดว้ยการน่ัง
รถไฟ  ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทา งไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ ยา่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ
ในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทาง
จะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ
โอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นี้
จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย  
รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา  
สามารถน่ังพักผอ่นในสวนแบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มี
หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวน
ดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหาร
เกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-
21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็น
ยา่นขายสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบัยา่น Akihabara ของโตเกยีว  
นอกจากนีย้งัมกีารต์นูมงังะ อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ี่
ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 

ทีพ่กั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัทีส่าม โอซากา้ - เกยีวโต มยิาส ึ – วดัชอิอนจ ิ- อามาโนะฮาชดิาเตะ น ัง่กระเชา้สูจ่ดุชมววิ - เมอืงอเินะ -  
                  โกเบ ออนเซ็น         อาหารเชา้,เทีย่ง ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมยิาส ึ( Miyazu) ซึง่อยูภ่ายในอาณาเขตของ ทาง

ตอนบนของจงัหวดัเกยีว โต (ใชเ้วลาเดนิทา งประมาณ  2.30 ชม.) นําทา่น
ชมวดัชอิอนจ ิ(Chionji Temple) เป็น 1 ใน 3 วัด  ของญีปุ่่ นทีม่รีปูปัน้
สําคัญของเทพเจา้ Monju Bosatsu ซึง่เป็นเทพแหง่สตปัิญญา นักเรยีนและ
ประชาชนทั่วไปจงึนยิมมาขอพรเกีย่วกบัการเรยีน  ความสําเร็จทางวชิาการ

ตา่งๆ และยงันยิมซือ้เครือ่งราง  
omikuji (มลีักษณะเหมอืนพัดที่
พับไว)้ แลว้นําไปแขวนไวท้ีต่น้สน   สมควร
แกเ่วลา นําทา่นไปชม  อามาโนะฮาชดิา
เตะ หรอืเรยีกอกี
ชือ่หนึง่
วา่  สะพานสู่

สรวงสวรรค ์



(bridge in heaven) เนือ่งจากเป็นจดุชมววิทีต่ดิ 1 ใน 3 ของววิชายทะเลทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น  มองเห็น
อา่วมยิาส ึยาวกวา่ 3 กโิลเมตร ทีม่ี  ลักษณะเป็นสนัทรายคดเคีย้วเชือ่มตอ่กนั สว่นมมุทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอื

บรเิวณจดุชมววิของภเูขาทัง้ 2 ฝ่ัง ซึง่ไดรั้บการยอมรับมานานหลายศตวรรษวา่
เป็นจดุทีส่วยทีส่ดุ จดุชมววิทีต่ดิอนัดับสวยทีส่ดุ 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น ไดแ้ก ่
1.อา่วมะทสชึมิา่ เมอืงเซน็ได จ.มยิาง ิ2.เกาะมยิะ   จมิา่ จ.ฮโิระชมิา่  3.อะมาโนะ 
ฮาชดิาเตะ เมอืงเกยีวโต สะพานนีม้คีวามยาวประมาณ 3.6 กโิลเมตร ภมูปิระเทศ
ทีห่าพบไดย้าก คอื มตีน้สนขนาดเล็กใหญร่าว 8,000 ตน้ขึน้อยูเ่รยีงราย ลักษณะ
ทางธรรมชาตทิีใ่ชเ้วลาสรา้งหลายพันปีแหง่นีเ้ป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี่
ควรคา่แกก่ารชืน่ชม ดว้ยทวิสนรมิหาดทรายตัดผา่นอา่วมยิาซบึนคาบสมทุร
ทังโกะทางตอนเหนอืของเกยีวโต นําทา่นขึน้กระเชา้เคเบิล้คาร ์เพือ่นําทา่นขึน้
สูจ่ดุชมววิดา้นบน ทา่นจะสามารถชมสดุยอดแหง่ความสวยงามทีนั่กทอ่งเทีย่ว
ตา่งชาตนิอ้ยคนนักทีจ่ะพบเห็นถงึความละเมยีดละไมของธรรมชาติ  เปรยีบดั่ง

ภาพวาดสน้ํีามนั ทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึบรรยากาศของสายลม แสงแดด อนัเป็นพเิศษสดุ ทา่นสามารถลองสิง่ที่
น่าสนใจ คอื  ทํามาตาโนโซกิ ในทีท่ีท่า่นยนือยู ่ใหก้ม้ลงไประหวา่งขา 2 ขา้ง ซึง่ทา่นจะสามารถเห็นทัศนยี ภาพ
ปรากฏราวกบัสวรรคย์า้ยมาอยูบ่นพืน้ดนิ และโลกอยูบ่นสรวงสวรรคต์รงกนัขา้ม 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางไป เมอืงอเินะ (Ine) เป็นเมอืงทา่ประมง  ตัง้อยูท่างทศิตะวันออก

ของคาบสมทุรทังโกะ ฝ่ังทะเลญีปุ่่ น ใน จงัหวดัเกยีวโต  นําทา่นลงเรอืลอ่งไปใน
อา่วอเินะ ระหวา่งลอ่งเรอืสนุกตืน่เตน้ในการใหอ้าหารนกนางนวล และทา่นจะไดช้ม
ภาพทีถ่กูจดจําไดค้อื แนวอาคารบา้นเรอืน  ฟนุายะ ทีต่ัง้อยูเ่ลยีบ  อา่วอเินะ  ทอด
ยาวเป็นแนวเสน้โคง้สวยงาม โดยไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตสงวนสําคัญสําหรับ
สถาปัตยกรรมดัง้เดมิของญีปุ่่ น แตเ่ดมิแลว้ ฟนุายะ ใชเ้รยีกรปูแบบทีอ่ยูอ่าศัยแบบ

สรา้งพืน้ทีเ่ก็บเรอืลําเล็ก
สําหรับหาปลาเอาไวท้ีช่ัน้ 1 
ของบา้น และเนือ่งจากทกุ
ครัวเรอืนมบีา้นตัง้อยูต่ดิกบั
ทะเล  จงึสามารถดืม่ดํ่ากบั
ทัศนยีภาพแสนงดงามจากที่
บา้นได ้ปัจจบุนั ชาวประมง
มกัจะปรับเปลีย่นชัน้ 2 ของบา้นไปเป็นทีพั่กสําหรับ
นักทอ่งเทีย่ว  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ โกเบ เพือ่นํา
ทา่นเขา้ทีพ่กั Fruit & Park Hotel Onsen  โรงแรม

สวยงามสไตลย์โุรปทีต่กแตง่พรอ้มสวนสวยงามขนาดใหญ่ 
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที4่) พรอ้มเมนขูาปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํา้แรใ่น

สไตลญ์ีปุ่่ นทีม่สีแีละแรธ่าตทุีแ่ตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่ ใหท้า่นได้ลงไปแชใ่นบอ่นํา้รอ้นธรรมชาตดิว้ย
รา่งการเปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบํารงุผวิพรรณใหด้เูปลง่ปล ัง่ เรยีบเนยีน และ
ยงัมสีว่นชว่ย ในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย  และทีโ่รงแรมแหง่นี้ ยงัมี Arima 
Onsen ออนเซ็นขึน้ชือ่ของเมอืงโกเบ เป็นนํา้แรธ่รรมชาตสิทีองเป็นทีรู่จ้กักนัมากในญีปุ่่ น เนือ่งจากเคยมี
จกัรพรรดิอ์งคห์นึง่ของญีปุ่่ นไดล้งมาแชอ่อนเซ็นทีแ่หง่นีจ้นเป็นทีเ่ลือ่งลอืและรูจ้กักนัแพรห่ลาย 

 ทีพ่กั: FRUIT & PARK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่       ปราสาทโอซากา้ (นําชมดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี– Expo city Osaka – สนามบนิคนัไซ –  
                ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                                 อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  



นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้  เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมือ่ปี ค.ศ. 1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับได  เมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอื
สว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลังจากสงคราม  
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร 
Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยั 
Tokugawa  แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ. 1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด 
กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกา   ศใหเ้ป็นสมบตัขิอง
ชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัว
ปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 
1-3 ลา้นคน (ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) จนสมควรแกเ่วลานําทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่Joy one Duty Free 
ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง เครือ่งไฟฟ้า  โฟมลา้งหนา้และยาสระผมถา่นหนิ
ภเูขาไฟ, ผลติภณัฑย์า อาหารเส รมิคอลลาเจน ของดร. โนงจู ิฮเิดโยะบคุคลสําคัญคนหนึง่ในประวัตศิาสตรด์า้น
การแพทยข์องประเทศญีปุ่่ น หรอืจะเป็น
ผลติภณัฑจ์ากน้ํามนัมา้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้
ตามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
EXPOCITY http://www.expocity-
mf.com/en/# เป็นศนูยบ์นัเทงิครบวงจร ทีโ่อ
ซากา โดยรวมสวนสนุก ,พพิธิภณัฑ์ ,
หา้งสรรพสนิคา้ ,ศนูยเ์รยีนรู ้ ,รา้นอาหาร
นานาชาต ิ รวมกนัไว ้ทีน่ี่ เป็นแหลง่เทีย่ว ,กนิ
,ชอ็ปป้ิงและเรยีนรูข้นาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วไฮไลทท์ีไ่มแ่พย้นูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ หรื
อดสินยีแ์ลนด์  โอซากาเคยเป็นเจา้ภาพจัดงาน World Expo เมือ่ปี 1970 หลังจากนัน้พืน้ทีจ่ัดงานไดถ้กู
เปลีย่นเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่อยูห่า่งจากใจกลางนครโอซากาไปเพยีง 1ชัว่โมงกวา่ พืน้ทีส่ว่นหนึง่กวา่ 
170,000 ตารางเมตรไดถ้กูเปลีย่นเป็นศนูยบ์นัเทงิครบวงจรแหง่ใหมใ่นชือ่วา่ EXPOCITY ทีร่วมทกุสิง่ทกุอยา่งไว ้
ในพืน้ทีแ่บบ "วันเดยีวเดนิไมท่ั่ว ครัง้เดยีวเทีย่วไมเ่ต็มอิม่" อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศัย  
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

18.00น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR297 
 ** ราคาทวัร์ยังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่) ** 
21.55น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

**************************** 
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 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์  เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ สามารถยกเลกิได4้5วันกอ่นเดนิทางเทา่นัน้ แตก่รณีพเีรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 

http://www.expocity-mf.com/en/
http://www.expocity-mf.com/en/


กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ  ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ คา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วนัเทา่นัน้ และทาง
เซน็เตอรจ์ะทําจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วนักอ่นวนัเดนิทาง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ่ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง

เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได  ้
** คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่  กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้ง Triple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

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

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 3,500 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 บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 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 และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั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 ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
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. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 
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. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกนัทั่วไป 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  


