
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 
พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT 
(XW) - ออกเดินทางสนามบินคันไซ (โอซาก้า) DMK – KIX XW112 
23.40-07.10+1 

   - 

2 
สนามบินคนัไซ โอซากา้ - นารา - วดัโทไดจิ - สวนกวาง - เกียวโต - พิธีชง
ชา – ศาลเจา้เฮอนั - ศาลเจา้ฟชิูมิอินาริ – โอซากา้ - ชินไซบาชิ 

   
FP HOTELS GRAND 

SOUTH-NAMBA / NOKU 
OSAKA /ย่านคนัไซ  

หรือเทยีบเท่า 
3 

โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ร้าน JTC ดิวต้ีฟรี - โกเบ - ลานสกี ROKKO 
SNOW PARK - ริงก ุพรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท    

   

4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั หรือซ้ือบตัรเขา้ USJ (บตัรราคา3,000 บาท)    

5 โอซากา้ – สนามบินคนัไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.45    - 

ก าหนดการเดินทาง : กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2563 

WONDERFUL JAPAN 
โอซาก้า นารา เกยีวโต โกเบ WINTER 

5 วนั 3 คนื 
 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

22,900.- 



 

    

วนัแรก      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT (XW) - ออกเดนิทางสนามบินคันไซ 
(โอซาก้า) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

20.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
NOKSCOOT เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.40 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน  NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112  
(ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง สัง่ซ้ือบนเคร่ืองเท่านั้น!) 

วนัที่สอง   สนามบินคันไซ โอซาก้า - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวาง - เกียวโต - พิธีชงชา – ศาลเจ้าเฮอนั - ศาลเจ้าฟูชิมอินิา
ริ – โอซาก้า - ชินไซบาชิ 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการ/ตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตวั จากนั้นน าท่านข้ึนรถปรับอากาศเดินทาง
สู่ เมืองนารา NARA เป็นเมืองท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ช่ือ
NARA มาจากภาษาญ่ีปุ่นค าว่า NARASU แปลว่าท าให้แบนราบ เน่ืองจากพ้ืนท่ีของเมือง NARA ตั้งอยู่บนท่ี
ราบเมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นมาก่อนในปีค.ศ.710-784 (ก่อนเมืองหลวงจะถกูเปล่ียนเป็นเกียว
โตในภายหลงั) มีกวางเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเช่ือว่ากวางเป็นสัตวรั์บใชเ้ทพ
เจา้ ปัจจุบนัเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจา้ วดั หรือตามทอ้งถนนก็ตาม น า
ท่านไปชม วัดโทไดจิ TODAIJI ความหมายตามตวัอกัษรคือ วดัใหญ่แห่งทิศตะวนัออก ตั้งอยู่ท่ีเมืองนารา 
ภูมิภาคคนัไซถือเป็นโบราณสถานท่ีมีความเก่าแก่และส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นและยงัถือว่าเป็น
วดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในนารา สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 752 ในช่วงท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
จนถึงขีดสุด ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัของวดัน้ี คือ วิหารไมห้ลงัใหญ่ ไดบุทสึ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคห์ลวงพ่อโต 
(ไดบุทสึ) ว่ากนัว่าเป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้่าวิหารไมท่ี้
เห็นในปัจจุบนัน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิมท่ีเคยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แต่ก็ยงัคงมี
ความยิ่งใหญ่จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บริเวณวดัจะเป็น สวนกวาง ซ่ึงจะมีกวางออกมา
เดินใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายรูปและซ้ืออาหารใหกิ้น  

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร - บุฟเฟ่ต์ชาบูเกยีวโตไม่อั้น 

เดินทางสู่ เมืองเกียวโต จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น ให้ท่านไดเ้รียนชงชา
แบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชาและสินคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากท่ีน่ีเช่น  โฟมลา้งหนา้ถ่าน



 

    

หินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญ่ีปุ่น หรือผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนัมา้ และยาและวิตามินของญ่ีปุ่นท่ีบ ารุง
สุขภาพ น าท่านเดินทางชม ศาลเจ้าเฮอัน HEIAN SHRINE เป็นศาลเจา้ท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ี
โดดเด่นจากศาลเจา้อ่ืนๆของญ่ีปุ่น ถึงแมศ้าลเจา้เฮอนัจะไม่ไดมี้ประวติัความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือน
ศาลเจา้อ่ืนๆของเกียวโต เพราะศาลเจา้น้ีถูกสร้างข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเม่ือร้อย
กวา่ปีก่อนเท่านั้น โดยสร้างข้ึนเพ่ือใหร้ะลึกถึงจกัรพรรดิคามมุ (EMPEROR KAMMU) และจกัรพรรด์ิโคเมอิ 
(EMPEROR KOMEI) ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต อาคารหลกัของศาลเจ้าน้ี มี
ตน้แบบมาจากอาคารเดิมท่ีอยู่ในพระราชวงัสมยัยุคเฮอนัซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าของจริง สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีมากกว่าร้อยตน้
ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง 
MEMORIES OF GEISHAท่ี  ซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุ้มประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจา้ให้ตนเองสมความ
ปรารถนา น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า ไปแหล่งชอ้ปป้ิง ย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้านคา้เก่าแก่ และทนัสมยัปะปนกนั 
มีสินคา้มากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถึงกลอ้งดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุดและต่ืนตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ท่ีดูจะสนุกสนานและมีสีสัน
มากกว่าทางฝ่ังโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นท่ีระลึกกบั จุดเด่นของแต่ละร้านคา้ 
เช่น ปูยกัษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกัษ์ และสัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ 
ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนั่นเองหรือจะเป็นร้านดิสนียช์้อปผลิตภณัฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย ์และย่านเก่าแก่
อย่างถนนโดทงบุริ ซ่ึงท่านสามารถล้ิมลองขนม หรืออาหารข้ึนช่ือของนครโอซากา้ทั้งทาโกะยากิ โอโคโน
มิยากิ เป็นตน้ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกนัตลอดทั้งวนั นอกจากน้ีในย่านน้ียงัมีห้างสรรพสินคา้ใหญ่ๆ และมี
ช่ือเสียงอยา่งหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกหาอีกดว้ย 
อสิระช้อปป้ิงและรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาท่องเท่ียวของท่าน 

 
พกัที่โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA /ย่านคันไซ หรือเทียบเท่า 
กรณีพกัโรงแรม FP HOTEL สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดแ์ละ ร้านดองกิโฮเตไ้ด ้
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่สาม  โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ร้าน JTC ดิวตี้ฟรี - โกเบ - ลานสกี ROKKO SNOW PARK - ริงกุ พรีเมี่ยม 
เอ้าท์เลท    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  



 

    

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของ
เมืองโอซากา้ สร้างข้ึนเป็นคร้ังแรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวดั OSAKA 
HONGAN-JIเม่ือปี ค.ศ.1583 โดยTOYOTOMIHIDEYOSHI (ค.ศ.
1537-1598) นกัรบระดบัไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นคร้ัง
แรกหอคอยประสาทหรือส่วนท่ีเรียกว่า TENSHUKAKUแลว้เสร็จลง
สองปีต่อมา  แต่หลงัจากสงคราม OSAKA NATSU NO-JINในปีค.ศ.
1615 ตระกลู TOYOTOMI ถูกฆ่าลา้งโคตร TENSHUKAKUก็ถกูท าลายลงยอ่ยยบั ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่
ในสมยัTOKUGAWA แต่น่าเสียดายท่ีในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด ก่อนจะท าการบูรณะข้ึนมา
ใหม่อีกคร้ังและถกูประกาศใหเ้ป็นสมบติัของชาติอีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบนัสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น
เคร่ืองประดบัหลงัคาและภาพเสือบนก าแพงตวัปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 
ของ TENSHUKAKUท่านสามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรวมของเมืองโอซากา้ไดอ้ย่างชดัเจนในแต่ละปีจะมี
นกัท่องเท่ียวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) จากนั้น
น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ร้าน JTC DUTY FREE อิสระเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก และผลิตภณัฑต่์างๆของญ่ีปุ่นตาม
อธัยาศยั  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร - เมนู BBQ Buffet Yakiniku 
น าท่านเดินทางสู่ โกเบ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ลานสกี ROKKO SAN 
SNOW PARK  เป็นลานสกีเปิดถึงส้ินเดือนมีนาแต่ทั้ งน้ีจะข้ึนอยู่
กบัสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแน่นทบัถมของหิมะดว้ย และมี
โซนของเด็ก“สโนวแ์ลนด์” ส าหรับเด็กเลก็ท่ียงัไม่ถึงวยัเล่นสกีดว้ย 
อิสระให้ท่านสัมผสัหิมะและเล่นกิจกรรมสโนวส์เลด สโนวบ์อร์ด 
อย่างสนุกสนานตามอธัยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี และ
กิจกรรมต่างๆ) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อีกหน่ึงแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของโอ
ซากา้ ตั้งอยู่ท่ีเมืองริงกุตรงขา้มกบัท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โดยออกแบบใหมี้ลกัษณะเหมือนกบัเมืองท่า
ของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซ่ึงภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนกัแต่ก็เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิง
อ านวยความสะดวกมากมาย และร้านคา้แบรนดเ์นมหลากหลายท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ อิสระใหท่้านชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั  
อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA /ย่านคันไซ หรือเทียบเท่า 
กรณีพกัโรงแรม FP HOTEL สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดแ์ละ ร้านดองกิโฮเตไ้ด ้
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่ส่ี  อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย หรือซ้ือบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

    

  อสิระให้ท่านท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเตม็วนัด้วยตวัท่านเอง (ไกด์แนะน าเส้นทางให้) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ
บตัรเขา้ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน *กรณีสั่งซ้ือกบับริษทั ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซ้ือพร้อม
จองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้น (ทางบริษัทจ าหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุกไม่รวมค่ารถไฟในการ
เดินทาง) **ทางบริษทัขออนุญาตปรับราคาบัตรตามอตัราการแลกเปลยีนเงนิ ณ วนัที่ปัจจุบัน**  

1. ยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ UNIVERSAL STUDIO JAPAN 
  ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนังดงัท่ีท่านช่ืนชอบ กบัโลกภาพยนตร์

ของฮอล์ลิวูด้  เช่น HOLLYWOOD DREAM  THE RIDE BACKDROP ,ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จาก
เร่ือง JURASSIC PARK นั่งเรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกบั JAW ใช้ทุน
สร้างมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ SPIDER-MAN 
ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส์ พร้อมทั้งพบกบัโซนตวัการ์ตูนส าหรับเด็กโซน “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของญ่ีปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY, 
SESAME STREET หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศท่ีจ าลองมาจากใน
เร่ืองแฮร่ีพอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่าสุดท่ีจะเปิดในวนัท่ี21เมษายน 2560 โซน MINIONS PARK 
ภายในสวนสนุก UNIVERSAL หา้มน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารได้
จาก ภายในสวนสนุก บริเวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ UNIVERSAL CITY WALK OSAKA เป็น
พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีร้านอาหารมากมาย 

2. เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปป้ิงอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน  (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบสับริการ) ดว้ยการนั่ง
รถไฟ ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณ์การเดินทางไปยา่นต่างๆท่ีเป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดงัท่ีเลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กิน เท่ียว ชอ้ป ไดแ้ก่ 
 ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา้ เป็นถนนคนเดินชินไซ

บาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านคา้อยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝ่ังทิศใต ้ของถนนคน
เดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเขา้แถวป้ายกลิูโกะ 

 โดทงบุริ (DOTONBURI) หน่ึงในสถานบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซากา้ แหล่งรวมร้านอาหาร
มากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทั้งร้านคา้ และแหล่ง
บนัเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักว่ิงกูลิโกะ (GLICO RUNNING MAN S IGN) และปูคานิโดราคุ 
(KANI DORAKU CRAB  SIGN) ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซากา้ดว้ย 

 สวนนัมบะ NAMBA PARKS ออกแบบการสร้างให้คลา้ยกบัหุบเขา สามารถนัง่พกัผ่อนในสวนแบบ
ธรรมชาติท่ามกลางภูมิทศัน์เมืองใหญ่ มีหา้งสรรพสินคา้กว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์ อฒัจรรย ์
และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้ริการ ไม่วา่จะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตา
เลียน อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ ร้านคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

 ย่านเด็นเด็น DEN DEN TOWN ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ี NIPPONBASHI เป็นย่านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
คลา้ยกบัย่าน AKIHABARA ของโตเกียว นอกจากน้ียงัมีการ์ตูนมงังะ อนิเมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ต์
ต่างๆรวมอยูท่ี่น่ีดว้ย ร้านคา้เปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 



 

    

 ย่านชินเซไก(SHINSEKAI) เป็นเสมือนแลนดม์าร์กส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ ชินเซไกแปล
ตรงตัวว่า “โลกใหม่” ท่ีหมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซาก้า มีทั้ งแหล่งช้อปป้ิง มีหอคอยซึเทนคาคุ
(TSUTENKAKU)ท่ีเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของย่านชินเซไกน้ีตั้งอยู่ตรงกลางดว้ย จะคึกคกัแบบสุดๆก็
ช่วงกลางคืนน่ี เตม็ไปดว้ยร้านคา้และ ผูค้นมากินด่ืมกนัตามร้านตามๆอยา่งเนืองแน่น บริเวณน้ียงัมีถนน
แคบๆท่ีเรียกกนัว่า จนัจนั โยโกะโช (JAN JAN YOKOCHO) ท่ีเป็นแหล่งรวมร้านกินด่ืมส าหรับคน
ญ่ีปุ่น เปิดไฟร้านเรียกแขกคึกคกั มีอาหารและขนม และกบัแกลม้ให้ลองชิมกนัมากมายและยงัมีร้าน
ขายของท่ีระลีกใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงอีกหลายร้านและท่ีน่ีจะพบเห็นหุ่นคลา้ยลิงนัง่ยิม้ ตามมุมต่างๆกคื็อบิลลิ
เคน (BILLIKAN) หรือเทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของยา่นน้ีดว้ย 

 สปา เวลิด์ (SPA WORLD) ศูนยร์วมบ่อน ้าแร่ใหญ่ท่ีสุดในโอซากา้ เป็นศูนยร์วมวารีบ าบดัท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโอซากา้ ตั้งอยูใ่นย่าน SHINSEIKAI ใกลห้อคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบ่อน ้าแร่ธรรมชาติในท่ีร่มแยก
เป็นโซนยโุรป โซนเอเชีย รวมทั้งส้ิน 16 บ่อ มีหอ้งซาวน่า หอ้งสปาหินร้อน นวดตวัผ่อนคลาย สวนน ้า
ซ่ึงเปิดใหบ้ริการตลอด 24ชัว่โมง  

    *วนันีไ้ม่มบีริการรถบัส 
  อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่า เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการท่องเที่ยวของท่าน 

พกัที่โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA /ย่านคันไซ หรือเทียบเท่า 
กรณีพกัโรงแรม FP HOTEL สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดแ์ละ ร้านดองกิโฮเตไ้ด ้
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่ห้า  โอซาก้า – สนามบินคันไซ KIX-DMK XW111 08.20-12.10 

เช้า รับประทานอาหารเช้า - บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทาง
มาสนามบิน 

05.00น.     น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 
08.30น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111  

(ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง สัง่ซ้ือบนเคร่ืองเท่านั้น!) 
12.45น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 
 

 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 



 

    

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จดัจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลกั เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณจากอัตรา
แลกเปลีย่นของวนัที่ ณ ปัจจุบัน กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 

 
ไฟล์ทบิน 

 
 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2-3 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 
พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

01-05 ก.พ.63 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

05-09 ก.พ.63 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

06-10 ก.พ.63 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

07-11 ก.พ.63 25,900 25,900 25,900 25,900 8,500 

08-12 ก.พ.63 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

12-16 ก.พ.63 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

13-17 ก.พ.63 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

15-19 ก.พ.63 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

19-23 ก.พ.63 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

 DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

KIX – DMK XW111 08.30-12.45 
หมายเหตุ: ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน! 



 

    

20-24 ก.พ.63 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

22-26 ก.พ.63 22,900 22,900 22,900 22,900 8,500 

26 ก.พ.-01 ม.ีค.63 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

27 ก.พ.-02 ม.ีค.63 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

29 ก.พ.-04 ม.ีค.63 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

04-08  ม.ีค.63 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

05-09  ม.ีค.63 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

07-11  ม.ีค.63 23,900 23,900 23,900 23,900 8,500 

11-15  ม.ีค.63 24,900 24,900 24,900 24,900 8,500 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดินทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออก
และเขา้เมืองท่าน **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ (ท่ีนั่งเป็นไปตามการ
จดัสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้ยกเวน้การซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีหอ้งพกัระดบัเดียวกนัท่ีระบุในโปรแกรมเต็ม
จะปรับเปล่ียนพกัเมืองใกลเ้คียงในระดบัเทียบเท่ากนั และกรณีเดินทาง 3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตียงเด่ียวสาม
เตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเด่ียว1เตียง เป็นการจดัแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได ้(กรณีโรงแรมมีห้อง 
Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่  และ 1ห้องพักเด่ียว โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายเพ่ิม) 

 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋า สัมภาระท่ีสายการบิน NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมสัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก.  

และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ  
 
อตัรานีไ้ม่รวม  



 

    

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,300 บาท ส าหรับกรุ๊ปที่มหัีวหน้าทัวร์แล้วแต่น า้ใจจากท่าน 
 ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิด

ความเสีย บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบได้ 
 
การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง 

- ขอส่งจอยทวัร์ใหก้บับริษทัท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกนั 
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงนิมัดจ าภายใน 24 ช่ัวโมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 



 

    

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 20 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ได้ทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ
บริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้



 

    

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เตม็วนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10 -12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้
และทางบริษทัฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ใน
ระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 


