
 

 

รหัสทัวร ITV2000761 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ทาคายามา ชิราคาวาโกะ โยโกฮามา โตเกียว 6 วัน 4 คืน (XJ) 
โอซากา เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ เมืองแหงสีสันของญี่ปุ�น  
ทาคายามา เมืองในจังหวัดกิฟ ุเปนเมืองทองเที่ยวที่อนุรักษกลิ่นอายบานญี่ปุ�นโบราณ 
โยโกฮามา เมืองทาติดทะเลใกลโตเกยีว เปนเมืองทาเรือแหงสีสัน  
มหานครโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ�น ท่ีมีสีสัน วัฒนธรรมและความทันสมัย 
 

 
 



 

 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) ขาไปบินตรงสูสนามบินคันไซ (โอซากา) ขากลับจาก
สนามบินนาริตะ (โตเกียว) 

นํ้าหนักกระเป�าไป-กลับ 20 KG   
โปรสุดคุม!!! ราคาเริ่มตนเพียง 24,888 บาท  

พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะออนเซ็น 1คืน โยโกฮามา 1คืน  
ทานเมนูชาบูบุฟเฟ�ต และ ทานขาปูบุฟเฟ�ตไมอั้น 

 
ไฟลทบิน 

Departure DMK - KIX    XJ612 00.55 - 08.40 
Return KIX - DMK    XJ607 20.15 - 01.25 
 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครือ่ง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น) อัพเกรดท่ีนั่ง/เพ่ิมนํ้าหนักสัมภาระ 
รายละเอียดทายรายการทัวร 
วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที่ 
XJ612 00.55 - 08.40+1 

2  โอซากา สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซากา - ราน JTC Duty free  
- ถายรูปป�ายกูลิโกะ - มิตชุยเอาทเล็ท Shigaryuo – โอกากิ  
อาหารเท่ียง (ชาบูบุฟเฟ�ต)  

3  เมืองเซกิ - รานซันชู Hamonoyasan - หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา  
- ทาคายามา จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – นากาโนะ ออนเซ็น   
 อาหารเชา,เท่ียง (Japanese Set) ,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู) 

4  ทุงพิงคมอสหรือหมูบานอิยาชิโนะซาโตะ – ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว  
- โอชิโนะฮัคไก – จุดชมวิวโยโกฮามา 
 อาหารเชา,เท่ียง 

5  โยโกฮามา – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี ้ 
- ถายรูปหุนกันดั้ม - ทาอากาศยานนาริตะ เที่ยวบินที่ XJ607 NRT-DMK 20.15น.   
 อาหารเชา 

6 ทาอากาศยานดอนเมือง เวลา 01.25น. 

 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง 
ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียงพัก

รวมกับผูใหญ  
2 ทาน) 

พักเด่ียวเพิ่ม 
/ เดินทาง
ทานเดียว 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

17 - 22 เมษายน 63 28,888 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเด็ก  
0-2 ป  

(Infant) 
ราคา  

7,000 
บาท 

 

9,500 30  
24 - 29 เมษายน 63 28,888 9,500 30  

8 - 13 พฤษภาคม 25,888 9,500 30  
15 - 20 พฤษภาคม 63 24,888 9,500 30  

5 - 10 มิถุนายน 63 24,888 9,500 30  
12 - 17 มิถุนายน 63 24,888 9,500 30  
19 - 24 มิถุนายน 63 24,888 9,500 30  
3 - 8 กรกฎาคม 63 25,888 9,500 30  

17 - 22 กรกฎาคม 63 24,888 9,500 30  
31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 29,888 9,500 30  

7 - 12 สิงหาคม 63 29,888 9,500 30  
14 - 19 สิงหาคม 63 26,888 9,500 30  

28 สิงหาคม - 2 กันยายน 63 24,888 9,500 30  
11 - 16 กันยายน 63 24,888 9,500 30  
18 - 23 กันยายน 63 25,888 9,500 30  
25 - 30 กันยายน 63 24,888 9,500 30  

2 - 7 ตุลาคม 63 26,888 9,500 30  
9 - 14 ตุลาคม 63 27,888 9,500 30  
10 - 15 ตุลาคม 63 27,888 9,500 30  
16 - 21 ตุลาคม 63 27,888 9,500 30  
22 - 27 ตุลาคม 63 29,888 9,500 30  
23 - 28 ตุลาคม 63 26,888 9,500 30  

30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 63 26,888 9,500 30  
 
หมายเหตุ: ทุงพิงคมอส เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ 
จัดวันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 กรณดีอกไมยังไมบานหรือโรยแลว 
หรือจบเทศกาลแลวจะนําทานไปหมูบานอยิาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 
 



 

 

วันที่แรก กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
21.30น.  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาที่
ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติด
แท็คกระเป�า 

 
วันที่สอง โอซากา สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซากา - ราน JTC Duty free - ถายรูป

ป�ายกูลิโกะ – มิตชุยเอาทเล็ท - Shigaryuo – โอกากิ 
 อาหารเที่ยง (ชาบบูุฟเฟ�ต)  

 
00.55น. นําทานเดินทางสู  โอซากา สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน  

AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ612 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่อง
เทานั้น) 

08.40น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีการ 
/ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  
รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา 
เปนสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึ้นเปนครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเปน
วัด Osaka Hongan-jiเมื่อป ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537 
- 1598) นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเปนครั้งแรกหอคอย
ประสาทหรือสวนที่เรียกวา Tenshukakuแลวเสร็จลงสองปตอมา แตหลังจาก
สงคราม Osaka Natsu No-jinในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร 
Tenshukakuก็ ถู กทํ าล ายลงย อยยั บ  ต อม าได รับ ก ารบู รณ ะใหม ในสมั ย 
Toku gawa แตนาเสียดายท่ีในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหายทั้งหมด กอนจะทํา
การบูรณะขึ้นมาใหมอีกครั้งและถูกประกาศให เปนสมบัติของชาติอีกดวย 
ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพ
เสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ 
Tenshukakuทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจน
ในแตละปจะมีนักทองเท่ียวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปละราว 1-3 ลานคน
(ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก) จากนั้นนําทานเดินทางไปชอปปم�งที่  
ราน JTC Duty free อิสระเลือกซื้อสินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญี่ปุ�น
ตามอัธยาศัย จากนั้นใหทานได ถายรูปจุดเช็กอินป�ายกูลิโกะ ใครที่มาโอซากาตอง



 

 

ไมพลาดที่จะถายรูปกับป�ายกูลิโกะเพราะวาป�ายแหงนี้ถือวาเปนสัญลักษณของเมือง
โอซากาและถนนยอดฮิตโดะทนโบะร ิDotonbori ถายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) บุฟเฟ�ตชาบ ู
บาย จากนั้นนําทานเดินทางไปชอปปم�งสินคาแบรนเนมดราคาพิเศษที่ MITSUI OUTLET 

PARK SHIGA RYUO มีสินคาแบรนดเนม รวมถึงรานอาหาร เครื่องดื่ม อิสระให
ทานชอปปم�งตามอัธยาศัยสมควรแกเวลานําทานดินทางสูที่พักโอกากิ  

คํ่า อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย 
 
 
 
 

 
ที่พัก Hotel Koyo/Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกลเคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) 
(อาจจะมีการปรับเปลีย่นพักเมืองใกลเคียง เชน นาโกยา) 
 

วันที่สาม เมืองเซกิ - รานซันช ู Hamonoyasan - หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา 
- ทาคายามา จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – นากาโนะ ออนเซ็น 
 อาหารเชา, เที่ยง (Japanese Set),เย็น  (บุฟเฟ�ตขาปูไมอั้น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)  
 นําทานเดินทางสู เมืองเซกิ นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่

ที่ผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ�นอยางดาบเซ
กิ สําหรับที่รานซันชูนี้มีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวาจะ
เปนมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที่ชวยใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณงายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีดาบญี่ปุ�น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ จําหนายอีกดวย อีกสิ่งหนึ่งพลาด
ไมไดเมื่อมารานซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆที่ฟนฉับ
เดียวตนไผก็ขาดเปน 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเสื้อกั๊กซามูไรถายรูปเปนที่
ระลึก สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวา เปนหมูบาน
ชาวนาเล็กๆที่สรางทอดตัวขนานไปกับแมนํ้าโชคาวะในที่ราบทามกลางขุนเขา
แวดลอม เปนเสนทางระหวาง ทาคายามา และ คานาซาวา ของจังหวัดกิฟุ แหง



 

 

ภูมิภาคชูบุ ดินแดนที่รวยวัฒนธรรม  เปนหมูบานสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษบาน
สไตลญี่ปุ�นขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกใน
เดือนธันวาคม 1995 ชื่อเต็มของหมูบานแหงนี้มีชื่อวา กัสโชซึคุริโอกิมาฉิ ชิราคาวา
โกะ จุดเดนของคือบานทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 
เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี ความชัน
ถึง 60 องศาคลายกับการพนมมือเขาหากัน วัสดุในการสรางบานนํามาจากธรรมชาติ
ลวนๆ ใชตนหญาท่ีปลกูในหมูบานมาทําหลังคา ตัวบานจะไมมีการตอกตะปู บานบาง
หลังมีอายุยาวนานกวา 250 ป ปจจุบันยังมีชาวบานอาศัยอยูในหมูบานดวย ผูคนจาก
ทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลชมความงามในแตละปจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) Japanese Set 

บาย นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา 
(ถายรูปดานหนา) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัย
ของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนําทานเดินชมหมูบาน LITTLE KYOTO หรือ
ยานซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เปนเขตเมืองเกาที่มีการอนุรักษบานเรือนใน
สมัยเอโดะที่มีอายุกวา 300 ปไวไดเปนอยางดี เปน 1 ใน ยานที่เรียกวาเปน Old 
Town ของญี่ปุ�น เมื่อครั้งหนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มี
ความเฟم�องฟูทางเศรษฐกิจอยางมากเพราะวาเปนยานศูนยกลางสําหรับการทําการคา
ของเมือง Takayama มีถนนที่เชื่อมระหวางสถานที่สําคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาล
เจา จุดเดนคืออาคารเกาแกสวนใหญก็ตกทอดมาตั้งแตยุคเอโดะมาถึงปจจุบัน เปน
การสรางบานเรือนตามสไตลแบบญี่ปุ�นแท บานทั้ง2 ขางทางจะมีแตเฉพาะสีนํ้าตาล
หรือสีดํา ในปจจุบันนี้ถาใครจะสรางบานหลังใหมก็จะตองใชแค2 สีนี้เทานั้น เพื่อ
ไมใหโดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบานหลังอืน่ อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่น
ชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย เชน 
รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึก
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซึ่งถือวา
เปนสัญลักษณหนึ่งของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวย



 

 

ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนา
ประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย 
หรือถายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดขามแมนํ้ามิยากา
วะซึงเปนสัญลักษณของเมืองทาคายามาอีกดวย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พักนากาโนะออนเซ็น 

 
 
 
 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า (มื้อที่4)บุฟเฟ�ตขาปูไมอั้น 
 หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรม

การอาบนํ้าแรออนเซ็น (Onsen) นํ้าแรในสไตลญี่ปุ�นให
ทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ ปุ�นเชื่อวานํ้าแร
ธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดี
ขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี 
พรอมทั้งบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง 

ที่พัก Shirakaba Kogen Hotelหรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่สี่  ทุ งพิ งคมอสหรือหมูบานอิยาชิโนะซาโตะ - ศูนยพิพิ ธภัณฑแผนดินไหว  
- โอชิโนะฮัคไก – จุดชมวิวโยโกฮามา 

   อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5) 

นําทานเดินทางสู ทุงพิงคมอส ชมเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ใหทาน
ไดชมความงดงามของทุงดอกพิงคมอสหรือเรียกอีกชื่อวาดอกชิบะซากุระที่เบงบาน
เต็มทุ งกวางกวา8แสนดอก ชิบะซากุ ระ (Shibazakura/ Phlox Subulata) 
เปนพืชที่มีวงจรชีวิตมากกวาสองป อยูในพืชตระกูล Polemoniaceae, จําพวก 
Phlox ใหดอกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตั้งแตชวงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะไดเห็นดอก 
สีแดง สีชมพู สีขาว และสีมวง ชิบะซากุระเปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดจากอเมริกาเหนือ มีอีก
ชื่อวามอสพิ้งค (Moss Pink) ที่ถูกเรียกวา ชิบะซากุระเพราะมีรูปรางดอกคลายดอก
ซากุระแตบานอยูบนพื้นดินคลายตนหญาดวยลักษณะพิเศษดังกลาวจึงนิยมปลูกเปน



 

 

สวนดอกไมหรือพืชคลุมดิน อิสระใหทานเก็บภาพความประทับพรอมเลือกซื้อของฝาก
ของที่  ระลึกที่มีจําหนายเฉพาะในงานเชนคุกกี้ฟูจิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจิชิบะซากุระ
มันจู,ฟูจิชิบะซากุระคินทสึบะ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจัด “Mt. Fuji Delicious 
Foods Festival” มีการออกรานของอรอยในแถบภูเขาไฟฟูจิมากมาย บริเวณใน
งานที่จะขายเครือ่งดื่มของกินดวย 

 หมายเหตุ: เทศกาลจัดวันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมยังไม
บานหรือโรยแลวหรือจบเทศกาลแลวจะนําทานไปหมูบานอิยาชิโนซาโตะ  
(Iyashi no Sato) แทน จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว  
ซึ่งไดจําลองเหตุการณตางๆที่ เกิดแผนดินไหวในญี่ปุ�น และสาธิตวิธีป�องกันตัว  
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับที่แตกตางกันได 
ใหทานเลือกซื้อสินคาราคาพิเศษ เชนโฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมตางๆ
เปนตน จากนั้นนําทานเดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อรับประทานอาหาร
กลางวัน 

 
 
 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) เมน ูJapanese Set 
บาย เดินทางเดินทางไปยัง หมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เปน

หมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอนํ้า 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิ
โกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอนํ้าทั้ง 8 นี้เกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่
ละลายในชวงฤดูรอนที่มีอายุมามากกวา 1,200 ป ที่ใชเวลาอันยาวนาน ในการไหล
ลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไปยังบอนํ้าแตละบอนํ้า  ดังนั้นนํ้าที่อยูในบอจะเปนนํ้าที่ใส
สะอาดและสดชื่นมาก ในป 1985 สถานที่แหงนี้ยังไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 
อันดับ แหลงนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ�นอีกดวย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถ
ชมดอกไมและวิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันที่อากาศแจมใส ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศ พรอมชมและเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง  จากนั้นเดินทางสู โยโกฮามา 
เมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา(Kanagawa) ที่มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 3 
ลานคนทําใหเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 ของญี่ปุ�นรองจากโตเกียว นอกจากนี้ยังเปน
เมืองทาเรือที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น เปนเมืองศูนยกลางการคา อุตสาหกรรม แฟชั่นและ
คมนาคมไปสูภูมิภาคอื่น แวะใหทานไดถายรูปจุดชมวิวโยโกฮามา นําทานเขาที่พกั 

คํ่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย  



 

 

 โรงแรมทําเลดี ใกลสถานีรถไฟ ทานสามารถนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ โยโกฮามา ไชนา
ทาวน ไชนาทาวนที่ใหญที่สุดของญี่ปุ�น ศูนยรวมรานอาหารของโยโกฮามา มี
รานคาทั้งหมด 620 ราน สามารถลิ้มรสอาหารจีนแทๆไดดวย 

ที่พัก APA Hotel Yokohama Bay Tower หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) 
โรงแรมมีบริการเพ่ิมเติม Public bath เรียกวา Dai Yokujo เหมือนออนเซ็น 
แตไมใชนํ้าแรบริการดวย 
 

วันที่หา  โยโกฮามา – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ 
ถายรูปหุนกันดั้ม 

   อาหารเชา 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7) 

นําทานเดินทางสูโตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE 
กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําที่เปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบ
ไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินาริมง 
(ประตูฟ�าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแหง
นี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขาย ขนมที่คนญี่ปุ�นมายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอป
ปم�งของฝากที่เปนแบบญี่ปุ�นญี่ปุ�น Made In Japan แทๆ รวมทั้งขาวของเครื่องใช
คุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, เสื้อผา เปนตน ไดที่นี่ หากมี
เวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว ที่ทานสามารถถายรูปได
งดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปด ใหบริการเม่ือวันที่ 
22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือหอคอยแคนตัน
ทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของ
แคนาดา เดินทางสู  ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดปลาใจกลางโตเกียว ภายในตลาด 
เต็ ม ไป ด ว ย ร า น ค า ป ลี ก แ ล ะ ร า น อ าห า รตั้ ง เรี ย ง ร าย เป น จํ า น ว น ม าก  
มีรานขายปลาทะเลสด ผักผลไมตามฤดแูละซาชิม ิปลาดิบ หรือซูชิดวย  



 

 

กลางวัน อาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

บาย นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดที่ หางไดเวอรซิตี้  ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกับ กันดั้มตัวใหม RX-0 
Unicorn ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําใหมี
ความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปดตัวเปนทางการในวันที่ 24 
กันยายน 2560 ถายรูปตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางเดินทางสู  
สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ  

คํ่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 

20.15น. เหินฟ�าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ607 
01.20+1 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น) 
 
วันที่หก ทาอากาศยานดอนเมือง 
 
01.25น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับ
สูงขึ้น บรษิัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น 



 

 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด 
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ  
แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ (ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวน
ใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน  
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ 
   กอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ

ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท    

กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3. การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่ เหลือชําระ 

กอนการเดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจาก 
วันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เนื่ องจากเปนราคาตั๋ ว เครื่องบิน โปรโมชั่ น  เมื่ อจองทั วรชํ าระเงินค าจองค าทั วรแลว 
ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ 
และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไป
กับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 



 

 

5.อัตราคาบริการนี้  รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
ที่นั่ ง เปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่ นั่ งได  
ก า ร อั พ เ ก ร ด ที่ นั่ ง  ส า ม า ร ถ อั พ เ ก ร ด ไ ด เ ฉ พ า ะ  Hot Seat  
สําหรับที่นั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุปทัวรไมสามารถอัพที่นั่งได  

 
ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นั่งที่มีพื้นที่วางที่มากกวาที่นั่งมาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาที่กวาง
เปนพิเศษ มีพื้นท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที ่

-  ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 10 ปนั่งในโซนเงียบ 
-  เนื่องดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่นั่งแถวทางออก Exit Seat ตองเปน 
   ผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปไมเกิน60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนําภาษาอังกฤษ       
   มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถชวยเหลือเจาหนาที่ 
   ในกรณีฉุกเฉินได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Airbus A330 
โซน แถวที ่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถว
ทางออก Exit Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2.  คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่ สายการบิน Thai Air Asia X  

กําหนดทานละไม เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม เกิน7กก. 
และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวร 

หรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคานํา้หนัก** 
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท/เพิ่ม

20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง  

และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผดิชอบได) 
 



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000  
    บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ 
    กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบริษัท  
    ประกันทั่วไป 
7. อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2.  คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด 

คาโทรศัพทเปนตน 
3.  คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4.  คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว

เครื่องบิน 
5.  คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6.  คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปที่  

สนามบินดอนเมื องขาไป สํ าหรับกรุปที่ มี หั วหน าทั วรแล วแตความ  
ประทับใจในบริการ 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง 

ที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ  ที่ อยู  และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํ านักในประเทศญี่ ปุ� น 

(ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น  
(สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย 

และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของ

การถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธ 
ไมใหเขาประเทศ 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตอง 
และความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลง
ชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นใน
กรณีที่ มีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน  

2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ   
     ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน 
     เนื่องจากสาเหตุตางๆ  
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 
การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ 
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ 
นักทองเที่ยวเอง  

6.  เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้ เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรม 
จัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 



 

 

8.  การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก   
โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตาม
ความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไม
สามารถรบัประกันได   

9.  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนั้น 
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10.  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้น 
       แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  
11.   ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมา

จายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขา
เมือง - ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนีเขาออกเมืองเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ  

12.  กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1
หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13.  สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่
นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเท่ียว
ตามโปรแกรม 

14.  บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4
ของการเดินทางรวมจํานวน4ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น. 
ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก  
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 



 

 

16.  การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการ
ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานั้น  
ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรม
ธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลว
เมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทาง
ได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 

17.  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  

18.  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมา
จายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขา
เมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ  


