
 
 

 

รหัสทัวร ITV1900423 
ทัวรญ่ีปุ�น  โอซากา  เกียวโต นาโกยา  6 วัน 4 คืน (XW) 
ศาลเจาฟุตามิโอคิทามะ  Unseen หินแตงงาน Meoto Iwa  ศาลเจาอิเสะ  ถนน
เมืองเกาโอฮะไรมาชิ  ปราสาทโอซากา  ศาลเจาฟูชิมิอินาริ  ศาลเจาเฮอัน 

 
 

 

 

 



 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซากา 
20.30  พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 

ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน NOKScoot เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารกอนข้ึนเคร่ือง 

23.40  นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน NOKSCOOT 
เที่ยวบินที่ XW112  

(คาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเทาน้ัน!! บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย) 
  

วันที่ 2 
ทาอากาศยานคันไซ โอซากา - ปราสาทโอซากา – เกียวโต –  
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – ศาลเจาเฮอัน - พิธีชงชาแบบญ่ีปุ�น - MITSUI OUTLET 
PARK SHIGA RYUO เอาทเล็ต - โอกากิ 

07.10  เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการ/
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับ
กระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานข้ึนรถปรับอากาศนําทาน
เดินทางสู ตัวเมืองโอซากา  นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอัน
โดดเดนของเมืองโอซากา สรางข้ึนเปนคร้ังแรกบนบริเวณท่ีเคยเปนวัด Osaka 
Hongan-jiเม่ือป ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 
นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเปนคร้ังแรกหอคอยประสาทหรือสวน
ที่เรียกวา Tenshukakuแลวเสร็จลงสองปตอมา  แตหลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukaku
ก็ถูกทําลายลงยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัยTokugawa แตนาเสียดาย
ที่ในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหายท้ังหมด กอนจะทําการบูรณะข้ึนมาใหมอีกคร้ัง
และถูกประกาศใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร 
มี 5 สวน 8 ช้ันเคร่ืองประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆ
สวนลงทองสีอรามสวยงามบนหอคอยช้ัน 8 ของ Tenshukakuทานสามารถ



 
 

 

มองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปจะมีนักทองเท่ียว
จากท้ังในและนอกประเทศมาเยือนปละราว 1-3 ลานคน(ทัวรนําชมและถายรูป
บริเวณดานนอก) นําทานเดินทางสูเมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีปุ�น ซึ่งมา
มีอายุยาวนานกวา 1,000 ป ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเปนอยางมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) ชาบูเกียวโตบุฟเฟ�ต 
บาย  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเปนสัญลักษณ

ของศาลเจา ท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบน
เสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF 
GEISHAท่ี ซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเอง
สมความปรารถนา ทานเดินทางไปชม ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เปนศาล
เจาที่มีความงดงามและสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญี่ปุ�น ถึงแม
ศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆ
ของเกียวโต เพราะศาลเจาน้ีถูกสรางข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบป 1100 ของเมือง
เกียวโตเมื่อรอยกวาปกอนเทาน้ัน โดยสรางข้ึนเพื่อใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ 
(Emperor Kammu) และจักรพรรด์ิโคเมอิ (Emperor Komei) ซ่ึงเปนจักรพรรดิ
องคแรกและองคสุดทายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจาน้ี มีตนแบบมาจาก
อาคารเดิมท่ีอยูในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซ่ึงมีขนาดเล็กกวาของจริง จากน้ันนํา
ทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรม
เนียมญี่ปุ�น และทานสามารถ เลือกซ้ือชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ี
เชน  โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญี่ปุ�น หรือผลิตภัณฑจาก
น้ํามันมา และยาและวิตามินของญี่ปุ�นท่ีบํารุงสุขภาพ จากน้ันทานไปชอปปم�ง สินคา
แบรนเนมดราคาพิเศษที่ MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มีสินคา
แบรนดเนม รวมถึงรานอาหาร เคร่ืองด่ืม อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
(อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลานําทานดินทางสูที่พักโอกากิ 

ที่พัก: Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกลเคียงกัน อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย 



 
 

 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 

วันที่ 3 
เมืองเซกิ - รานซันชู Hamonoyasan - หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา - 
ทาคายามา จินยะ – ลิตเต้ิลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - นาโกยา – หาง Aeon - นา
โกยา  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่2) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซกิ นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan 
สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุดๆ อีกท้ังยังเปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญี่ปุ�น
อยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเคร่ืองใชของมีคมตางๆ มากมายกวา 3,000 
ช้ิน ไมวาจะเปนมีดหรือกรรไกรตัดแตงก่ิงและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลาก
ขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบท่ีชวยใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณ
งายย่ิงข้ึนนอกจากน้ียังมีดาบญ่ีปุ�น ขนมและเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ จําหนายอีกดวย อีกส่ิง
หน่ึงพลาดไมไดเม่ือมารานซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไร
คมๆ ท่ีฟนฉับเดียวตนไผก็ขาดเปน 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเส้ือก๊ักซามูไร
ถายรูปเปนที่ระลึก สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวา
โกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช สึคุริ จะมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับ
หิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของ
พระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา กัสโช และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชม
ความงามในแตละปเปนจํานวนมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่3)Japanese Set  
บาย  นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูป

ดานหนา) ซ่ึงเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวา
ราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกา
วา ในสมัยเอโดะ จากน้ันนําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ ยานซัน



 
 

 

มาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เปนเขตเมืองเกาท่ีมีการอนุรักษบานเรือนในสมัยเอ
โดะท่ีมีอายุกวา 300 ปไวไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและช่ืนชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย เชน ราน
ผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมือง
เฉพาะถ่ิน เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซ่ึงถือวาเปน
สัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความ
เช่ือเก่ียวกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจ
มากมาย ทานยังสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย นําทานชอป
ปم�งที่หางAeon อิสระเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา  (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลานําทานเขาที่พักนาโกยา  

ที่พัก: Route-Inn Grantia Komaki หรือระดับใกลเคียงกัน อิสระพักผอน
ตามอัธยาศัย 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 4 มิเอะ - ศาลเจาฟุตามิโอคิทามะ - หินแตงงาน Meoto Iwa – ศาลเจาอิเสะ – 
ถนนเกาโอฮาไรมาจิ – โอซากา – โดทงพลาซา  ยานไซบาชิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่4) 

นําทานเดินทางสู Mie (มิเอะ) เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูตอนกลางของประเทศญี่ปุ�น 
เปนจังหวัดในภูมิภาคชูบุ ซ่ึงอยูตอนกลางของเกาะฮอนชู (Honshu) มีธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณท้ังทะเลและภูเขาท่ีสวยงาม นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟุตามิโอคิทา
มะ(Futami Okitama Shrine) เปนศาลเจาท่ีสรางขึ้นขางทะเลท่ีอิเสะ-ชิมะ 
(Ise-Shima) เปนศาลเจาเล็กๆริมทะเลท่ีมีคนญ่ีปุ�นใหความสําคัญและเปนท่ีรูจัก
กันดีในหมูชาวญี่ปุ�นและนักทองเท่ียวดวย ศาลเจาน้ีเปนศาลเจาท่ีมีช่ือเสียงท่ีผูหญิง
มาขอพรเพื่อใหสมหวังในการแตงงาน และคูสมรสมาขอพรเพื่อความสุขในชีวิต
สมรส มี หินแตงงาน  Meoto Iwa หรือ Wedding Rocks เปนหิน 2 กอนอยู
ริมทะเล กอนหน่ึงเล็กอีกกอนหน่ึงใหญ ถูกเช่ือมโยงเขา  หากันดวยเชือกฟากเสน



 
 

 

ใหญท่ีเรียกวา ชิเมนาวะ(Shimenawa Rope) ซ่ึงตามตํานานหมายถึงคูสามี
ภรรยาคือ เทพอซานางิ (Izanagi no Okami) และเทพอิซานามิ (Izanami no 
Okami) ผูสรางสรรพส่ิงบนโลกและใหกําเนิดเทพตางๆอีกมากมาย สวนมากคน
ที่มาสวนใหญจะมาขอพรดานคูครองทั้งคนโสดหรือมคูีรักอยูแลว คนโสดก็จะมา
ขอพรใหเจอเน้ือคู สวนคนท่ีมีคูอยูแลวก็จะขอพรใหรักกันยืนยาวมีความสุขตลอดไป 
นับเปนจุดไฮไลทของศาลเจาน้ี และยังเปนท่ีนิยมในเร่ืองเคร่ืองรางและยังมีธรรม
เนียมมาแตโบราณวาตองชําระลางตนเองใหบริสุทธ์ิท่ีศาลเจาฟุตามิ โอคิทามะน้ี
กอนท่ีจะไปขอพรท่ีศาลเจาอิเสะที่อยูใกลๆ จากน้ันนําทานสูศาลเจาอิเสะ (Ise 
Jingu Shrines) ศาลเจาท่ีใหญและเกาแกในป�าสนอายุ 2000 ป เปนศาลเจาใน
ลัทธิชินโต สรางข้ึนเม่ือ 4 ปกอนคริสตกาลหรือตรงกับพ.ศ.539 ชาวญี่ปุ�นมักจะมา
สักการะบูชาเทพเจาอะมะเทะระซึ โอมิคามิ (Amaterasu) เทพเจาแหงดวงอาทิตย
ที่ประดิษฐานอยูภายในศาลเจาแหงน้ี ซ่ึงเช่ือกันวาราชวงศญี่ปุ�นสืบเช้ือสายมา
โดยตรง ในทุกๆ 20 ปจะมีการบูรณะศาลเจาโดยใหทุกอยางยังคงแบบเดิมไวมาก
ที่สุด ถือเปนการถายทอดท้ังความรูและทักษะของชางฝมือรุนเดิมใหกับชางฝมือรุน
ใหม จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งเดินเลนบริเวณถนนเกาโอฮาไรมาจิ 
Oharaimachi ถือเปนถนนเสนสําคัญของเมืองอิเสะชิมะ ถนนเกาแกท่ีไดรับการ
อนุรักษไวอยางดี รวบรวมของอรอยสไตลญี่ปุ�นท่ีตกทอดกันมานับรอยปไวมากมาย 
เปนยานท่ีสรางขึ้นใหมในป 1993 แตท้ังหมดถูกสรางใหดูเหมือนเปนยุคโบราณ 
ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เรียงรายไปดวยอาคารสไตลญี่ปุ�นด้ังเดิม มีท้ังรานคา 
รานอาหาร และท่ีอยูอาศัย ตลอดถนนท่ีปูดวยหินยาวประมาณ 800 เมตร ทานจะ
เห็นพวกไขมุกและอิเสะชา (ของหวานญี่ปุ�น) ซ่ึงขายอยูในรานขายของท่ีระลึกตางๆ 
มีรานอาหารท่ีมีอาหารพื้นเมืองขาย เชน บะหม่ีอิเสะและซูชิของทองถ่ิน และรานคา
อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย 

บาย  นําทานเดินทางสูโอซากา จากน้ันนําทานไปชอปปم�งท่ี DOTON PLAZA ยานชินไซ
บาชิ เปนหางสําหรับละลายเงินเยน พบกับสินคาหลากหลายราคาถูก ไมวาจะเปน
เคร่ืองสําอาง ครีม ของใช ยาบํารุง สุขภาพ สบู ครีมลางหนา เคร่ืองไฟฟ�า เปนตน
อิสระใหทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย จากน้ันอิสระชอปปم�งท่ี ชินไชบาชิ แหลงชอปปم�ง
ยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคามากมายท้ังแบรนดเนม ของมือสอง 
รานอาหารช่ือดังมากมายหลากหลายชนิด ใหทานไดอิสระช็อปปم�งสินคาท่ีถนนโดทง



 
 

 

โบ  (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ที่พัก: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือยานคันไซ หรือระดับ
ใกลเคียง  

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิ
โฮเตได 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 5 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซ้ือบัตรเขายูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
(ราคา 3,000) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่6) 

อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง (ไกดแนะนําเสนทาง
ให) 

>> หรือทานสามารถเลือกซ้ือบัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน 

**กรณีส่ังซ้ือกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาส่ังซ้ือพรอมจอง
ทัวรหรือกอนเดินทาง7วันเทาน้ัน (ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมมี
บัตร Express Pass และไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)**ทางบริษัทขออนุญาต
ปรับราคาบัตรข้ึนถาเงินเยนมีการปรับข้ึนเรท100เยน=35บาท** 

- ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 

รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลนหลากหลายชนิดต่ืนเตนระทึกใจจากหนังดังท่ีทานช่ืน
ชอบ กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด เชน Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเร่ือง Jurassic Park น่ังเรือเพื่อ
พบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใชทุนสรางมหาศาล
กวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเลนภาคใหมของ 



 
 

 

Spider-Man ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซนตัวการตูนสําหรับ
เด็กโซน “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญ่ีปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 
หรือเปนโซนใหม  HARRY POTTER ใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ีจําลองมา
จากในเร่ืองแฮร่ีพอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดท่ีเปดในวันท่ี21เมษายน 
2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หามนําอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารไดจาก  ภายในสวนสนุก 
บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เปนพื้นท่ี
จําหนายสินคาท่ีมีรานอาหารมากมาย นอกจากน้ียังมีจัด Event Universal Cool 
Japan 2019 ซ่ึงจะมีเคร่ืองเลนพิเศษกับของท่ีระลึกมาเพิ่มเติมใหสนุกสนาน เชน 
Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian 
Sailor Moon 

>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปم�งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและ
ไมมีรถบัสบริการ) ดวยการน่ังรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไป
ยานตางๆท่ีเปนไฮไลทของโอซากายานดังท่ีเลือกสรรเปนสวรรคของคนชอบ กิน 
เท่ียว ชอป ไดแก 

     > ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เปนยานชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอ
ซากา เปนถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคา
อยูประมาณ 180 ราน ทางฝم�งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป�ายทางเขา
แถวป�ายกูลิโกะ 

      > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา 
แหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริม
คลองโดทงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป�ายนักวิ่ง
กูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab 
sign) ท่ีเปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย 

      > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถ
น่ังพักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 



 
 

 

120 ราน รวมท้ังโรงภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟ�า บนช้ัน 6 มีรานอาหาร
จํานวนมากเปดใหบริการ ไมวาจะเปน อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหาร
เวียดนาม และอ่ืนๆ รานคาเปดเวลา 11:00-21:00 รานอาหารเปดเวลา 11:00-
23:00 

      > ยานเด็นเด็น Den Den Town ต้ังอยูในพื้นที่ Nipponbashi เปนยาน
ขายสินคาอิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียังมี
การตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยคาเฟ�ตตางๆรวมอยูท่ีน่ีดวย รานคาเปดเปน 2 
ชวง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

      > ยานชินเซไก(Shinsekai) เปนเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหน่ึงของ
เมืองโอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” ท่ีหมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา มี
ทั้งแหลงชอปปم�ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ท่ีเปนเหมือนสัญลักษณของ
ยานชินเซไกน้ีต้ังอยูตรงกลางดวย จะคึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนน่ี เต็มไปดวย
รานคาและ ผูคนมากินด่ืมกันตามรานตามๆอยางเนืองแนน บริเวณน้ียังมีถนนแคบๆ
ที่เรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ีเปนแหลงรวมรานกินด่ืม
สําหรับคนญี่ปุ�น เปดไฟรานเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลอง
ชิมกันมากมายและยังมีรานขายของท่ีระลีกใหเลือกชอปปم�งอีกหลายรานและท่ีน่ีจะ
พบเห็นหุนคลายลิงน่ังย้ิม ตามมุมตางๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแหงโชค
ลาภเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของยานน้ีดวย 

     >สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอน้ําแรใหญท่ีสุดในโอซากา เปนศูนย
รวมวารีบําบัดท่ีใหญท่ีสุดในโอซากา ต้ังอยูในยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทง
คาคุ ภายในมีบอน้ําแรธรรมชาติในท่ีรมแยกเปนโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมท้ังส้ิน 16 
บอ มีหองซาวนา หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนน้ําซ่ึงเปดใหบริการตลอด 
24ช่ัวโมง 

*วันน้ีไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา* 

ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือยานคันไซ หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 



 
 

 

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิ
โฮเตได 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันที่ 6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง 

เชา  บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) (ม้ือที่ 6) เพ่ือความสะดวกในเร่ือง
เวลาและการเดินทางมาสนามบิน 

05.00  นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

08.30  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111 

(คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเทาน้ัน!! บนเครื่องมบีริการ
จําหนาย) 

12.10  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

19 - 24 Jun 2019 24,888 24,888 24,888 7,000 9,500 
26 Jun - 01 Jul 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

02 - 07 Jul 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 
09 - 14 Jul 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 
16 - 21 Jul 2019 27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

23 - 28 Jul 2019 26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 
30 Jul - 04 Aug 2019 26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

20 - 25 Aug 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 



 
 

 

27 Aug - 01 Sep2019 24,888 24,888 24,888 7,000 9,500 
03 - 08 Sep 2019 24,888 24,888 24,888 7,000 9,500 
10 - 15 Sep 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 
17 - 22 Sep 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 
24 - 29 Sep 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 
01 - 06 Oct 2019 29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 
08 - 13 Oct 2019 29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 
15 - 20 Oct 2019 29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

หมายเหตุ :  

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 
100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงข้ึน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับ
อัตราคาบริการเพ่ิมข้ึน 
 

ประกาศสําคัญ  

รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอน
ออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด 
หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ



 
 

 

ประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเคร่ืองบินใหแก
ทาน 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การชําระคาบริการ ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

การยกเลิกทัวร เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด



 
 

 

รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัด
จาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ี
น่ังเพิ่ม 

ซ้ือที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีน่ัง 
พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 

- ที่น่ังช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทาง10วัน 

- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 
 

 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พัก
สามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 
กิโลกรัม สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต
ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 

ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังน้ี 

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ช้ิน 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 



 
 

 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปน
ตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

6. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 

7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจจะตองย่ืน
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปนี้ 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 



 
 

 

2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตร 
เครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

 3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ  

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 



 
 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  



 
 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพิ่ม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังท่ี
ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางรวม
จํานวน2ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน 


