
 
 
 
 
 
 

CODE: TR55 UNSEEN KANSAI 

โอซากา้ อเินะ เกยีวโต อามาโนะฮาชดิาเตะ 5วนั4คนื 
 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UNSEEN KANSAI โอซากา้ อเินะ เกยีวโต อามาโนะฮาชดิาเตะ 5วนั4คนื 
ไฮไลทน์ี>้>เทีย่วทีใ่หม ่ไมซ่ า้ใคร Unseen Kansai  

ชมจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ 1ใน3 ของญีปุ่่ นที ่อามาโนะฮาชดิาเตะ 
ลอ่งเรอืทอ่งเทีย่วหมบูา้นรมิทะเล ทีอ่เินะ ตืน่กบัการใหอ้าหารนกนางนวล  
เทีย่วเกยีวโตทางตอนเหนอื เมอืงคบิเูนะ ขอพรสิง่ศกัด ิ ์เส ีย่งโชคทีแ่ปลกทีศ่าลเจา้คฟิเุนะ  
ชอ้ปป้ิงจใุจ ทีช่นิไซบาช ิรงิกเุอา้ทเ์ล็ทและExpo City และDoton Plaza 

พกัโรงแรม 4คนื (ยา่นคนัไซหรอืโอซากา้ ไมเ่ปลีย่นโรงแรม) 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT บนิสูส่นามบนิคนัไซ(โอซากา้) 

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่DREM LINNER  B787-8  ทนัสมยัสดุๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

พเิศษ!!!ราคาเดยีว 19,889 บาท เทีย่วสดุคุม้  



วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่/

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30 ส.ค. – 3 ก.ย.  19,889 ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000 บาท 

(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  

6-10 ก.ย.  19,889 7,500 34  

20 – 24 ก.ย.  19,889 7,500 34  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท 

 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่ห้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.25น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ SCOOT 
เทีย่วบนิที ่TR298   ** รำคำทัวรย์ังไม่รวมคำ่อำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมี
บรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 

16.55น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมง 
กรณุำปรับนำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จำกนัน้น ำท่ำนขึน้
รถปรับอำกำศ น ำทำ่นเดนิทำงไป  รงิก ุพรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท แหล่งชอ้ปป้ิง
ชือ่ดังอกีแหง่หนึง่ของโอซำกำ้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิก ุตรงขำ้มกับท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติคันไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่ำของ
สหรัฐอเมรกิำ และมบีรรยำกำศแบบรสีอรท์ ซึง่ภำยในแมจ้ะไมใ่หญ่โตมำก
นัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย และรำ้นคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยอันมชีือ่เสยีงจำก
ตำ่งประเทศ (อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย) จนถงึเวลำนัด  หมำยน ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่กแรม  

ทีพ่กั: FP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

                (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 
วนัทีส่อง เกยีวโต – อามาโนะฮาชดิาเตะ – อเินะ – โอซากา้หรอืยา่นคน้ไซ  
 อาหารเชา้,เทีย่ง  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงมยิาส ึ(Miyazu) ซึง่อยูภ่ำยในอำณำเขตของทาง

ตอนบนของจงัหวดัเกยีวโต (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชม.) น ำท่ำน
ชมวดัชอิอนจ ิ(Chionji Temple) เป็น 1 ใน 3 วัด  ของญีปุ่่ นทีม่รีูปปั้น
ส ำคัญของเทพเจำ้ Monju Bosatsu ซึง่เป็นเทพแหง่สตปัิญญำ นักเรยีนและ
ประชำชนทั่ว  ไปจงึนยิมมำขอพรเกีย่วกับกำรเรยีน ควำมส ำเร็จทำงวชิำกำร
ตำ่งๆ และยงันยิมซือ้เครือ่งรำง omikuji (มลีักษณะเหมอืนพัดทีพ่ับไว)้ แลว้
น ำไปแขวนไวท้ี่ตน้สน   สมควรแก่เวลำน ำท่ำนไปชม อามาโนะฮาชดิา
เตะ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in 

heaven) เนื่องจากเ ป็น
จดุชมววิทีต่ดิ 1 ใน 3 ของ
ววิชายทะเลทีส่วยทีสุ่ดใน
ญี่ปุ่ น  มองเห็นอ่ำวมิยำส ึ
ยำวกว่ำ 3 กโิลเมตร ที่ม ี
ลักษณะเ ป็นสันทรำยคด
เคีย้วเชือ่มต่อกัน สว่นมมุทีม่ี
ชือ่เสยีงมำกทีส่ดุ คอืบรเิวณ
จุดชมววิของภูเขำทัง้ 2 ฝ่ัง 
ซึง่ไดรั้บกำรยอมรับมำนำน
หลำยศตวรรษว่ำเป็นจุดที่
สวยที่  สุด จุดชมววิที่ตดิ

อนัดับสวยทีส่ดุ 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น ไดแ้ก ่1.อำ่วมะทสชึมิำ่ เมอืงเซ็น
ได จ.มยิำง ิ2.เกำะมยิะจมิำ่จ.ฮโิระชมิำ่ 3.อะมำโนะ ฮำชดิำเตะ เมอืงเกยีวโต 
สะพำนนีม้คีวำมยำวประมำณ 3.6 กโิลเมตร ภมูปิระเทศทีห่ำพบไดย้ำก คอื มี
ตน้สนขนำดเล็กใหญ่รำว 8,000 ตน้ขึน้อยูเ่รยีงรำย ลักษณะทำงธรรมชำตทิี่
ใชเ้วลำสรำ้งหลำยพันปีแห่งนี้เป็นควำมมหัศจรรยข์องธรรมชำตทิีค่วรค่ำแกก่ำรชืน่ชม ดว้ยทวิสนรมิหำดทรำยตัด
ผำ่นอำ่วมยิำซบึนคำบสมทุรทังโกะทำงตอนเหนอืของเกยีวโต น ำท่ำนขึน้กระเชา้เคเบิล้คาร ์เพือ่น ำท่ำนขึน้สูจุ่ด



ชมววิดำ้นบน ทำ่นจะสำมำรถชมสดุยอดแห่งควำมสวยงำมทีนั่กท่องเที่ยวต่ำงชำตนิอ้ยคนนักทีจ่ะพบเห็นถงึควำม
ละเมยีดละไมของธรรมชำต ิ เปรยีบดั่งภำพวำดสนี ้ำมัน ท่ำนสำมำรถสัมผัสไดถ้งึบรรยำกำศของสำยลม แสงแดด 
อนัเป็นพเิศษสดุ ทำ่นสำมำรถลองสิง่ทีน่่ำสนใจ คอื ท ำมาตาโน
โซก ิในทีท่ีท่่ำนยนือยู ่ใหก้ม้ลงไประหว่ำงขำ 2 ขำ้ง ซึง่ท่ำนจะ
สำมำรถเห็นทัศนียภำพปรำกฏรำวกับสวรรคย์ำ้ยมำอยูบ่นพืน้ดนิ 
และโลกอยูบ่นสรวงสวรรคต์รงกนัขำ้ม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)   
บา่ย          น ำท่ำนเดนิทำงไป เมอืงอเินะ (Ine) เป็นเมอืงท่ำประมงตัง้อยู่

ทำงทศิตะวันออกของคำบสมทุรทังโกะฝ่ังทะเลญีปุ่่ น ในจงัหวดั
เกยีวโต น ำท่ำนลงเรอืล่องไปในอำ่วอเินะ ระหว่ำงล่องเรอืสนุก
ตืน่เตน้ในกำรใหอ้ำหำรนกนำงนวล และท่ำนจะไดช้มภำพทีถู่ก
จดจ ำไดค้ือ แนวอำคำรบำ้นเรือน  ฟุนำ
ยะ ที่ตัง้อยู่เลียบ อ่าวอเินะ ทอดยำวเป็น
แนวเสน้โคง้สวยงำมโดยไดรั้บกำรขึ้น
ทะ เบียนเ ป็น เขตสงวนส ำคัญส ำห รับ
สถำปัตยกรรมดัง้เดมิของญีปุ่่ น แต่เดมิแลว้ 
ฟนุำยะ ใชเ้รยีกรปูแบบทีอ่ยูอ่ำศัยแบบสรำ้ง
พืน้ทีเ่ก็บเรอืล ำเล็กส ำหรับหำปลำเอำไวท้ี่
ชัน้ 1 ของบำ้น และเนื่องจำกทุกครัวเรอืนมี
บำ้นตัง้อยูต่ดิกบัทะเลจงึสำมำรถดืม่ด ่ำกบัทัศนยีภำพแสนงดงำมจำกทีบ่ำ้นได ้ปัจจบุนั ชำวประมงมกัจะปรับเปลีย่น
ชัน้ 2 ของบำ้นไปเป็นทีพั่กส ำหรับนักทอ่งเทีย่ว สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสทูีพ่ักแรมยำ่นโอซำกำ้/คันไซ 

 (อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย) 

 ทีพ่ัก:  FP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่าม เกยีวโต – คบิเูนะ – ศาลเจา้คฟิเุนะ – ศาลเจา้เฮอนั – ฟูชมิอินิาร ิ– หา้ง EXPO CITY            
                 อาหารเชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่กยีวโตเมอืงเก่ำของญีปุ่่ นทีเ่ต็มไปดว้ยวัดวำอำรำม 

ศำลเจำ้ และบรรยำกำศบำ้นเมอืงเก่ำๆที่สวยงำม น ำท่ำนเดนิทำงไป
เมอืงคบิูเนะ(Kibune) เป็นเมืองชนบทเล็กๆที่อยู่ในเขำทางตอน
เหนอืของเกยีวโต มชี ือ่เสยีงดำ้นควำมงำมตำมธรรมชำตทิีผ่สำนกับ
ศลิปะและวัฒนธรรมของญีปุ่่ น โดยมศีำลเจำ้คฟิเุนะทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้อยู่
ดว้ยตำมต ำนำนเทพเจำ้เดนิทำงจำกเมอืงโอซำกำ้โดยใชเ้รอืสเีหลอืง 
ลอ่งตำมแมน่ ้ำขึน้มำทีภ่เูขำทำงเหนือของเกยีวโต และมำถงึปลำยทำง
ทีเ่มอืงแหง่นี ้จงึเรยีกตัง้ชือ่เมอืงตำมต ำนำนวำ่คบิเูนะ หรอื เรอืสเีหลอืง  
ศาลเจา้คฟิุเนะ (Kifune Shrine) ถกูสรำ้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัเทพเจำ้
น ้ำและฝนและเชือ่กันว่ำจะชว่ยดูแลพทิักษ์รักษำผูท้ีอ่อกทะเล และที่
ศำลเจำ้แหง่นีจ้ะมกีารท านายดวงชะตาทีไ่มเ่หมอืนกบัทีอ่ ืน่ โดยจะ
ใหสุ้ม่เลอืกกระดาษค าท านาย ซึง่เป็นกระดาษพเิศษ (omikuji) 
โดยจะยังมองไมเ่ห็นขอ้ควำมบนกระดำษ จำกนัน้เมือ่น ำกระดำษจุ่มลง
ในน ้ำ ขอ้ควำมค ำท ำนำยก็จะปรำกฏขึน้มำ สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิ
ไป ศาลเจา้เฮอนั ทีเ่ป็นศำลเจำ้ทีส่วยและแปลกมำกวัดหนึง่ของเกยีว
โต ดำ้นหลังของวหิำรหลักของศำลเจำ้จะมสีวนขนำดใหญ่ที่ จะมทีัง้
สวนดอกซำกรุะ บงึน ้ำ สะพำนไม ้และสวนแบบญีปุ่่ น ดำ้นหนำ้ของศำล
เจำ้มปีระตูโทรอิยิักษ์สีแดง เป็นเสำร์ที่โดดเด่นและเป็นอกีจุดหนึ่งที่
ผูช้มนิยมมำถ่ำยรูป จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงมำที่ใจกลำงเกยีวโต น ำ
ท่ำนชม ศาลเจ้าฟูชิมอินิาร  ิชมเสาโทรอิ  ิซุม้ประตูสีแดงที่เป็น
สญัลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกวำ่รอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของ

ไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำว
ถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉำกของ
ภำพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF 
GEISHAที่ซำยูริ นำงเอกของเรื่อง
วิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจำ้
ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ  (อสิระอำหำรเทีย่งใหท้่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ลอง
ชมิอำหำรสไตลแ์บบงำนวัดญีปุ่่ น ตำมอัธยำศัยถงึเวลานดัหมายน าทา่นดนิ
ทางกลบัโอซากา้ น ำท่ำนไป เอ็กซโ์ปซติี ้(EXPO CITY) ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่

ในโอซำกำ้ เป็นศูนยร์วมควำมบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ซึง่นักท่องเทีย่วจะได ้

https://travel.kapook.com/view137699.html
https://travel.kapook.com/view76967.html
https://travel.kapook.com/view62960.html


ทัง้เทีย่ว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ไดใ้นทีเ่ดยีว ใครไปเทีย่วโอซำกำ้แลว้ไม่ไดไ้ปเยอืนจะตอ้งเสยีใจ
อยำ่งแน่นอน เอ็กซโ์ปซติี ้เป็นสว่นหนึง่ของสวนสำธำรณะทีส่รำ้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงำนเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น 
ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970  อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงทีห่ำ้งลำลำ่พอรต์ (อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย)  

ทีพ่กั:  FP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีส่ ี ่      อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน                         
                อาหารเชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัร์

หรอืกอ่นเดนิทาง5-7วนัเทา่น ัน้ (ทำงบรษัิทจ ำหน่ำยเฉพำะบัตรสวนสนุก ไม่รวมค่ำรถไฟใน
กำรเดนิทำง)  

 **ทำงบรษัิทขออนุญำตปรับรำคำบัตรขึน้ถำ้เงนิเยนมกีำรปรับขึน้เรท100เยน=35บำท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครือ่งเล่นหลำกหลำยชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจำกหนังดังทีท่่ำนชืน่ชอบ 
กับโลกภำพยนตข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรอื
ผจญภยักบัไดโนเสำรจ์ำกเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมอืน
อยู ่ในเหตกุำรณ์จรงิกบั Jaw ใชทุ้นสรำ้งมหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน (เฉพำะจอว)์  และ
สนุกสนำนไปกับเครือ่งเล่นภำคใหม่ของ Spider-Man ทีร่อใหท้่ำนพสิูจน์ควำมมันส ์
พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับตัวกำร์ตูนสุดน่ำรักชือ่ดังของญี่ปุ่ น Hello Kitty, 
Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่  HARRY POTTER ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำกับ
บรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกในเรือ่งแฮรีพ่อร์ตเตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่ำสุดทีจ่ะเปิดใน
วันที2่1เมษำยน 2560 โซน Minions Park ภำยในสวนสนุกUniversal หำ้มน ำอำหำรและ
เครือ่งดืม่เขำ้มำภำยในสวนสนุกและสำมำรถซือ้อำหำรไดจ้ำก  ภำยในสวนสนุก บรเิวณ
ดำ้นนอกตรงทำงเขำ้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืน้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่ี
รำ้นอำหำรมำกมำย 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีห่า้     ปราสาทโอซากา้ - ชอ้ปป้ิง DOTON PLAZA  ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไชบาช ิ– สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง       
                 อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่
ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได  

เมียวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรือส่วนที่
เรยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka 
Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร 
Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด 
กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองช  ำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสงู 
55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆสว่นลงทองสอีร่ำม
สวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ย่ำง
ชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณ
ดำ้นนอก) จนสมควรแกเ่วลำน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA  DUTY FREE จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระช็อป
ป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหล่งช็อปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำย
ทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำยหลำกหลำยชนดิ ใหท้่ำนไดอ้สิระช็อปป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดตงโ  
บร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ช็อปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบรนดเ์นม ของมอื



สอง รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำยหลำกหลำยชนดิ **เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงอาหารเทีย่งอสิระ
ตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เชค็อนิเดนิทำงกลับ 

18.00น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR299 ** รำคำทัวรย์ังไม่รวมคำ่อำหำรบนเครือ่ง 
(บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) ** 

21.55น.   เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  
**************************** 

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทำ่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ30ทำ่นและทำ่นยังประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดยทำง
บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคำ้ กรุณำสง่พรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่ำทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิ
คำ่ทัวรค์นืไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง 
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทำง15วันเทำ่นัน้ และทำง
เซน็เตอรจ์ะท ำจองทีน่ั่งอพัเกรดเขำ้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมำแลว้ ประมำณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทำง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง
เนือ่งจำกทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้

** คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง สำมำรถสัง่ซือ้จำกเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจำกตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถสัง่จองลว่งหนำ้ได ้
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ กรณีเดนิทำง3 ท่ำนจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสำมเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นกำรจัดแบบเตยีงของทำงโรงแรมไมส่ำมำรถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
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. ค่ำประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 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 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ 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.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ ำทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน2ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


