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Super Golden Route  
โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 5วัน 3คืน 
สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นWi-Fi on busทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบ ูและบุฟเฟต่์ขาปูยักษ ์

มีไกด ์รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ 
พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน โตเกียว 1 คืน   
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บินตรงสู่โอซาก้า(สนามบินคันไซ) และบินกลบัจากโตเกียว (สนามบินนาริตะ)โดยสายการบิน NokScoot 
(XW) น้้าหนักกระเป๋า 20 กก. บริการอาหารพรอ้มน้้าดื่มบนเครือ่ง 1เที่ยว  
 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) 
เที่ยวบินที่  DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1  

2  สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – 

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ  
 อาหารเที่ยง (ชาบูบุฟเฟ่ต์) 

3  เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซัน
มาชิซูจิ – นากาโนะ - ออนเซ็น         อาหารเช้า, เที่ยง (นาเบ้ไก่+โทบังยากิหมู), เย็น (บุฟเฟต์ขาปู)      

4  นากาโนะ – จ.ยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ  

  เช้า, เที่ยง (Japan Sukiyaki Set)  

5  โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปซากุระริมแม่น้้าสุมิดะและถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี- ท่าอากาศยาน

นาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่ NRT - DMK XW101 13.55-19.30 
 เช้า 

 
 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว/เดินทาง

ท่านเดียว เพ่ิม 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

27 - 31 มีนาคม 62 29,888  
 
 
 
 

ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 
ราคา 7,000 บาท 

9,500 34  

3 – 7 เมษายน 62 29,888 9,500 34  

10 – 14 เมษายน 62 35,888 9,500 34  

17 – 21 เมษายน 62 29,888 9,500 34  

24 – 28 เมษายน 62 29,888 9,500 34  

1 – 5 พฤษภาคม 62 29,888 9,500 34  

8 – 12 พฤษภาคม 62 29,888 9,500 34  

15 – 19 พฤษภาคม 62 26,888 9,500 34  

22 – 26 พฤษภาคม 62 25,888 9,500 34  

29พฤษภาคม-2มิถุนายน 62 24,888 9,500 34  

 

ไฟล์ทบนิ 
Departure: DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return:       NRT – DMK XW101 13.55-19.30 

หมายเหตุ: มีบริการอาหารบนเครื่อง1เที่ยว 
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วันแรก      กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 
 
20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศขาออก ชั้น3 เคาน์เตอร์

สายการบินNOK SCOOT เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกด๎านเอกสารกํอน

ขึ้นเครื่อง 
23.40 น.  นําทํานเดินทางสูํสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112  
 

วันที่สอง    สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟ ุ 

                     อาหารเทีย่ง (ชาบูบุฟเฟต่์)   

 
07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกวําเมืองไทย 2 ชั่วโมง) 

ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไมํอนุญาต

ให๎นํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม๎ เข๎าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี

โทษจับและปรับ  รับกระเป๋าเรียบร๎อยและทําภารกิจสํวนตัว จากนั้นนําทําน

ขึ้นรถปรับอากาศนําทํานขึ้นรถปรับอากาศเดินทาง เมืองโอซาก้า เดินทางสูํ 

ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเดํนของเมืองโอซาก๎า สร๎างขึ้นเป็น

ครั้ งแรกบนบริ เวณที่ เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583โดย

ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 
นักรบระดับไดเมียวผู๎พยายามรวบรวมประเทศ

เป็นครั้งแรก แตํหลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล 

Toyotomi ถูกฆําล๎างโคตร Tenshukakuก็ถูก

ทํา  ลายลงยํอยยับ ตํอมาได๎รับการบูรณะใหมํในสมัย Tokugawa แตํนําเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได๎ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด

กํอนจะทําการบูรณะขึน้มาใหมํอกีครั้งและถูกประกาศให๎เป็นสมบัติของชาติอีกด๎วย ปราสาทโอซาก๎าปัจจบุันสงู55 เมตร มี 5 
สํวน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสํวนลงทองสีอรํามสวยงาม (ทัวร์นําชมและ

ถํายรูปบริเวณด๎านนอก) ชํวงปลายมีนา-ต๎นเมษาทํานสามารถชมดอกซากุระได๎ที่ สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็งปราสาทโอซาก้า 

(Nishi No Maru Teien Park) สวนนี้ตั้งอยูํภายในอาณาเขตของปราสาทโอซาก๎า มีซากุระกวํา 600 ต๎น (ช่วงซากุระบาน

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพอากาศในแต่ละปี)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1 ) เมนูชาบู ชาบูบุฟเฟ่ต์  
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บ่าย นําทํานไป ถ่ายรูปกับป้ากูลิโกะ  

หนึ่งในป้ายไฟที่โดํงดังมากที่สุด

แหํงโดทมโบริ เมื่อมาโอซาก๎าต๎อง

ไมํพลาดที่จะถํายรูปกับป้ายกูลิ

โกะที่นี่เพราะวําป้ายแหํงนี้ถือวํา

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า จากนั้นเดินทางสูํเกียวโต เป็นจังหวัด

หนึ่งในภูมิภาคคันไซ(Kansai) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมา

ยาวนานที่สุดตั้งแตํปีค.ศ. 794 ถึง 1868 ราวๆ 1,100 ปี นํา  ทํานไปชม 

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุ๎มประตูสีแดงที่

เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ๎าที่มีมากกวําร๎อยต๎นทอดตัวยาวตามเส๎นทางของ

ไหลํเขาลดหลั่นกนับนเส๎นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์

เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ๎มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ๎าให๎ตนเองสมความ

ปรารถนาจนสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองโอกากิ จากนั้นทํานไปช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนเนมด์ราคาพิเศษที่ MITSUI 
OUTLET PARK SHIGA RYUO เอ้าทเ์ลท็มอลล์ ขนาดใหญํ มีสินค๎าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร๎านอาหาร เครื่องด่ืม 

ร๎านกาแฟ อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย  
 ค่ํา สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที่พกั  
                  ที่พัก: Hotel Koyo หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ทาํนพกัทางบริษทัจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกอํนวันเดินทาง) 
(อาจจะมกีารปรับเปลี่ยนพกัเมืองใกล๎เคียง เชํน นาโกยํา)  
 

วันที่สาม     เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต –  
                  เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – นากาโนะ - ออนเซ็น  อาหารเช้า,เที่ยง  
                  (นาเบ้ไก+่โทบังยากิหมู),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปู) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่2) 

นํ าทํ าน เดิ นทางสูํ  เ มือง เซกิ  นํ าทํ านแวะชม ร้ าน ซันชู  หรื อ 
Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิตมีดได้คมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มี

ชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่นอยํางดาบเซกิ สําหรับที่ร๎านซันชูนี้มีเครื่องใช๎

ของมีคมตําง ๆ มากมายกวํา 3,000 ชิ้น ไมํวําจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัด

แตํงกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัว

หลากหลายรูปแบบที่ชํวยให๎การเตรียมวัตถุดิบของคุณงํายยิ่งขึ้นนอกจากนี้
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ยังมีดาบญี่ปุ่น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ จําหนํายอีกด๎วย อีกสิ่งหนึ่งพลาดไมํได๎เมื่อมาร๎านซันชูคือ การชมการแสดงดาบ

วิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคม ๆ ที่ฟันฉับเดียวต๎นไผํก็ขาดเป็น 2 ทํอน พร้อมใส่ชุดกิโมโนและเสื้อกั๊กซามูไรถ่ายรูปเป็นที่

ระลึก   จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ  หมู่บ้านชิ

ราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ได๎รับการขึ้น

ทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย

ยูเนสโกเมื่อปี  ค.ศ.1995 ภายในหมูํบ๎านที่

สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่นแท๎ดั้งเดิมนั้นมีเสนํห์

ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวทั้งใน และตํางประเท  ศ เป็นจํานวนมาก เอกลักษณ์

ของบ๎านในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บ๎านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได๎มาจากคําวํา“กัสโช” ซึ่งแปลวํา “พนมมือ”ตาม

รูปแบบของบ๎านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล๎ายสองมือที่พนมเข๎าหากัน ตัวบ๎านมีความยาวประมาณ 18 เมตร 

และมีความกว๎าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร๎างของบ๎านสร๎างขึ้นโดยไมํได๎ใช๎ตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการกํอสร๎างตํางๆ ล๎วนแตํ

มาจากวัสดุจากธรรมชาติ อยํางต๎นหญ๎าที่ปลูกไว๎เพื่อนํามาใช๎มุงเป็นหลังคาขนาดหนาแตํยังคงความแข็งแรง จนสามารถ

รองรับหิมะที่ตกมาอยํางหนักในชํวงฤดูหนาวได๎เป็นอยํางดี 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือที3่) เมนูแบบเซตญ่ีปุ่น (นาเบไ้ก่+โทบังยากิหมู) 

บ่าย นําทํานชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่า

การอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็น

จวนผู๎วําแหํงเมืองทาคายามํา เป็นที่ทํางาน

และที่อยูํอาศัยของผู๎วําราชการจังหวัดฮิดะ 

เป็นเวลากวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครอง

ของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ(ทัวร์

นําชมด๎านอก)  จากนั้นนําทํานเดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิSanmachi-Suji ซึ่งเป็น

หมูํบ๎านเกําแกํสมัยเอโดะกวํา 300 ปีกํอน ที่ยัง  อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได๎เป็นอยํางดี อิสระให๎ทุกทํานได๎เดินเที่ยวและชื่นชม

กับทัศนียภาพเมืองเกําซึ่งเต็มไปด๎วยบ๎านเรือนโบราณและร๎านค๎าหลากหลาย เชํน ร๎านผลิตและจํา  หนํายเหล๎าสาเก ร๎านทํา

มิโสะ ฯลฯ พร๎อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชํน ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๏กตาทารกลิงตัวสีแดงไมํมีหน๎าตา ซึ่งถือ

วําเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายามํา และเป็นสินค๎ายอดนิยม เพราะแฝงไปด๎วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่น

อีกดว๎ย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนําประทับใจมากมาย ทํานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด๎วยหรือ

ถํายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ่จังหวัดนากาโนะ นําท่านเข้า

สู่ที่พัก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ําที่ห้องอาหาร (ม้ือที่4 ) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัส

วัฒนธรรมการอาบน้ําแร่ออนเซ็น (Onsen) 
น้ําแรํในสไตล์ญี่ปุ่นให๎ทํานได๎พักผํอนอยํางเต็มอิ่ม 
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ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อวําน้ําแรธํรรมชาติน้ีมีสวํนชวํยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเม่ือยตํางๆ และ

ชํวยผํอนคลายความตึงเครียดได๎อยํางดี พร๎อมทั้งบํารุงผิวพรรณให๎เปลํงปลั่ง 
ที่พัก: Shirakabako Kogen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกํอนวันเดินทาง) 
 

วันที่สี ่       นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ  
                  อาหารเช้า,เที่ยง (Japan Sukiyaki Set) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่ 5) 
 นําทํานเดินทางไป จังหวัดยามานาซิ นําทํานเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์

แปลกใหมํที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว Experience Earthquake ทํานจะได๎

ทดสอบในบ๎านจําลองแผํนดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ําสุดสูํขั้นสูงสุด 

และสนุกสานในการเรียนรู๎ประสบการณ์ ในห๎องจําลองแบบตํางๆ จากนั้นให๎

ทํานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชํน ขนม เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ้า 

ผลิตภัณฑ์จากน้ํามันม๎า โฟมล๎างหน๎าถํานหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 
หรือวิตามินบํารงุรํางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น  เดินทาง

ไปยัง หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูํบ๎านเล็กๆ ประกอบด๎วย

บํอน้ํา 8 บํอในโอชิโนะ ตั้งอยูํระหวํางทะเลสาบคาวากูจิ

โกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บํอน้ําทั้ง 8 นี้เกิดจาก

การละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่ละลายในชํวงฤดูร๎อนที่

มีอายุมามากกวํา 1,200 ปี ที่ใช๎เวลาอันยาวนาน ในการ

ไหลลงมาสูํพื้นดินและซมึซาบไปยังบํอน้ําแตํละบํอน้ํา  ดังนั้นน้ําที่อยูํในบํอจะเป็นนํ้า

ที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แหํงนี้ยังได๎ถูกเลือกให๎เป็น 1 ใน 100 
อันดับ แหลํงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด๎วย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบ

สามารถชมดอกไม๎และวิวของภูเขาไฟฟูจิได๎ ในวันที่อากาศแจํมใส ให๎ทํานได๎

เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร๎อมชมและเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมือง  จากนั้นนําทําน

เดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 6) เมนู Japan Sukiyaki Set 
บ่าย จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวง นําทําน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ยํานช๎อปปิ้งชั้นนําของชาว

ญี่ปุ่นที่ถือวําเป็นแหลํงอัพเดทเทรนด์ใหมํๆเป็นยํานความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญทํานเลือก ชมและ

ซ้ือสินค๎ามากมาย อาทิเชํน เครื่องใช๎ไฟฟ้า, กล๎องถํายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ๎า และ
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เครื่องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาคํอนข๎างถูกกวําเมืองไทย และที่จะขาด

ไมํได๎เลยก็ คือ ร้าน 100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค๎าทุกอยํางภายในร๎านจะราคา 100 เยน เทํากันหมด ที่ทําน

สามารถเลือกซือ้เป็นของฝากกลับบ๎านได๎หรือช๎อปปิ้ง ร้านดองกี้ เป็นร๎านที่รวบรวมสินคา๎ตํางๆของญ่ีปุ่นไวม๎ากมาย ในราคา

พิเศษ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆจนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ที่

พักย่านนาริตะ 
ที่พกั: The Hedistar Hotel Narita หรือระดบัใกล้เคยีงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทาํนพกัทางบริษทัจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย3-5วันกอํนวันเดินทาง)  
 

วันที่ห้า      โตเกยีว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปซากรุะริมแม่น้ําสุมิดะและถ่ายรูปโตเกียวสกายทร-ี  
                 ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ   อาหาร เช้า 

 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 7) 

นําทํานเดินทางสูํ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอ

พรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 

5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกําแกํที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู๎คนนิยมมา

กราบไหว๎ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถํายภาพเป็นที่ระลึกกับ 

คามินาริมง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูง

ถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยูํ เลือกชมและเชํา

เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของ

วัดแหํงนี้บริเวณวัดมี ถนนนาคามิ

เซ ถนนช๎อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มี

ร๎านขายของที่ระลึกมากมายไมํวําจะ

เป็นเครื่องรางของขลัง ของเลํน

โบราณ และตบท๎ายด๎วยร๎านขาย ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแหํงนี้ต๎องมาตํอคิวกัน ทํานจะได๎เพลิดเพลิน กับการช๎อปปิ้งของ

ฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท๎ๆ รวมทั้งข๎าวของเครื่องใช๎คุณภาพดี มากมาย อาทิ รํม, หมวก, รองเท๎า, 
กระเป๋า, เสื้อผ๎า เป็นต๎น ได๎ที่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหมํของมหานครโตเกียว สําหรับโตเกียวสกายที เปิด ให๎บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เกําคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกวํางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ 

ในนครโทรอนโตของแคนาดา ช่วงซากุระออกดอกสวยงามท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณริมแม่น้ําสุมิดะ

(Sumida) เป็นแมํน้ําที่ไหลผํานเมืองโตเกียว (Tokyo) ออกสูํอําวโตเกียว (Tokyo Bay) โดยเป็นแมํน้ําที่แยกออกมาจาก

แมํน้ําอาราคาวะ (Arakawa River) ที่ไหลผํานจังหวัดไซตามะ (Saitama) ซึ่งอยูํทางเหนือของโตเกียว (ซากุระจะบานชํวง
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ปลายเดือนมีนาคมถึงต๎นเดือนเมษายน และอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูํกับสภาพอากาศแตํละปี) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ 

สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 
13.55 น. เหินฟ้าสูํ สนามบนิดอนเมืองโดย สายการบิน NOKSCOOT   เที่ยวบินที่ XW101 
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
 

**************************** 
หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ่น 

ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
กรณีอัตราแลกเปล่ียนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มข้ึนโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไมํถึง30ทําน  

- ขอสํงจอยทัวร์ให๎กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล๎เคียงกัน  
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคําบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํถึง30ทํานและทํานยังประสงค์เดินทางตํอ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบกํอนลํวงหน๎า 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง 

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การชําระค่าบริการ  ชําระเงินคําจองทัวร์ทํานละ 15,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทาง 20วัน  

**สําเนาหน๎าพาสปอร์ตผู๎เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค๎า กรุณาสํงพร๎อมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือพร๎อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชําระเงินคําจองคําทัวรแ์ลว๎ ไมํสามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงิน ได๎ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมือง

ทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์

ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อม

คณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจาคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษสีนามบินทุกแหํงตามรายการทัวรข์๎างต๎น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินยกเว๎นกรณอีัพทีน่ั่งเพิ่ม 
** คําทัวร์ไมํรวมคําอาหารบนเครื่องขากลับ สามารถสั่งซื้อจากเลํมเมนบูนเครือ่งได๎เลยเน่ืองจากตัว๋กรุ๏ปไมํรับสั่งจองลํวงหน๎า 
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2. คําที่พักห๎องละ 2 ทํานตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา กรณีเดินทาง3 ทํานจะเป็นห๎องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสาม

เตียงหรือแบบเตียงใหญํ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมํสามารถระบุได๎ 
กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

3. คําอาหารคําเข๎าชมและคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น 
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง 
5.อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คําตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอ๎มคาํภาษสีนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ขา๎งต๎น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมํสามารถเลอืกระบทุี่นั่งได๎ ยกเว๎นการซื้อที่นั่งเพิ่ม 
 ซ้ือที่นั่งเพิ่ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เส๎นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พรอ๎มชาํระคาํที่นั่งได๎ดังน้ี 
- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี ้

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวํา 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวํา 35 นิว้ 1,500 บาท 
โซนหน๎า 31 *Stretch(Front Row) มากกวํา 36 นิว้ 1,700 บาท 
โซนหน๎า 32-34 Super มากกวํา 35 นิว้ 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวํา 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตให้เดก็ ทารก ผูสู้งอายุเกิน 65 ปีและผูพ้ิการ นั่ง 

-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เดก็นั่ง 
 

2. คําที่พกัห๎องละ 2 ทํานตามโรงแรมทีร่ะบไุว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา กรณีหอ๎งพักคูํ/พักสามทาํนเต็มอาจมีปรับเปลีย่นพักหอ๎ง Single 
1ทาํนตํอหอ๎งในโรงแรมระดับเดียวกันได ๎

3. คําอาหารคําเข๎าชมและคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น 
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot กําหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ไม่เกิน7กก. และคําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
(คําทัวร์ไมํรวมการประกันความคุ๎มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินสํวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมํ

สามารถรับผิดชอบได๎) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เส๎นทางโตเกียว มีคําใช๎จํายดังนี้  
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+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมํจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตํกฎหมายการบินทั่วโลกให๎1ใบนน.สูงสุดได๎ 32กก./ชิ้น 
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวาํงการเดินทางคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาทคํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทําน

ละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได้ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คําทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตํางด๎าวตํางๆ 
2. คําใช๎จํายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชํนคําอาหารเครื่องดื่มคําซักรีด คําโทรศัพท์เป็นต๎น 
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)  
4. คําภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คํา Vat 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
6. คําทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ําใจจากท่าน 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ) 
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 
1.       ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎) 

2.       สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ ( เชํน เงินสด บัตร 

เครดิต เป็นต๎น) 
3.       ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎) 

4.       กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.       หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํไมํต่ํากวํา 6 เดือน 

 2.       กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
 3.       ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน 
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 4.       เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํ  

เข๎าขํายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา่ทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ทําน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน๎ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเง่ือนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักในตํางประเทศเรียบร๎อยแล๎ว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก  โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได๎ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถรับประกันได๎   
9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วิวแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7วันกํอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ

ไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จดั ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของ

ผู๎จัดกํากับเทํานั้น  
11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํผํานการ

พิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทํองเที่ยว อัน

เน่ืองมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต๎องการพักแบบ 3ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห๎องให๎

เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในชวํงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลาในการทํองเที่ยว

และ ช๎อปปิ้งแตํละสถานที่น๎อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรํวมมือจากผู๎

เดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําดื่มทํานวันละ1ขวดตํอคนตํอในวันที่ทําทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด 
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15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชํน เริ่มงานเวลา 

8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ

สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทํองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได๎ทําไว๎สาํหรับความคุ๎มครองผู๎เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทอํงเที่ยว ตามพ.ร.บ. 

การทํองเที่ยว เทาํนั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ปว่ย ทาํนสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได๎ และทางบริษัท

ฯถือวําทาํนได๎เขา๎ใจและยอมรบัข๎อตกลงแลว๎เมื่อทาํนชําระเงินคําทวัร ์(ทาํนสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหวํางการเดนิทางได๎ จากบรษิัท 

ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุ๎มครองให๎ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ๎ัด ไมํมีสทิธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอาํนาจ

ของผูจ๎ัดกาํกับเทาํนั้น  
18. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํผํานการ

พิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทํองเที่ยว อัน

เน่ืองมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 

 
 

 

 


