
 
 
 
 
 
 
 
CODE: XJ66 Oh Ho!!! Osaka Osaka Takayama Kyoto Nara 5D3N 
 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Oh Ho!!! Osaka โอซากา้ ทาคายามา่ เกยีวโต นารา 5วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้) 
เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG  

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิม่ 25,900 บาท พกัโอซากา้ 1คนื โอกากหิรอืนาโกยา่ 2คนื 
เยอืนอดตีเมอืงหลวง เกยีวโต เทีย่ววดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จ ิง้จอก) 
นารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝงูกวาง เทีย่ววดัโทไดจ ิวดัหลวงพอ่โตแหง่นารา ชมสวนกวางเมอืงนารา 
ชริาคาวาโกะ เมอืงแหง่หมูบ่า้นมรดกโลก หมูบ่า้นชาวนาเล็กๆในหบุเขาเสน้ทางระหวา่งทาคายามา่ และ คานาซาวา่ 
ทาคายามา่ เมอืงประวตัศิาสตรท์ีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาและธรรมชาต ิชมบรรยากาศยอ้นยคุสมยัเอโดะ ซนัมาชซูิจ ิ 
โอซากา้ เมอืงเศรษฐกจิและทอ่งเทีย่วยอดฮติ ชมปราสาทโอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

พเิศษ !!! ทานบฟุเฟ่ต ์YAKINIKU BBQ ไมอ่ ัน้ + บฟุเฟ่ตช์าบ ูชาบ ูไมอ่ ัน้ 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

13-17 ก.พ. 61 26,900  
 
 
 

เด็กทารกไมเ่กนิ2ขวบ (Infant) 
ราคา 7,000บาท 

 
 
 
 
 
 

8,500 34  

17-21 ก.พ. 61 25,900 8,500 34  

21 – 25 ก.พ. 61 25,900 8,500 34  

22 – 26 ก.พ. 61 26,900 8,500 34  

24 – 28 ก.พ. 61 26,900 8,500 34  

28ก.พ. – 4 ม.ีค. 61 27,900 8,500 34  

1 – 5 ม.ีค. 61 26,900 8,500 34  

7 – 11 ม.ีค. 61 26,900 8,500 34  

8 – 12 ม.ีค. 61 26,900 8,500 34  



14 – 18 ม.ีค. 61  27,900  8,500 34  

15 – 19 ม.ีค. 61  27,900 8,500 34  

17 – 21 ม.ีค. 61 27,900  8,500 34  

20  - 24 ม.ีค. 61 28,900  8,500 34  

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

22.00น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประต6ู เคานเ์ตอร4์

สายการบนิ THAI AIR ASIA X เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้
เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอกาก ิ
                  อาหารเทีย่ง (ชาบชูาบ ูบฟุเฟ่ต)์, เย็น (BBQ Yakiniku)    

 
01.15น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ THAI 

AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612  
 (คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหนา่ย) 
   
08.40น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุำปรับเวลำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวก

ในกำรนัดหมำยเวลำ) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำ อำหำร
สด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป๋ำเรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิ
สว่นตัว น ำทำ่นขึน้รถโคช้ปรับอำกำศเดนิทำงสู ่เมอืงนารา (Nara) เป็นเมอืงทีอ่ยูท่ำงทศิตะวันออกของเมอืงโอ
ซำกำ้ ดว้ยระยะทำงประมำณ35 กโิลเมตร “Nara” มำจำกภำษำญีปุ่่ นค ำว่ำ “Narasu” แปลว่ำท ำใหแ้บนรำบ 
เนือ่งจำกพืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยูบ่นทีร่ำบเมอืงนำรำ เคยเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของญีปุ่่ นมำกอ่นในปี ค.ศ. 710-
784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลีย่นเป็นเกยีวโตในภำยหลัง)กวางเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนำรำ เนือ่งจำกชำวนำรำ
มคีวำมเชือ่วำ่กวำงเป็นสตัวรั์บใชเ้ทพเจำ้ ปัจจบุนัเมอืงนำรำมกีวำงเดนิอยูอ่ยำ่งอสิระทัง้เมอืง ไมว่่ำจะเป็นศำลเจำ้ 
วัด หรอืตำมทอ้งถนน น ำท่ำนไปชม วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ถอืเป็นโบรำณสถำนทีม่ี
ควำมเกำ่แก่และส ำคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยังถอืว่ำเป็นวัดทีม่นัีกท่องเทีย่วมำเยอืนมำกที่สุดใน
นำรำ สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.752 ในชว่งทีพ่ระพุทธศำสนำเจรญิรุ่งเรอืงจ นถงึขดีสดุ สิง่กอ่สรำ้งทีส่ ำคัญของวัดนี้คอื
วหิำรไมห้ลังใหญ่ ไดบทุส ึซึง่เป็นทีป่ระดษิฐำนองคห์ลวงพ่อโต (ไดบทุส)ึ ว่ำกันว่ำเป็นอำคำรไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก โดยมคีวำมสงู 157 ฟตุ ควำมยำว 187 ฟตุ แมว้่ำวหิำรไมท้ีเ่ห็นในปัจจุบันนี้มขีนำดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของ
วหิำรหลังเดมิทีเ่คยถกูไฟไหมไ้ปจำกภยัสงครำม แตก่็ยังคงมคีวำมยิง่ใหญ่จนไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
ดำ้นหนำ้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวำง ซึง่จะมกีวำงออกมำเดนิ ใหนั้กท่องเทีย่วไดถ้่ำยรูปและซือ้อำหำรใหก้นิ  จน
สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงไปเกยีวโต  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนชูาบชูาบ ูบฟุเฟ่ต ์
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย เดนิทางถงึเกยีวโต น าทา่นชม  วดัคนิคะคจุ ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่ำวดัทอง เนื่องจำกวัดนี้มอีำคำรหลัก

เป็นสทีองทัง้หลัง และเป็นวัดทีด่ังวดัหนึง่ในญีปุ่่ น หำกมำเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้ำทีว่ัดนีถ้อืวำ่ยงัไมม่ำถงึเกยีวโต 
สองชัน้บนเป็นสทีอง มสีระน ้ำขนำดใหญ่ตดิกับวัด และยังเป็นวัด (ปรำสำท) ในกำร์ตูนเรื่องอคิควิซัง ท ำให ้
นักทอ่งเทีย่วนยิมมำเทีย่ว มำชมควำมสวยงำม และถ่ำยรูปทีว่ัดนี้ วัดทอง (Golden Pavilion) เป็นวัดนกิำยเซน มี
ชือ่อกีชือ่หนึง่วำ่โรคอุงจ ิ(Rokuonji) ในตอนแรกนัน้สรำ้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ำศัยหลังสละรำชสมบัตขิองโชกนุอะชคิำ
กะ (Ashikaga Yoshimitsu) และเปลีย่นมำเป็นวัดนกิำยเซนในภำยหลัง หลังจำกทีโ่ชกนุไดเ้สยีชวีติลงแลว้อำคำร
ของวัดทอง เคยเสยีหำยจำกไฟไหมใ้นชว่งสงครำมมำหลำยครัง้ แตก่็มกีำรสรำ้งใหมต่ลอด ไฟไหมค้รัง้ล่ำสดุในปี 
ค.ศ. 1950 จำกฝีมอืของพระทีค่ลั่งในควำมงำมของวัดทอง จนตอ้งกำรเผำตัวเองไปพรอ้มกับวัด ตัววัดทีเ่ห็นใน
ปัจจบุนัสรำ้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1955 วหิำรทองนัน้นับวำ่เป็นจดุทีด่งึดดูใจผูท้ีม่ำพบเห็นเป็นทีส่ดุ เป็นอำคำร 3 ชัน้ 
ตัง้ตระหง่ำนดว้ยควำมสูง 12.8 เมตร กวำ้ง 10 เมตร และ ยำว 15.2 เมตร แต่ละชัน้มรีูปแบบสถำปัตยกรรมที่
ตำ่งกนัไป ชัน้แรกของวหิำร เรยีกวำ่ ‘โฮซยุอนิ’ ตกแตง่สไตลช์นิเดน-ซคูรู ิเป็นหอ้งโถงขนำดใหญแ่ละมรีะเบยีงไม ้
ลอ้มรอบแบบพระรำชวังสมยันัน้ พืน้ทีส่ว่นนี้ ใชเ้ป็นสว่นตอ้นรับแขกส ำคัญ ชัน้ที ่2 ถูกออกแบบในสไตลบ์ำ้นของ
ซำมไูร หรอืเรยีกว่ำ ‘โชฮอนโด’ ซึง่ โชกนุจะใชเ้ป็นทีป่ระชมุ หรอืพบปะกับแขกผูม้เีกยีรต ิผนังของหอ้งตกแต่ง
ดว้ย ภำพวำดของ คำโน่ มำซำโนบ ุในยคุ 1434-1530 ส ำหรับชัน้ที ่3 เรยีกว่ำ ‘คูเคยีวโช’ เป็นรูปแบบวัดนกิำย
เซน มพีื้นที่เพยีง 23 ตำรำงฟุต ซึง่เป็นที่ทีท่่ำนโชกุนใชพ้บปะกับเพื่อนสนิท
เพือ่ดืม่น ้ำ ชำ กำรตกแต่งของชัน้นี้ ไดรั้บอทิธพิลมำจำกศลิปะของจนี มขีอบ
หนำ้ต่ำงเป็นรูป ระฆัง มพีระพุทธรูป 3 องคป์ระทับอยู่ อสิระใหท้่ำนไดถ้่ำยรูป
ตำมอธัยำศัย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิ
ซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำม



เสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 
OF GEISHAทีซ่ำยูร ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ  จน
สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กฟิู เมอืงโอกาก ิ

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  
                  เมน ูBBQ YAKINIKU 

      ทีพ่กั:  Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 (อาจมกีารปรบัเปลีย่นพกัเมอืงใกลเ้คยีงเชน่ นาโกยา่ กฟิ)ุ  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

วนัทีส่าม  โอกาก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- โอกาก ิ–  
                   ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซา่                        อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่ ) 
 น ำท่ำนแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

เรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยำ่งดำบเซก ิส ำหรับทีร่ำ้นซนัชนูี้มเีครือ่งใชข้องมคีมต่ำง ๆ มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิน้ ไมว่่ำ
จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลำกขนำด หรอืมดีส ำหรับท ำครัวหลำกหลำย
รูปแบบทีช่ว่ยใหก้ำรเตรยีมวัตถุดบิของคุณง่ำยยิง่ขึน้ นอกจำกนี้ยังมดีำบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จ ำหน่ำย
อกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลำดไมไ่ดเ้มือ่มำรำ้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดำบซำมไูรคม ๆ ทีฟั่นฉับ

เดยีวตน้ไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน จนสมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคง
อนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวำคม 
1995 บำ้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถ
รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนำวไดด้ ีและรปูรำ่งของหลังคำเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมูบ่ำ้น
สไตล ์นีว้ำ่ กสัโช และมผีูค้นจำกทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 คน 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) แบบSetญีปุ่่ น 
บา่ย น ำทำ่นถำ่ยรปูดำ้นหนำ้ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่ำแห่งเมอืง

ทำคำยำม่ำ เป็นทีท่ ำงำนและที่อยู่อำศัยของผูว้่ำรำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกว่ำ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครอง
ของโชกนุตระกลูกกุำวำ ในสมยัเอโดะ จำกนัน้น ำท่ำนเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนั
มาชซูิจ ิซึง่เป็นหมูบ่ำ้นเกำ่แกส่มยัเอโดะกวำ่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภำพเดมิไดเ้ป็นอยำ่งด ีอสิระใหทุ้ก
ทำ่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภำพเมอืงเกำ่ซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนโบรำณและรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้น
ผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ ซำรุโบะโบะ 
หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืวำ่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม 
เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกบัโชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอนัน่ำประทับใจมำกมำย 
ทำ่นยงัสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ย  จนสมควรแกเ่วลำเดนิทำงกลับเมอืงโอกำก ิน ำทำ่น
ไปชอ้ปป้ิงทีห่า้งเออนพลาซ่า (อสิระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย) ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้เป็นของฝำกและเลอืก
ทำนอำหำรจำกรำ้นอรอ่ยตำ่งๆตำมอธัยำศัย สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั:  Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 (อาจมกีารปรบัเปลีย่นพกัเมอืงใกลเ้คยีงเชน่ นาโกยา่ กฟิ)ุ  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



วนัทีส่ ี ่ โอกาก ิ- โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - หา้ง DOTON PLAZA – ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ 
                   อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 
 น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศเดนิทำงสู่เมอืงโอซากา้ เดนิทำงไป ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ

เมืองโอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอย
ประสำทหรอืสว่นทีเ่รยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ  แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปี
ค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆำ่ลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่น  
สมัย Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กี
ครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้
เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 
ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมี
นักทอ่งเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ชมและถำ่ยรปูบรเิวณดำ้นนอก)  

เทีย่ง น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซำกำ้ น ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงทีห่า้ง DOTON 
PLAZA พบกับสนิคำ้รำคำพเิศษ แลว้น ำท่ำนไปชอ้ปปป้ิงทีย่ำ่นชนิไชบำช ิม ีทังรำ้นคำ้เกำ่แก ่และทันสมัยปะปน
กนั มสีนิคำ้มำกมำยทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคำ้แฟชัน่ลำ่สดุขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และ
เกมสร์ุ่นใหมล่่ำสุดและตืน่ตำกับลลีำชวีติของคนหนุ่มสำวชำวโอซำกำ้ทีดู่จะสนุกสนำนและมสีสีันมำกกว่ำทำงฝ่ัง
โตเกยีว รวมทัง้รำ้นอำหำรหลำกหลำย เดนิไปเก็บภำพเป็นทีร่ะลกึกับ  จุดเด่นของแต่ละรำ้นคำ้ เชน่ ปยูักษ์ หนำ้
ภตัตำคำรขำปยูกัษ์ และสญัลักษณ์เดน่ของยำ่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงั
จำกญีปุ่่ นน่ันเอง หรอืจะเป็นรำ้นดสินยีช์อ้ป ผลติภณัฑใ์หม่ๆ จำกดสินยี ์และ ยำ่นเกำ่แก ่อยำ่งถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทำ่น
สำมำรถลิม้ลองขนม หรืออำหำรขึน้ชือ่ ของนครโอซำกำ้ ทัง้ทำโกะยำก ิโอโคโนมยิำก ิเป็นตน้ ใหท้่ำนได ้
เพลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจำกนี้ในยำ่นนี้ยังมหีำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีง อยำ่งหำ้งไดมำรู หำ้งโซ
โก ้หรอืจะเป็นทำกำชมิำยำ่ มสีนิคำ้มำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหำอกีดว้ย 

 อาหารมือ้เทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

 ทีพ่กั:  N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยาคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  
                     อาหารเชา้  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

หลงัทานอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ613  
 (คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหนา่ย) 
13.55น.   เดนิทำงถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  

 
************************************** 

 
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*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ 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 า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 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. ค่ำประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
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) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ 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 และไม ่
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 อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 10วันกอ่นกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี 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. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 


