
 

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ    - 

2 
ท่าอากาศยานคนัไซ (โอซาก้า) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –  
มติซุย เอาท์เลต็พาร์ค แจ๊สดรีม – เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ  

   
Nagoya Hotel 
หรือเทยีบเท่า 

3 
เมืองเซก ิ- ร้านมดีซันชู - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ– สะพานนาคาบาชิ – 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองกโุจ – แช่ออนเซ็น 

   
Gujo Onsen Hotel  

หรือเทยีบเท่า 

4 
เกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – ปราสาททองคนิคะคุจ ิ– วดัคโิยมสึิ –  
ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า – ย่านชินเซไก   

   
Osaka Hotel  
หรือเทยีบเท่า 

5 
ตลาดปลาคุโรมง – แหล่งช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี – ย่านชินไซบาชิ –  
ลาลาพอร์ต เอก็ซ์โปซิตี ้ 

   
Hotel at Kansai airport  

หรือเทยีบเท่า 

6 ท่าอากาศยานคนัไซ (โอซาก้า) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     - 

WONDERFUL JAPAN 
OHAYO โอซาก้า – เกยีวโต – ทาคายาม่า – 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า 6 วนั 4 คืน 

 ราคาเร่ิมต้น 

33,888.- 
บาท / ท่าน              เดนิทางเดือน ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

            
 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ          (-/-/-) 

20.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai 
AirAsia X โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแทก็กระเป๋า 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  – มติซุย เอาท์เลตพาร์ค แจ๊สดรีม –  
                             สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ (ปลายตุลาคมเป็นต้นไป ชมเทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ)          (-/L/D) 

00.55 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน THAI AIR  ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ612   
(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหวา่งเดินทาง) 

08.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบั
และปรับ น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 
ของประเทศญ่ีปุ่น น าท่าน ถ่ายภาพดา้นนอก ปราสาทโอซาก้า 
ปราสาทเก่าแก่ของญ่ีปุ่น ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษ
ท่ี 16 เพ่ือเป็นท่ีพ านกัของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูร้วมญ่ีปุ่นให้เป็น
หน่ึงเดียวในสมยันั้น ใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์
ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีกลายเป็นหน่ึงใน
สญัลกัษณ์ของญ่ีปุ่น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่1) เซ็ตอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัมเิอะ แวะชอ้ปป้ิงท่ี มติซุย เอาท์เลตพาร์ค แจ๊สดรีม อีกหน่ึงเอาทเ์ลตท่ีมีใหญ่มากและเป็นท่ี

นิยม ดว้ยจ านวนร้านคา้ท่ีมีกว่า 302 ร้าน ทั้งแบรนดเ์ส้ือผา้เด็กจนถึงผูใ้หญ่ รองเทา้และเคร่ืองประดบัมากมาย พ้ืนท่ี
กวา้งถึง 45,700 ตารางเมตร ซ่ึงรวมทั้งแบรนดด์งั แบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศและแบรนด์แฟชัน่ชั้นน าของ
ญ่ีปุ่น หลงัจากนั้นน าท่านชม สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ สวนขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีมากถึง  300,000 ตารางเมตร 
ไม่ว่าจะมาฤดูร้อน ฤดูใบไมผ้ลิ หรือฤดูไหนๆก็จะไดพ้บกบัความงดงามของดอกไมน้านาพนัธ์ุมากกว่า 40 สายพนัธ์ุ 

ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีจะมี เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato Winter Illumination โดย
มีไฮไลทอ์ยู่ท่ี อุโมงคไ์ฟระยิบระยบัระยะทางกว่า 200 เมตร ตลอดเส้นทางจะลอ้มรอบไปดว้ยดวงไฟทั้งรูปดอกไม้
หรือดาวมากมาย จดัรอบบริเวณสวนดอกไม้ นอกจากน้ีในสวนก็ยงัมีโซนแสดงไฟอีกมากมาย ถือเป็นเทศกาลยอด
นิยมของทั้งชาวญ่ีปุ่นและต่างชาติเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจและ
ความเจริญของจงัหวดัไอจิ ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของภูมิภาคชูบุ 

 
 
 
 
 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  (ม้ือที่2) เมนูป้ิงย่าง  
ที่พกั     Hotel in Nagoya หรือระดบัใกล้เคียงกนั 3* 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 

 

วนัที่สาม เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู – ชมการแสดงดาบอิไอกิริ - ทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – สะพานนาคาบาชิ – 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  -  เมืองกฟุิ  - แช่ออนเซ็น                                                                (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 
น าท่านสู่ เมืองเซก ิ เป็นเมืองทางประวติัศาสตร์ทางตอนใตข้องจงัหวดักิฟุ เป็นเมืองท่ีผลิตมีดดาบเซกิคุณภาพชั้นเยี่ยม
มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก แวะชม ร้านมดีซันชู หรือ Hamanoyasan มีเคร่ืองใชข้องมีคมมากกวา่ 3,000 ช้ิน ไม่วา่จะ
เป็นมีดหรือกรรไกรตดัแต่งก่ิงและสวน กรรไกรตดัเลบ็หลากหลายขนาด หรือมีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบท่ี
ช่วยใหก้ารท าวตุัดิบของท่านง่ายข้ึน นอกจากน้ียงัมีดาบญ่ีปุ่น ขนมและเคร่ืองด่ืมเยน็ๆจ าหน่ายอีกดว้ย อีกหน่ึงส่ิงท่ี
พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาร้านซันซูคือ ชมการแสดงดาบอิไอกิริ ดาบซามูไรท่ีฟันเพียงคร้ังเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็นสองท่อน 
พร้อมกบัใส่ชุดกิโมโนหรือเส้ือกัก๊ซามูไรถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก และใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากไดอี้กดว้ยทั้งมีด
และกรรไกรครัวเรือนภายใตแ้บรนดข์องทางร้านเอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า น าท่านเดินเล่น ย่านซันมา
ชิซูจิ เป็นเขตเมืองเก่าท่ีมีการอนุรักษ์บา้นเรือนในสมยัเอโดะท่ีมีอายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านท่ี
เรียกว่าเป็น Old Town ของญ่ีปุ่น เม่ือคร้ังหน่ึงในอดีตคือในยุคเอโดะท่ีมีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจอย่างมาก จุดเด่น
คืออาคารเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ทั้งสองขา้งทางจะมีแต่เฉพาะสีน ้าตาลหรือสีด า อิสระใหท่้านเดินชมทศันียภาพ 
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ต่างๆ เช่น ร้านผลิตเหลา้สาเก ร้านท ามิโสะ ร้านของท่ีระลึก โดยเฉพาะ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ 
หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตวัสีแดงไม่มีหนา้ตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองทาคายาม่า ใหท่้านถ่ายรูปกบั สะพาน
นาคาบาชิ หรือ สะพานสีแดงท่ีทอดขา้มแม่น ้ามิยากาวะซึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกดว้ย   

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  (ม้ือที่4) เซ็ตอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีทอดตวัขนานไปกบัแม่น ้ าโชคาวะในท่ีราบ

ท่ามกลางขนุเขา เป็นหมู่บา้นท่ียงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้
เป็นมรดกโลก จุดเด่นคือบา้นทรงกสัโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบา้น
สามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ความชนัถึง 60 องศาคลา้ยกบัการพนมมือเขา้หากนั วสัดุในการ



 

 

สร้างบา้นน ามาจากธรรมชาติใชต้น้หญา้ท่ีปลูกในหมู่บา้นมาท าหลงัคา ตวับา้นจะไม่มีการตอกตะปู บา้นบางหลงัมี
อายยุาวนานกวา่ 250 ปี อิสระเดินเท่ียวชมบา้นหลงัต่างๆ ท่ีเปิดเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ขายของท่ีระลึก ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  (ม้ือที่5)  
ที่พกั     Gujo Onsen Hotel หรือระดบัใกล้เคียงกนั 3* 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 

หลงัรับประทานอาหารค ่า เชิญท่านสมัผสัประสบการณ์ แช่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น ใหท่้านไดพ้กัผ่อน
อย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทา
อาการปวดเม่ือยต่างๆ และช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดไดพ้ร้อมบ ารุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ 
 

วนัที่ส่ี เกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – ปราสาททองคินคะคุจ ิ– วดัคิโยมสึิ – ย่านฮิกาชิยาม่า –โอซาก้า –ย่านชินเซไก (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 
น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงท่ีรุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหน่ึงพนัปี น าท่านไปท่ี ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ 
ศาลเจา้จ้ิงจอก เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตูโทริอิสีแดง ท่ี
เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ เช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิโดย
เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ 
และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู่์กาย จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มาก
ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  (ม้ือที่7) เซ็ตอาหารญ่ีปุ่น 



 

 

บ่าย  น าท่านชม ปราสาททองคินคะคุจ ิ เป็นวดัในนิกายเซน ตั้งอยูท่างเหนือของเกียวโต ท่ีมีชั้นบนสุดของตวัอาคารตกแต่ง
ดว้ยทองค าเปลวสุกอร่ามตา แต่เดิมนั้น วดัแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัในช่ือโรคุออนจิ โดยเป็นบา้นพกัส าหรับบั้นปลายชีวิต
ของโชกนุอะชิคางะ โยชิมิทสึ หากใครเคยดูการ์ตูนเร่ืองอิคคิวซงั คงจะจ าท่านโชกนุท่ีชอบมาประลองปัญญากบัอิคคิว
ซงับ่อย ๆ ซ่ึงโชกนุในเร่ืองกคื็อท่าน อาชิคางะ โยชิมิซึ นัน่เอง จุดเด่นของคืออาคารสีทอง 3 ชั้นตั้งอยูก่ลางสระน ้า บา้ง
ก็เรียกว่าปราสาททอง หรือศาลาทอง ตวัปราสาททองน้ีก็ยงัคงสวยงามสมกบัค าร ่ าลือ แมใ้นอดีตตวัศาลาแห่งน้ีจะถูก
เพลิงเผาวอดวายหลายต่อหลายคร้ังแต่ก็ไดถู้กบูรณะข้ึนมาใหม่ให้สวยงามดงัเดิม ดา้นในเป็นท่ีประดิษฐานพระ
โพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรและลอ้มรอบดว้ยรูปป้ันของเทพ 4 องคผ์ูรั้กษาคุม้ครองโลกใน 4 ทิศ ชั้นท่ี 3 สร้างในสไตลเ์ซน 
ดา้นในและนอกปิดดว้ยทอง ส่วนบนสุดเป็นรูปป้ันนกฟินิกซ์สีทอง บริเวณรอบๆมีสวนญ่ีปุ่นท่ีออกแบบไดส้วยงาม 
น าท่านสู่ วดัคิโยมสึิ หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัดีวา่ วดัน า้ใส วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา
สูง พร้อมกราบขอพรพระเพ่ือความเป็นสิริมงคล และเชิญท่านด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีน ้า 3 สาย ท่ีเช่ือกนัวา่ ถา้ด่ืมแลว้จะเกิด
ความเป็นสิริมงคลในดา้น ความร ่ารวย,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี เชิญอิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของ
ทิวทศัน์  จากนั้นเชิญท่านเดินเล่น ย่านฮิกาชิยาม่า เสน่ห์ของย่านน้ีคือรูปแบบอาคารบา้นเรือนร้านคา้ท่ียงัคงความ
เก่าแก่เป็นสไตลโ์บราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างวดัคิโยะมิสึ ไปจนถึงศาลเจา้ยาซากะ ตวับา้นเรือนท่ีเรียง
รายตลอดเส้นทางจะเป็นรูปแบบสถาปัยกรรมดั้งเดิมของญ่ีปุ่นท่ีท าจากไม ้ตลอดเส้นทางจะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ
เรียงรายกนัใหเ้ลือกเขา้ไดต้ามอธัยาศยั ใหท่้านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น เคร่ือง
ป้ันดิน,เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้าชา, ชุดกิโมโน และขนมพ้ืนเมืองต่างๆ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีความส าคญัรองมาจากโตเกียว แวะ ย่านชินเซไก แลนดม์าร์ค
ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของโอซากา้ โดยช่ือชินเซไกสามารถแปลตรงตวั
ว่า “โลกใหม่” มีหอคอยซึเทนคาคุ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของย่านชินเซไก
น้ีตั้ งอยู่ตรงกลางอีกด้วย ย่านน้ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงและร้านค้า 
ร้านอาหารมากมาย บริเวณน้ียงัมีถนนแคบๆท่ีเรียกกนัว่า จนัจนั โย
โกะโช ท่ีเป็นแหล่งรวมร้านกินด่ืมส าหรับคนญ่ีปุ่น มีอาหารและขนม 
ใหท่้านลองชิมกนัมากมาย  
 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 

ที่พกั     Hotel in Osaka หรือระดบัใกล้เคียงกนั 3* 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 
 



 

 

วนัที่ห้า ตลาดคุโรมง – แหล่งช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ี– ย่านชินไซบาชิ – ลาลาพอร์ต เอก็ซ์โปซิตี ้  (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 
  น าท่านสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดใจกลางเมืองโอซาก้า เปิดมาตั้ งแต่สมยัเมจิ ได้ช่ือว่าเป็น ‘ครัวของโอซาก้า’ โดย

ประกอบดว้ยร้านต่างๆ กว่า 170 ร้านซ่ึงตั้งเรียงกนัอยู่สองขา้งทาง
ระยะ 580 เมตร เป็นตลาดท่ีเตม็ไปดว้ยร้านขายอาหารซีฟู้ดสดๆและ
ปรุงสุกพร้อมทาน ผกัผลไม ้และของใชต่้างๆ อีกทั้งยงัมีอาหารญ่ีปุ่น
นานาชนิดใหเ้ลือกทาน เรียกไดว้่าเป็นแหล่งของกินท่ีหา้มพลาด น า
ท่านชอ้ปป้ิงท่ี JTC Doton plaza แหล่งช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี เปิด
ใหบ้ริการเม่ือเดือน เม.ย. 2017 นอกจากจะใหบ้ริการรับส่งไป-กลบั 
(รถบสั) ระหว่างสนามบินคนัไซแลว้ ยงัเป็นพ้ืนท่ีธุรกิจท่ีมีบริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยงัมีร้านคา้ถึง 32 ร้าน ซ่ึงมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายสินคา้แฟชัน่ ร้านขายสินคา้
เพ่ือสุขภาพ ร้านขายยา และสินคา้เบด็เตลด็ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  (ม้ือที่9) เซ็ตอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ เตม็ไปดว้ย ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเส้ือผา้ ร้านปลอดภาษี ร้าน 100 

เยน ร้านอาหารและคาเฟ่มากมายกร็วมตวักนัอยูท่ี่น่ี ยา่นร้านคา้ชินไซบาชิซุจิมีจุดเร่ิมตน้ท่ีสะพานเอบิสึ ท่ีอยูต่รงกลาง 
โดทงโบริ ซ่ึงอยู่ตรงขา้มกบัจุดถ่ายรูปยอดฮิต ป้ายกูลิโกะ จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี ลาลาพอร์ต เอ็กซ์โปซิตี ้
Lalaport EXPOCITY มีพ้ืนท่ีกวา้งถึง 17.2 ตารางเมตร มีจุดให้ยืนถ่ายรูปและในงานหรือเทศกาลส าคญัต่างๆ ก็จะ
มีพร็อบใหถ่้ายภาพดว้ย เป็นแหล่งความบนัเทิงท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่แหล่งชอ้ปป้ิง ยงัมีศูนยอ์าหาร โรงหนงั มีสวนสนุก ชิงชา้
สวรรค ์พิพิธภณัฑ ์ศูนยเ์รียนรู้ ครบจบในหน่ึงเดียวมากๆ มีทั้งแบรนดช์ั้นน าระดบัโลกและแบรนดท่ี์หรูหราแต่เขา้ถึง
ได ้มีทั้งร้านบูติกชั้นน า ร้านกีฬาและร้านคา้กลางแจง้ ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับ 
เดก็เลก็ วยัรุ่น รวมไปถึงวยัท างาน อีกทั้งสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัวมากมาย อิสระ
ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

  
 
 
 
 

 
 
อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 

ที่พกั  Hotel at Kansai Airport หรือระดบัใกล้เคียงกนั 3* 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 

 



 

 

วนัที่หก ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง Obento  (ม้ือที่10) 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
09.50 น.     เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน Thai AirAsia X เท่ียวบินท่ี XJ613 

(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหวา่งเดินทาง) 
13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ:  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลา

ได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่าย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหาก

ท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมือง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋

เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 27 พ.ค.65) ส าหรับมาตรการเปิดรับนกัท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 65 ท่ี

เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 

🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี 

- ไม่ตอ้งตรวจRT-PCRท่ีสนามบินญ่ีปุ่น 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- ไม่ตอ้งแสดงผลการฉีดวคัซีน (vaccine certificate) 

-นกัท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4แอปพลิเคชัน่ในโทรศพัทส่์วนตวัดงัน้ี  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึง

สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้



 

 

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตือนวา่ เราอาจพบความเส่ียงเน่ืองจากอยูใ่กลผู้ติ้ดเช้ือ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบียนผูเ้ดินทางท่ีเขา้มาญ่ีปุ่น กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอยา่งนอ้ย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงคก์บั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นญ่ีปุ่น 

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของ

รัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

🔵 เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วซ่ีาญ่ีปุ่น  

เตรียมเอกสารเพ่ือจดัส่งใหท้างบริษทัด าเนินการยื่นวีซ่าใหด้งัน้ี 

- Passport เล่มจริง มอีายไุม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รูป 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบย่ืน (กรณีไม่มเีล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มตีราครุฑ พร้อมผู้มอี  านาจลงนาม เท่าน้ัน),ใบ

เปลีย่นช่ือ-สกลุ ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 

- ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 

- statement ย้อนหลงั6เดือน (มตีราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 

- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต  าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเท่ียว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน 

นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวซ่ีา (บริษทัด าเนินการให)้ 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มูลการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นอพัเดท ณ วนัท่ี 31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 

 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

04 - 09 ต.ค. 65 33,888 33,888 8,500 

11 – 16 ต.ค. 65 37,888 37,888 8,500 

18 - 23 ต.ค. 65 37,888 37,888 8,500 

25 - 30 ต.ค. 65 35,888 35,888 8,500 

01 - 06 พ.ย. 65 33,888 33,888 8,500 

08 - 13 พ.ย. 65 33,888 33,888 8,500 

15 – 20 พ.ย. 65 33,888 33,888 8,500 

22 – 27 พ.ย. 65 33,888 33,888 8,500 

29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 65 33,888 33,888 8,500 

06 – 11 ธ.ค. 65 37,888 37,888 8,500 

13 – 18 ธ.ค. 65 33,888 33,888 8,500 

20 – 25 ธ.ค. 65 37,888 37,888 8,500 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 66 41,888 41,888 8,500 

03 – 08 ม.ค. 66 37,888 37,888 8,500 

10 – 15 ม.ค. 66 34,888 34,888 8,500 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 

 การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมจี านวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 
- จะส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย

ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 



 

 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

 การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  + ค่าวซ่ีา 2,000 บาท (รวมเป็นเงนิ 22,000 บาท)   
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี

เหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทั
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม   

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeท่ีนัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวนัได)้ 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  
 กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง กรณีหอ้งพกัในเมืองท่ีระบุไว้
ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ช้ิน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 
กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกินท่านตอ้ง
เสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  
**กรณีท่านมีความประสงคซ้ื์อน ้าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทางอยา่งชา้ 10วนัพร้อมช าระค่าน ้าหนกั** 

ซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  

 การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยัการเดินทางแดนซ์ มูฟ Dance Moves ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการ

รักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ี



 

 

ประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก

เจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุม้ครอง เพ่ิมความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  ประกนัภยัเดินทางอนันีโดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกว่า

ขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่าน

สามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็ไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติม

สามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 

 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  

 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท 

 ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,750 บาท/ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์มของทาง

ญ่ีปุ่น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และ

เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  



 

 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งชา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   


