
 
 
 
 
 
 
 
CODE: XJ88 Golden Route คุม้เวอร ์A Osaka Tokyo 5Days 3Nights 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 

Golden Route คุม้เวอร ์A โอซากา้ โตเกยีว 5 วนั 3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ  AIR ASIA X บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) และบนิกลบัจากสานบนินารติะ (โตเกยีว) 
เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300 จ านวน 333ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า20 KG  บนเครือ่งบรกิารอาหารท ัง้ไปและกลบั 

สดุคุม้!!!ราคาเร ิม่เพยีง 27,900 บาท พกัโอกาก ิ1คนื ฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 1คนื  
โอซากา้ ปราสาทโอซากา้  เกยีวโต วดัทอง คนิคะคจุ ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  

กฟิ ุโอกาก ิทาคายามา่ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทะเลสาบคาวากจูโิกะ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  
สนกุสนานลานสก ีFuji ten โตเกยีว วดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุนารติะ 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี-Infant 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

6-10 ม.ค.  27,900  
 
 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
เด็กทารกไมเ่กนิ2ขวบ 7,000บาท 

8,500 35  

12-16 ม.ค.  28,900 8,500 35  

18-22 ม.ค. 29,900 8,500 35  

24-28 ม.ค.  30,900 8,500 35  

30ม.ค. – 3 ก.พ.  30,900 8,500 35  

5-9 ก.พ.  28,900 8,500 35  

11-15 ก.พ.  29,900 8,500 35  

17-21 ก.พ.  29,900 8,500 35  

23 – 27 ก.พ.  29,900 8,500 35  

1-5 ม.ีค.  29,900 8,500 35  

7-11 ม.ีค.  29,900 8,500 35  

13-17 ม.ีค.  29,900  8,500 35  

19 – 23 ม.ีค.  29,900  8,500 35  

 



 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้     

 
22.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก อาคาร1 ช ัน้3 ประตู2, 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
THAI AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบั และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ–  

                  กฟิุ เมอืงโอกาก ิ                อาหารเทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบ)ู , เย็น     

 
01.15น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612  
 (บนเครือ่งมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่)  
08.40น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุำปรับเวลำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวก

ในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั   รับกระเป๋ำ
เรียบรอ้ยและท ำภำรกจิส่วนตัว จำกนั้นน ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศ เดินทำง เมอืงโอซากา้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่
ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด 
Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยำยำม
รวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำ
ลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงยอ่ยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่นสมยั Tokugawa แตน่่ำเสยีดำยทีใ่นปี 
ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และถกูประกำศใหเ้ป็นสมบตัขิองชำติ
อกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัว
ปรำสำทและหลำยๆสว่นลงทองสอีรำ่มสวยงำม (ทัวรน์ ำชมและถำ่ยรปูบรเิวณดำ้นนอก) 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ น ซึ่งมำมีอำยุ
ยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม 
และกำรปกครองเป็นอยำ่งมำก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 1) เมนู Buffet Shabu 
Shabu  

บา่ย น ำท่ำนชม วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่ำวดัทอง เป็นวัดทีด่ังวัดหนึง่ในญีปุ่่ น หำกมำ
เทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้ำทีว่ดันีถ้อืวำ่ยงัไมม่ำถงึเกยีวโต และวัดนีย้งัมอีกีชือ่หนึง่วำ่ “Rokuonji” สรำ้งเมือ่ปี พ .ศ .
1940 ศำลำสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบนัไดรั้บกำรแปะผนังทองเมือ่ปี พ .ศ. 2530 ทีผ่่ำนมำจงึมองเห็นเป็นสเีหลอืงอลำ่ม
สะทอ้นในสระน ้ำอย่ำงสวยงำม วัดนี้เดมิสรำ้งเพื่อใชเ้ป็นบำ้นพักของท่ำนโชกุนอำชกิำกำ้ โยชมิสิุ (Ashikaga 
Yoshimitsu) และทำ่นมคีวำมตัง้ใจยกบำ้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิำยเซนภำยหลังจำกทีท่่ำน อำคำรเดมิของวัดนัน้
ถกูไฟไหมห้ลำยตอ่หลำยครัง้ในอดตี รวมถงึในชว่งสงครำมโอนนิ (Onin ) ในปี 1950 เกดิสงครำมกลำงเมอืงทีไ่ด ้
ท ำลำยสถำนทีส่ ำคัญๆของเกยีวโตไปหลำยแห่งรวมถงึวัดแห่งนีด้ว้ย และไดม้กีำรสรำ้งวัดนี้ข ึน้มำใหมอ่กีครัง้ในปี 
1955 และวัดนีย้งัเป็นวัดดังในการต์นูเรือ่งอกิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญาซึง่จ ำลองเรือ่งรำวเหตกุำรณ์ของศำลำ
ทองในวัดนี้ใหเ้ป็นปรำสำทของท่ำนโชกนุ Ashikaga Yoshimistsuและบตุรชำยของเขำทีเ่ป็นเจำ้ของพลับพลำห
ลังนี้ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบัตขิองวัด ก่อนถงึทำงออกจะมกีำรขอพรโดยกำรเขยีนขอพรที่แผ่นไมอ้กิควิ 
โดยสว่นมำกจะเขยีนขอใหม้สีตปัิญญำ หลักแหลม ฉลำดแบบอกิควิซงั  สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงไปชม ศาล
เจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำม
เสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 
OF GEISHAที่ซำยูร ินำงเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ  จน
สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่กฟิุ เมอืงโอกาก ิเพือ่เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่ ) หลงัอาหารเย็นน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  

      ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) (อำจจะมกีำรปรับเปลีย่นพักเมอืง
ใกลเ้คยีง เชน่ นำโกย่ำ กฟิ ุ)  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

วนัทีส่าม  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ - ลติเต ิล้เกยีวโต – ปราสาทมตัสโึมโต ้– นากาโนะ - ออนเซ็น        
                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บำ้น
สไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกในเดอืนธันวำคมปีค.ศ.1995 บำ้นสไตลก์ัสโชสคึุรจิะมคีวำมยำว
ประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับ
หมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนำวไดด้ ีและรปูรำ่งของหลังคำเหมอืนกบัสองมอื
พนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมู่บำ้นสไตล์ นี้ว่ำ “กัสโช” และมผีูค้นจำกทั่วทุก

มมุโลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 คน  
 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารแบบ Set ญีปุ่่ น  
บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้ำ่แห่งเมอืงทำคำ

ยำมำ่ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยูอ่ำศัยของผูว้่ำรำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุ
ตระกูลกุกำวำในสมัยเอโดะ (ทัวรน์ ำชมดำ้นอก)  จำกนัน้น ำท่ำนเดมิชม หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื เขต
เมอืงเกา่ซนัมาจซูิจ ิซึง่เป็นหมูบ่ำ้นเกำ่แกส่มยัเอโดะกวำ่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภำพเดมิไดเ้ป็นอยำ่งด ี
อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภำพเมืองเก่ำซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรือนโบรำณ และรำ้นคำ้
หลำกหลำย เช่น รำ้นผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
เฉพำะถิน่ เชน่ ซำรุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำ
ยำม่ำ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกับโชคลำงของชำวญี่ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่ว
บรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ย จนสมควรแก่
เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืงมตัสโึมโต  ้น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอืปราสาทอกีาด า เป็น
ปรำสำทไมท้ีค่งควำมดัง้เดมิและเกำ่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถ้กูขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัลิ ้ำคำ่ประจ ำชำต ิกำรตัดกนั
ของสีด ำและสีขำวของผนังปูนดำ้นนอกปรำสำท ท ำใหป้รำสำทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงำมตัดกับฉำกหลังของ
เทือกเขำแอลป์ญี่ปุ่ น ปรำสำทแห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้จำกองค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว
หลำยอยำ่ง ปรำสำทมตัสโึมโตย้ังมศีำลำชมดวงจันทรท์ีง่ดงำม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนำงในสมยักอ่น ใน
ฤดูใบไมผ้ลบิรเิวณดำ้นล่ำงของปรำสำทจะกลับมำมชีวีติชวีำดว้ยสสีันของดอกซำกรุะอกีครัง้ สมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที5่ ) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
ทีพ่กั: HOTEL KAIJI หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแร่
ธรรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตล์
ญีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่
น ้าแร่ธรรมชาตินี้ม ีส่วนช่วยเรื่อง โรคภยัไข้เจ็บและ
ผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 
วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัทีส่ ี ่ ยามานาซ ิยา่นภเูขาไปฟจู ิ– ลานสกฟีูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ  
ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ                      อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 
 น าทา่นเดนิทางไป จังหวัดยำมำนำซ ิน ำทำ่นไปลำนสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลำนสกแีละ

ทีพ่ักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขำไฟฟจู ิทำ่นจะไดส้ัมผัส
กับหิมะขำวโพลนอสิระใหท้่ำนไดเ้ลือกสัมผัส
ประสบกำรณ์ใหม่ อำทิ ตื่นเตน้กับกำรลื่นไถล
ดว้ยสกีเลือกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรือเลือก
เพลิดเพลินกับกำรน ั่งเลื่อนหิมะที่ท่ ำนจะ
สำมำรถน่ังดืม่ด ่ำกับทัศนียภ์ำพทีถ่กูปกคลมุดว้ย
หมิะทีด่แูลว้สะอำดตำยิง่นัก หรอืทำ่นจะสำมำรถ



เลอืกถ่ำยรูปบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจำกรำ้น souvenir shop หรอืเลอืกทำนอำหำรเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2
ของตัวอำคำรไดต้ำมอัธยำศัย (ค่ำทัวรไ์ม่รวมอัตรำเช่ำอุปกรณ์สกีและชุดส ำหรับเล่นสกีรำคำประมำณท่ำนละ 
4,500 เยน,กระดำนเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

 หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลำนสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิำรตำมสภำพอำกำศที่อำจจะเปลีย่นแปลงหรอื
อำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย หรอืลำนสกปิีด หมิะละลำยหรอืมปีรมิำณนอ้ยอยู ่โดยทำงบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็น
หมูบ่ำ้นน ้ำใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภำพอำกำศทำงบรษัิทไมส่ำมำรถคำดกำรณ์  

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพือ่รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) เมน ูJapanese set  
บา่ย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปสมัผัสประสบกำรณ์แปลกใหม ่ที ่Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ทำ่นจะไดท้ดสอบในบำ้นจ ำลองแผ่นดนิไหว รับกำรสัน่สะเทอืนจำกขัน้ต ่ำสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสำนในกำรเรยีนรู ้
ประสบกำรณ์ ในหอ้งจ ำลองแบบตำ่งๆ จำกนัน้ใหท้ำ่นเลอืกซือ้ของฝำกรำคำถกู อำทเิชน่ ขนม เครือ่งส ำอำง เครือ่ง
ไฟฟ้ำ ผลติภัณฑจ์ำกน ้ำมันมำ้ โฟมลำ้งหนำ้ถำ่นหนิภเูขำไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติำมนิบ ำรงุรำ่งกำย และ
ยำของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชำวญี่ปุ่ น จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ โตเกยีว เมอืง
หลวง น ำท่ำนเดนิทำงสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กรำบนมัสกำรขอ
พรจำก องค์ เจา้แม่กวนอมิทองค า ที่เป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนำดเล็กเพียง 
5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที่เก่ำแก่ที่สุดในภูมภิำคคันโต และมีผูค้นนิยมมำ
กรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกบั คา
มนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนำดยกัษ์ทีม่คีวำมสงูถงึ 4.5 
เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชำ่เครือ่งรำงของ

ขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้  หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนช ้

อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึมำกมำยไมว่ำ่จะเป็นเครือ่งรำง
ของขลัง ของเล่นโบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำยขนมที่คนญี่ปุ่ นมำยังวัด
แห่งนี้ตอ้งมำต่อควิกัน ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ กับกำร ชอ้ปป้ิงของฝำกทีเ่ป็น
แบบญี่ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั ้งขำ้วของเครื่องใชคุ้ณภำพด ี
มำกมำย อำท ิร่ม, หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสือ้ผำ้ เป็นตน้ ไดท้ี่นี่ หำกมี
เวลำทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั แลนด ์มำรค์ใหมข่องมหำ
นครโตเกยีว ทีท่่ำนสำมำรถถ่ำยรปูไดง้ดงำมจำกบรเิวณใกลก้ับวัดอำซำกซุะ 
จากน ัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจูกุ ย่ำนชอ้ปป้ิงชัน้น ำของชำวญีปุ่่ นทีถ่อืว่ำเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดใ์หม่ๆเป็น
ย่ำนควำมเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชญิท่ำนเลือก ชมและซื้อ สนิคำ้มำกมำย อำทิเช่น 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร์, Note Book, นำฬกิำ, เสื้อผำ้ และเครื่องส ำอำง KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมำกมำย ทีร่ำคำคอ่นขำ้งถกูกวำ่เมอืงไทย และทีจ่ะขำดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื 
ร้ า น  1 0 0 เย น ( อ ยู่ ต ึ ก PEPEช ั้ น 8 )  ซึ่ ง สิ น ค ้ ำ ทุ ก อ ย่ ำ ง ภ ำ ย ใ น ร ้ำ น จ ะ ร ำ ค ำ  1 0 0  เ ย น  
เทำ่กนัหมด ทีท่ำ่นสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกกลับบำ้นได ้อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆจนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                  อาหารเชา้  

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

    สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 
09.15 น. เดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนดอนเมอืงโดย สายการบนิ  AIR ASIA X   เทีย่วบนิที ่XJ601 
     (บนเครือ่งมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่) 
14.05น. เดนิทำงถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ  

  
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง



จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดั
จำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
กำรอพัเกรดทีน่ั่ง สำมำรถอพัเกรดไดเ้ฉพำะ Hot Seat  ส ำหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ำมำรถอพัทีน่ั่งได ้ 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่ำ่งทีม่ำกกวำ่ทีน่ั่งมำตรฐำน ดว้ยพืน้ทีว่ำงขำทีก่วำ้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสำมำรถยดืขำไดอ้ยำ่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก ำหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  



**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วันเทำ่นัน้พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 
- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 600  บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,000 บำท 
- เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,000 บำท  

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 
 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 10วันกอ่นกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  



13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน3ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์(ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได  ้จำกบริษัท ป ระกันทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


