
 

 

รหัสทัวร ITV1902094 
ทัวรญ่ีปุ�น ไปซิคะ โอซากา นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน (XW) 
นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซากา ยานโกเบ ฮารเบอรแลนด เกียวโต อาราชิยามา  
ป�าไผ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจาฟูชิมิอินาริ โอซากา ชอปปم�งชินไซบาชิ ชินเซไก 
พิเศษ !! บุฟเฟ�ต BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอ้ัน !! 
พิเศษสุดๆ ! น่ังรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train! ชมใบไมเปล่ียนสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  
 
 
20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน3 

เคานเตอรสายการบิน NOKSCOOT เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารกอนข้ึนเคร่ือง 

23.40 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน  NOKSCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW112  
(คาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง ส่ังซื้อบนเคร่ืองเทาน้ัน!) 

วันที่สอง สนามบินคันไซ โอซากา – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซากา – ปราสาทโอ
ซากา - โกเบ – ยานโกเบฮารเบอรแลนด – โอซากา – ชินเซไก         

 อาหารเที่ยง (บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku) 
 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลา

เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการ/
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! 
ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป�า
เรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานข้ึนรถปรับอากาศเดินทางสูเมืองนารา 
Nara เปนเมืองทีอ่ยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทางประมาณ 35 
กิโลเมตร ช่ือNara มาจากภาษาญ่ีปุ�นคําวา Narasu แปลวาทําใหแบนราบ 
เน่ืองจากพ้ืนที่ของเมือง Nara ต้ังอยูบนท่ีราบเมืองนารา เคยเปนเมืองหลวงเกาของ
ญี่ปุ�นมากอนในปค.ศ.710-784(กอนเมืองหลวงจะถูกเปล่ียนเปนเกียวโตใน
ภายหลัง) มีกวางเปนสัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเช่ือวากวาง
เปนสัตวรับใชเทพเจา ปจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะ
เปนศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม นําทานไปชมวัดโทไดจิ Todaiji 
ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ต้ังอยูที่เมืองนารา ภูมิภาคคัน
ไซถือเปนโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีปุ�นและ
ยังถือวาเปนวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากท่ีสุดในนารา สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 752 
ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด ส่ิงกอสรางที่สําคัญของวดัน้ี คือ 



 

 

วิหารไมหลังใหญ ไดบุทสึ ซึ่งเปนท่ีประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุทสึ) วากันวาเปน
อาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหาร
ไมท่ีเห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหมไป
จากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความย่ิงใหญจนไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลก ดานหนาบริเวณวัดจะเปนสวน
กวาง ซ่ึงจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเที่ยวไดถายรูป
และซื้ออาหารใหกิน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี1) บุฟเฟ�ต BBQ Buffet 
Yakiniku  

บาย นําทานเดินทางสู โอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปน
สัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางข้ึนเปนคร้ังแรกบน
บริเวณท่ีเคยเปนวัด Osaka Hongan-jiเมื่อป ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู
พยายามรวบรวมประเทศเปนคร้ังแรกหอคอยประสาทหรือสวนที่
เรียกวา Tenshukakuแลวเสร็จลงสองปตอมา  แตหลังจาก
สงคราม Osaka Natsu No-jinในปค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukakuก็
ถูกทําลายลงยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะ
ใหมในสมัยToku gawa แตนาเสียดายท่ีใน
ป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหายท้ังหมด 
กอนจะทําการบูรณะข้ึนมาใหมอีกคร้ังและถูก
ประกาศใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย 
ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ช้ันเคร่ืองประดับ
หลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลงทองสี
อรามสวยงามบนหอคอยช้ัน 8 ของ Tenshukakuทานสามารถ
มองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละป
จะมีนักทองเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปละราว 1-3 
ลานคน(ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก) จากน้ันนําทาน
เดินทางสู โกเบ นําทานไป ยานโกเบ ฮารเบอรแลนด  Oriental 
ต้ังอยูที่บริเวณทาเรือโกเบ นับเปนยานที่รวมทั้งแหลงชอปปم�งและความบันเทิงที่
หลากหลายที่โดงดังมากๆของเมืองแหงน้ีประกอบดวยศูนยการคาขนาดใหญ โรง
ภาพยนตร สวนสนุก ใกลกันยังติดทะเลดวย ฮารเบอรแลนดเปนจุดเดทช่ือดังของเปน



 

 

ทิวทัศนสุดแสนโรแมนติก นอกจากน้ียังมีจุดถายภาพมากมาย เชน โกเบพอรตทาว
เวอร ชิงชาสวรรค โรงแรม Kobe Meriken Park ทานสามารถชอปปم�งไดอยาง
สบายๆ เพราะมีท้ังรานกาแฟ รานอาหาร รานคา และสวนสนุก ซ่ึงเปนจุดนัดพบท่ี
นิยมของชาวเมือง ทานสามารถเดินเลนตามทางเดินริมน้ําเพ่ือช่ืนชมบรรยากาศแบบ
คลาสสิค มีโรงภาพยนตร และรานอาหารต้ังอยูในบริเวณโกดังอิฐโบราณท่ีรีโนเวทมา
จากสมัยศตวรรษท่ี 19 อีกดวย ท่ีน่ีเหมายกับสายนักชอปดวยเน่ืองจากไมเพียงมี
รานคาเรียงรายเต็มสองขางทางเทาน้ันยังมีหางใหญๆ 2 หาง คือ หาง Umie 
Mosaic ต้ังอยูริมน้ํา ภายในมีรานคาเล็กๆขายเส้ือผา และรานอาหารที่สามารถเห็น
ทาเรือโกเบไดอยางชัดเจน นอกจากน้ียังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถข้ึนไปชมวิวบนชิงชา
สวรรคที่ต้ังอยูหลังอาคารหางโมเสค และหาง Canal Garden ภายในจะแบง
ออกเปนหางรานตางๆ เชน Hankyu, รานอิเลคทรอนิกส, รานอุปกรณกีฬาและเอาท
เลตจําหนายเส้ือผาเคร่ืองใชในครัวเรือนเปนตน นําทานเดินทางสู ยานชินเซไก 
Shinsekai ยานกลางคืนที่เปนเสมือนแลนดมารกอีกแหงหน่ึงของโอซากา มี
หอคอยซึเทนคาคุTsutenkaku Tower ท่ีเปนสัญลักษณแสดงความเจริญของเมือง
โอซากาสมัยกอนและตรอกจันจันโยโกะโจ ยานการคาที่มีบรรยากาศคึกคักแบบยอน
ยุค มีรานคาอรอยๆมากมาย รานน่ังด่ืมใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ สมควรแกเวลา
นําทานเขาท่ีพัก อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยานคันไซ 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม   โอซากา – เกียวโต – อาราชิยามา - ป�าไผ – ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - น่ังรถไฟ
สายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saga สู สถานี Kameoka  
ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – โอซากา - ราน JTC Duty free - ชินไซบาชิ – ชินเซไก       

 อาหารเชา,เที่ยง (บุฟเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอ้ัน) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี 2) 

นําทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของญี่ปุ�น ซ่ึงมามีอายุยาวนานกวา 
1,000 ป ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการ
ปกครองเปนอยางมาก นําทานเดินทาง ชมธรรมชาติแถบอาราชิยามา  แหลงชม
ธรรมชาติในฤดูใบไมเปล่ียนสีของเมืองเกียวโตท่ีโดงดังและมีช่ือเสียงอีกแหงในญ่ีปุ�นท่ี



 

 

นิยมมาทองเท่ียวเพ่ือช่ืนชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสีเขียว แดง 
เหลือง กอนท่ีจะรวงหลนจากตนไปตามฤดูกาล มสีะพานท่ีทอดขามแมน้ําโออิงาวะ 
ช่ือสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร ซ่ึงช่ือของสะพานน้ีมีความหมายวา
สะพานที่มองเห็นดวงจันทรอยูขางหนา เบ้ืองลางของสะพานคือแมน้ําโออิที่ไหลมา
จากตาน้ําในภูเขาอาราชิยามะท่ียังคงความใสสะอาดมานับต้ังแตอดีต นําทุกทาน
เดินทางชมป�าไผ ไผท่ีข้ึนอยูสองขางทางเสมือนหน่ึงเปนอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกข้ึน
ต้ังแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปมาแลว เพ่ือใชในการประดับสวนและช่ืนชมความ
สวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตคร้ังโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผานไปไผ
เหลาน้ีก็ยังไดรับการดูแลเปนอยางดี เม่ือเขาสูป�าไผแลว จะไดสัมผัสถึงสายลมจาก
ธรรมชาติท่ีกระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสดช่ืนตลอดเสนทาง จากน้ันนํา
ทานน่ังรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train ชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม 
หากมาในชวงใบไมเปล่ียนสีทานจะไดชมสีสันของใบไมท่ีสวยงาม รถไฟจะว่ิง เลียบ
แมน้ําโฮสุ ระหวางทางทานสามารถชมบรรยากาศที่สวยงามของวิวแมโฮสุพรอมกับ
ใบไมเปล่ียนสีสันสวยงาม สีเขียว สีเหลืองสลับสีแดงไปตลอดเสนทาง อิสระถายภาพ
ความประทับใจ บรรยากาศตามอัธยาศัย (ใบไมเปล่ียนสีข้ึนอยูกับสภาพอากาศและ
อุณหภูมิในปน้ันๆทางบริษัทไมสามารถระบุวัน คาดเดาลวงหนาได) น่ังรถไฟจาก
สถานี Saga สูสถานี Kameoka หรือบางพีเรียดอาจะน่ังสลับยอนสถานีตนทางและ
ปลายทางได จากสถานี Kameoka สูสถานี Saga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร (ม้ือที่3)เมนูบุฟเฟ�ตชาบู
เกียวโตไมอ้ัน!!! 
นําทานเดินทางสูศาลเจาฟูชิมิ อินาริ 
ชมเสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเปน
สัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวา
รอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร 
และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของ
เร่ืองว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความ
ปรารถนา นําทานเดินทางสูโอซากา จากน้ันนําทานไปชอป
ปم�งท่ี ราน JTC Duty free อิสระเลือกซ้ือสินคาราคาถูก 
และผลิตภัณฑตางๆของญี่ปุ�นตามอัธยาศัย จากน้ันใหทาน
ไดอิสระชอปปم�งยานชินไชบาชิ มทีั้งรานคาเกาแก และ
ทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทั้งถูกและแพง ท้ังสินคาแฟช่ันลาสุด ขนมเคกแสน
อรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุดและต่ืนตากับลีลาชีวิต
ของคนหนุมสาวชาวโอซากาท่ีดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝم�งโตเกียว 
รวมทั้งรานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเปนที่ระลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา 
เชน ปูยักษ หนาภัตตาคารขาปูยักษ และสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูป
เคร่ืองหมายการคาของกูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญ่ีปุ�นน่ันเองหรือจะเปน
รานดิสนียชอปผลิตภัณฑใหมๆจากดิสนีย และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึ่งทาน
สามารถล้ิมลองขนม หรืออาหารข้ึนช่ือของนครโอซากาทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ 
เปนตน ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดท้ังวัน นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคา
ใหญๆ และมีช่ือเสียงอยางหางไดมารู หางโซโก หรือจะเปนทากาชิมายา มีสินคา
มากมายใหทานไดเลือกซ้ือเลือกหาอีกดวย อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารค่ํา
อิสระตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเขาท่ีพัก  
 ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยานคันไซ 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 
 



 

 

วันที่ส่ี อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซ้ือบัตรเขายูนิเวอรแซลสตูดิโอ (ราคา 
3,000 บาท) 

                 อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่4)  
 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง (ไกดแนะนําเสนทางให) 
 >> หรือทานสามารถเลือกซ้ือบัตรซ้ือบัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน 
 **กรณีส่ังซ้ือกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาส่ังซ้ือพรอมจองทัวรหรือ

กอนเดินทาง10วันเทาน้ัน (ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมมีบัตร 
Express Pass และไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)  

 **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรข้ึนถา
เงินเยนมีการปรับข้ึนเรท100เยน=35บาท** 

 - ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio 
Japan 
รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลนหลากหลาย
ชนิดต่ืนเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานช่ืนชอบ 
กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด เชน 
Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจาก
เร่ือง Jurassic Park น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณ
จริงกับ Jaw ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)และสนุกสนานไป
กับเครื่องเลนภาคใหมของ Spider-Man ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบ
กับโซนตัวการตูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวให
ทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักช่ือดังของญ่ีปุ�น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street หรือเปนโซนใหม  HARRY POTTER ใหทานไดด่ืมด่ํากับ
บรรยากาศที่จําลองมาจากในเร่ืองแฮร่ีพอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดที่เปดใน
วันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หามนํา
อาหารและเครื่องด่ืมเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารไดจาก  ภายในสวน
สนุก บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เปน
พ้ืนท่ีจําหนายสินคาที่มีรานอาหารมากมาย นอกจากน้ียังมีจัด Event Universal 
Cool Japan 2019 ซ่ึงจะมีเคร่ืองเลนพิเศษกับของท่ีระลึกมาเพ่ิมเติมใหสนุกสนาน 
เชน Final Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty 
Guardian Sailor Moon 



 

 

 
 
 

 
 

>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปم�งอิสระตามอัธยาศัย
เต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ) ดวย
การน่ังรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการ
เดินทางไปยานตางๆท่ีเปนไฮไลทของโอซากายาน
ดังที่เลือกสรรเปนสวรรคของคนชอบ กิน เท่ียว ช
อป ไดแก  
 > ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เปนยานชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา 
เปนถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยู
ประมาณ 180 ราน ทางฝم�งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมปี�ายทางเขาแถว
ป�ายกูลิโกะ 
 > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนที่โดงดังของโอซากา 
แหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลอง
โดทงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป�ายนักว่ิงกูลิโกะ 
(Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่
เปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย 
 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถน่ัง
พักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 120 
ราน รวมทั้งโรงภาพยนตร และสวนดาดฟ�า บนช้ัน 6 มี
รานอาหารจํานวนมากเปดใหบริการ ไมวาจะเปน อาหาร
เกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ 
รานคาเปดเวลา 11:00-21:00 รานอาหารเปดเวลา 
11:00-23:00 
 > ยานเด็นเด็น Den Den Town ต้ังอยูในพ้ืนที่ 
Nipponbashi เปนยานขายสินคาอิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara ของ
โตเกียว นอกจากน้ียังมีการตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยคาเฟ�ตตางๆรวมอยูท่ีน่ี
ดวย รานคาเปดเปน 2 ชวง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 



 

 

 > สัมผัสประสบการณ ลองเรือทมโบริ ริเวอรครูซส (Tombori River Cruise) 
ลองเรือชมวิวของเมืองที่เปนสัญลักษณของเขต Naniwa"Dotombori" จากแมน้ํา
สัมผัสบรรยากาศท่ีสวยงาม 

> ยานชินเซไก(Shinsekai) เปนเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองโอ
ซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” ที่
หมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา มีทั้ง
แหลงชอปปم�ง มีหอคอยซึเทนคาคุ
(Tsutenkaku)ท่ีเปนเหมือนสัญลักษณ
ของยานชินเซไกน้ีต้ังอยูตรงกลางดวย จะ
คึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนน่ี เต็มไป
ดวยรานคาและ ผูคนมากินด่ืมกันตามรานตามๆอยางเนืองแนน บริเวณน้ียังมีถนน
แคบๆท่ีเรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ีเปนแหลงรวมรานกิน
ด่ืมสําหรับคนญ่ีปุ�น เปดไฟรานเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลอง
ชิมกันมากมายและยังมีรานขายของท่ีระลีกใหเลือกชอปปم�งอีกหลายรานและที่น่ีจะพบ
เห็นหุนคลายลิงน่ังย้ิม ตามมุมตางๆก็คือบิลลิเคน (Billiken) หรือเทพแหงโชคลาภ
เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของยานน้ีดวย 

>สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอน้ําแรใหญที่สุดในโอซากา เปนศูนยรวม
วารีบําบัดที่ใหญท่ีสุดในโอซากา ต้ังอยูในยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ 
ภายในมบีอน้ําแรธรรมชาติในท่ีรมแยกเปนโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมท้ังส้ิน 16 บอ มี
หองซาวนา หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนน้ําซ่ึงเปดใหบริการตลอด 24
ช่ัวโมง 
*วันน้ีไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา* 
 ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยานคันไซ 
หรือระดับใกลเคียงกัน  
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีห่า     ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง                                                  
                  อาหารเชา (Set Box) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 5) บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) 

เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทางมาสนามบิน 



 

 

05.00น.    นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
08.30น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี XW111 (คา

ทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเทาน้ัน!) 
12.45น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป  
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ที่น่ัง หมายเหตุ 

19-23 ตุลาคม 62 25,888  
 
 
 
เด็กอายุ 0-2 ป 
(INF) 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กอายุ 0-2 ป 
(INF) 7,000 บาท 
 
 
 

8,500 34  
20-24 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
21-25 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
22-26 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
23-27 ตุลาคม 62 25,888 8,500 34  
24-28 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  
26-30 ตุลาคม 62 23,888 8,500 34  
30ตุลาคม-3
พฤศจิกายน 

22,888 8,500 34  

31ตุลาคม-4
พฤศจิกายน 

22,888 8,500 34  

2-6 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
6-10 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
7-11 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
9-13 พฤศจิกายน 62 22,888 8,500 34  
13-17 พฤศจิกายน 62 23,888 8,500 34  
27พฤศจิกายน-1
ธันวาคม 

24,888 8,500 34  

28พฤศจิกายน-2
ธันวาคม 

24,888 8,500 34  

4-8 ธันวาคม 62 24,888 8,500 34  
5-9 ธันวาคม 62 25,888 8,500 34  
6-10 ธันวาคม 62 25,888 8,500 34  
7-11 ธันวาคม 62 25,888 8,500 34  



 

 

หมายเหตุ 
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแก
ทาน  
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  



 

 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
อัตราคาบริการน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม 
 ซ้ือที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 
- ทีน่ั่งช้ัน Scoot Biz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงอยางชากอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและ
เง่ือนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการ น่ัง 



 

 

-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
 
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มี
คาใชจายดังน้ี (ราคาตอเท่ียว) 
+5 กก. -- 400 บาท  +10กก. -- 700 บาท  +15กก. -- 1,000 บาท  +20กก. -- 1,300 
บาท +30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ช้ิน 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 
อัตราคาบริการน้ี  ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริปหรือชําระเงินไทย 1,300 บาท 
สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรหรือการใหทิปเพ่ิมข้ึนอยูกับความประทับใจในบริการของลูกคา 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 10วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 



 

 

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทาน้ันไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ 
การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทาน
ไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ใน
ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองให
ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


