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โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ 4วนั 3คืน  
พกัโอซากา้ 3 คนื 

ทานเมนูบฟุเฟ่ตช์าบู ไม่อ ัน้ อสิระฟรเีดย1์ วนั หรอืเลอืกเที่ยว Universal Studio Japan 

โอซากา้ เมอืงที่เต็มไปดว้ยสสีนั หลากหลายสถานที่เที่ยว ชมปราสาทโอซากา้ ชอ้ปป้ิงริงกุ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ลท หา้งโดทงพลาซ่า 

ชนิไซบาชแิหลง่ ชอ้ปป้ิงยอดฮติ หา้ง Expo City ชินเซไก ย่านกินดื่ม แสงสเีสยีงของชาวโอซากา้ นารา เมอืงแห่งพระใหญ่และ

ฝูงกวาง เที่ยววดัโทไดจิ เกียวโต อดีตเมืองหลวง เมืองแห่งศิลปะและวฒันธรรมของญี่ปุ่ นอย่างแทจ้ริง เยือนศาลเจา้เฮอนั 

สมัผสัประสบการณพ์ธิีชงชาแบบญีปุ่่ น ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิโกเบ เมอืงโรแมนตกิและเมอืงท่าการคา้ อตุสาหกรรมทีส่  าคญั 

 

เดินทางโดยสายการบนิ SCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งล าใหญ่ ทนัสมยั 

DREAMLINER B787-8   จ านวน 340 ที่นัง่ (แบบ3-3-3) น ้ าหนกักระเป๋า 20 KG  
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วนัเดินทาง 
 

ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิม่ 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

24 – 27 มิ.ย. 19,871  

เด็กทารกไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 

บาท 

 

  

7,500 34  

1 – 4 ก.ค.  19,871 7,500 34  

8 – 11 ก.ค. 19,871 7,500 34  

15 – 18 ก.ค. 19,871 7,500 34  

22 – 25 ก.ค. 19,871 7,500 34  

29 ก.ค. – 1 ส.ค. 22,871 7,500 34  

5 – 8 ส.ค. 19,871 7,500 34  

12 – 15 ส.ค. 23,871 7,500 34  

19 – 22 ส.ค. 22,871 7,500 34  

26 – 29 ส.ค. 19,871 7,500 34  

2 – 5 ก.ย. 19,871 7,500 34  

9 – 12 ก.ย. 21,871 7,500 34  

16 – 19 ก.ย. 23,871 7,500 34  

23 – 26 ก.ย. 22,871 7,500 34  

30 ก.ย. – 3 ต.ค. 26,871 7,500 34  

7 – 10 ต.ค. 26,871 7,500 34  

14 – 17 ต.ค. 26,871 7,500 34  

21 – 24 ต.ค. 31,871 7,500 34  

 

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมี่ยม เอา้ทเ์ลท็ 

 

06.30น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้3 ประตู 6 

เคาน์เตอร ์6 สายการบิน Scoot เจา้หน้าที่ใหก้ารตอ้นรบั และ

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นข้ึนเครื่อง 
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09.35น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR866  

หมายเหต:ุ ราคาทวัรย์งัไมร่วมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

16.45น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช ัว่โมง 

กรุณาปรบัเวลาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั 

จากนัน้น าท่านขึ้นรถปรบัอากาศเดินทางไป  ริงกุ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท Rinku 

Premium Outlets แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัอีกแห่งหน่ึงของโอซากา้ ต ัง้อยู่ที่เมอืงริง

กตุรงขา้มกบัท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โดยออกแบบใหม้ลีกัษณะเหมอืนกบัเมอืงท่าของสหรฐัอเมริกาและมบีรรยากาศแบบรี

สอรท์ ซึ่งภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนกั แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นม

หลากหลายอนัมชีื่อเสยีงจากต่างประเทศอสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

(อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดินทางสูท่ี่พกั  

ที่พกั: N Gate HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัที่สอง     นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - รา้นชงชา - ศาลเจา้ฟชิูมิ อนิาร ิ– โกเบ - ฮารเ์บอรแ์ลนด ์- โอ

ซากา้             อาหาร เชา้, เที่ยง (ชาบูบฟุเฟ่ต)์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่1) 

น าท่านขึ้นรถโคช้ปร ับอากาศเดินทางสู่  เมืองนารา 

(Nara) เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองโอ

ซากา้ ดว้ยระยะทางประมาณ35 กิโลเมตร Nara มา

จากภาษาญี่ปุ่ นค าว่า “Narasu แปลว่าท าใหแ้บนราบ 

เน่ืองจากพื้นที่ของเมือง Nara ตัง้อยู่บนที่ราบเมือง

นารา เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมอืงหลวงจะถูกเปลีย่นเป็นเกียวโตในภายหลงั)กวางเป็น

สญัลกัษณข์องเมอืงนารา เน่ืองจากชาวนารามคีวามเชื่อว่ากวางเป็นสตัวร์บัใชเ้ทพเจา้ ปจัจุบนัเมอืงนารามกีวางเดินอยู่อย่างอิสระ

ท ัง้เมอืง ไมว่่าจะเป็นศาลเจา้ วดั หรอืตามทอ้งถนน น าท่านไปชม วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัใหญ่แห่งทศิตะวนัออก ถอืเป็นโบราณ

สถานที่มีความเก่าแก่และส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ นและยงัถือว่าเป็นวดัที่มนีกัท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา 

สรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ.752 ในช่วงที่พระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถงึขดีสุด สิ่งก่อสรา้งที่ส  าคญัของวดัน้ีคือวหิารไมห้ลงัใหญ่ ได

บุทส ึซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ว่ากนัว่าเป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมคีวามสูง 157 ฟุต ความยาว 

187 ฟตุ แมว้่าวหิารไมท้ีเ่หน็ในปจัจบุนัน้ีมขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แต่ก็ยงัคง

มีความยิ่งใหญ่จนไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บริเวณวดัจะเป็นสวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดิน ให ้
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นกัท่องเที่ยวไดถ้่ายรูปและซื้ออาหารใหก้ิน  จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปเกียวโต น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมอืง

หลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมคีวามเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการ

ปกครองเป็นอย่างมาก 

น าท่านเดินทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที่มีความงดงามและ

สถาปตัยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจา้อื่นๆของญี่ปุ่ น ถึงแมศ้าลเจา้เฮอนัจะไม่ไดม้ปีระวตัิ

ความเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื่นๆของเกียวโต เพราะศาลเจา้น้ีถูกสรา้ง

ขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกว่าปีก่อนเท่านัน้ โดยสรา้งขึ้น

เพื่อใหร้ะลกึถงึจกัรพรรดิคามม ุ(Emperor Kammu) 

และจกัรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei) ซึ่งเป็น

จกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของเกียวโต อาคาร

หลกัของศาลเจา้น้ี มีตน้แบบมาจากอาคารเดิมที่อยู่ใน

พระราชวงัสมยัยุคเฮอนัซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริง 

จากนั้นน าท่านสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิีชงชาแบบญี่ปุ่ น ใหท่้านไดเ้รียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่ น และท่านสามารถเลอืก

ซื้อชาและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทีน่ี่เช่น  โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญี่ปุ่น หรือผลติภณัฑจ์ากน า้มนั

มา้ และยาและวติามนิของญี่ปุ่นที่บ  ารุงสุขภาพ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 2 ) ชาบูบฟุเฟ่ต ์

บ่าย น าท่านเดินทางไปชม ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็น

สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา

ลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 

MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพร

เทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนาจนสมควรแก่เวลา 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป ย่านโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ 

ประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร ์สวน

สนุก ใกลก้นัยงัติดทะเลดว้ย เพียงเดินเล่นที่ฮารเ์บอร์

แลนด ์ท่านจะรูส้ึกสดใสปลอดโปร่งขึ้นทนัที ฮารเ์บอร์

แลนด์เป็นจุดเดทชื่อด ังของโกเบ เมื่อถึงยามค า่คืน

สถานทีแ่ห่งน้ีจะประดบัดว้ยไฟหลากสแีละแสงจากสปอต

ไลท ์กลายเป็นทิวทศันสุ์ดแสนโรแมนติกนอกจากน้ียงัมี

จุดถ่ายภาพมากมาย เช่น โกเบพอรต์ทาวเวอร ์ชิงชา้

สวรรค ์โรงแรม Kobe Meriken Park Oriental เป็น

ตน้ จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูท่ี่พกัย่านโอซากา้ หลงัจากเชค็อนิเขา้สู่ที่พกัน าท่านเดินไปยงัย่านชินเซไก ชมแสง ส ียาม
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ค า่คืน เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมอืงโอซากา้มหีอคอยซเึทนคาคุ(Tsutenkaku) เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของ

ย่านชินเซไกน้ีต ัง้อยู่ตรงกลางอีก ที่น่ีจะคึกคกัมากช่วงกลางคืนเต็มไปดว้ยรา้นัง่ดื่ม รา้นอาหารและขนม กบัแกลม้ใหล้องชิมลิ้ม

ลองกนัมากมาย และยงัมีรา้นขายของที่ระลีกใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอีกหลายรา้น ที่น่ียงัมีหุ่นคลา้ยลิงนัง่ยิ้ม ตามมุมต่างๆที่เจอ 

เรยีกว่าบลิลเิคน(Billiken)หรอืเทพแห่งโชคลาภเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของย่านน้ีดว้ย 

อสิระอาหารค า่ย่านชินเซไก  

ที่พกั: FP HOTELS South-Namba หรอืย่านคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัที่สาม     อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยัเตม็วนั หรอืเลอืกซื้อ Option บตัรยูนิเวอรแ์ซล เจแปน                         

                   อาหารเชา้ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่3)  

 อสิระใหท่้านท่องเที่ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัท่านเอง 

 >> หรอืท่านสามารถเลอืกซื้อบตัรยูนิเวอรแ์ซลเจแปน  

 **กรณีส ัง่ซื้อกบับรษิทั ราคาบตัรท่านละ 2,800 บาท กรุณาส ัง่ซื้อพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดินทาง10วนัเท่านั้น (ทางบริษทัจ าหน่าย

เฉพาะบตัรสวนสนุก ไมร่วมค่ารถไฟในการเดนิทาง)  

 **ทางบริษทัขออนุญาตปรบัราคาบตัรขึ้นถา้เงนิเยนมกีารปรบัขึ้นเรท100เยน=35บาท** 

 - ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเตน้ระทกึใจจากหนงัดงัที่ท่าน

ชื่นชอบ กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วูิด้ เช่น Hollywood Dream  The Ride 

Backdrop ,ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง Jurassic Park นัง่เรือเพื่อ

พบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกบั Jaw ใชทุ้นสรา้ง

มหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นภาค

ใหม่ของ Spider-Man ที่รอใหท่้านพิสูจนค์วามมนัส ์พรอ้มท ัง้พบกบัโซนตวั

การตู์นส าหรบัเด็กโซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัให ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการตู์นสุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY 

POTTER ใหท่้านไดด้ื่มด า่กบับรรยากาศที่จ  าลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหม่ล่าสุดที่เปิดในวนัที่21เมษายน 

2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเครื่องดื่มเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารได ้

จาก  ภายในสวนสนุก บริเวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่จ  าหน่ายสนิคา้ที่มี

รา้นอาหารมากมาย 
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- เลอืกอสิระเที่ยวเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบสับริการ) ดว้ย

การนัง่รถไฟ ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดงัที่

เลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก่  

 > ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงที่สุดในโอซากา้ เป็น

ถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยู่ประมาณ 

180 รา้น ทางฝัง่ทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกูลโิกะ 

 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หน่ึงในสถานบนัเทงิยามค า่คืนทีโ่ด่งดงัของโอซากา้ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิดใหบ้ริการ 24 

ช ัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลยีบริมคลองโดทงโบริ และยงัมที ัง้รา้นคา้ และแหล่งบนัเทงิอีกมากมาย รวมไปถงึป้ายนกัวิ่งกูลโิกะ (Glico 

Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องเมอืงโอซากา้ดว้ย 

 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหุบเขา สามารถนัง่พกัผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิ

ทศันเ์มอืงใหญ่ มหีา้งสรรพสินคา้กว่า 120 รา้น รวมท ัง้โรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และ

สวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหล ี

อาหารอิตาเลยีน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหาร

เปิดเวลา 11:00-23:00 

 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขาย

สนิคา้อิเลก็ทรอนิกส ์คลา้ยกบัย่าน Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียงัมกีารตู์นมงั

งะ อนิเมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต่์างๆรวมอยู่ที่น่ีดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ช่วง คือ 

10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

**วนัน้ีไม่มีบรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ที่พกั: FP HOTELS South-Namba หรอืย่านคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัที่สี ่       ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ - Expo city Osaka – สนามบนิคนัไซ –  

                 ท่าอากาศยานดอนเมือง        อาหารเชา้ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่4)  

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณอ์นัโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ สรา้ง

ขึ้นเป็นคร ัง้แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวดั Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดย

ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นกัรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวม

ประเทศเป็นคร ัง้แรกหอคอยปราสาทหรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลง

สองปีต่อมา แต่หลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล 

Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยบั ต่อมาไดร้บัการ
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บูรณะใหม่ในสมยั Tokugawa  แต่น่าเสยีดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าผ่าเสยีหายท ัง้หมด ก่อนจะท าการบูรณะขึ้นมาใหม่อีก

คร ัง้และถกูประกา  ศใหเ้ป็นสมบตัิของชาติอีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปจัจุบนัสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ช ัน้เครื่องประดบัหลงัคาและ

ภาพเสอืบนก าแพงตวัปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็น

ทวิทศันโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชดัเจนในแต่ละปีจะมนีกัท่องเที่ยวจากท ัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้น

คน (ทวัรน์ าชมและถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) จนสมควรแก่เวลาน าท่านไปชอ้ปป้ิงที่ DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เป็นหา้ง

ส าหรบัละลายเงนิเยน พบกบัสนิคา้หลากหลายราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส าอาง ครีม ของใช ้ยาบ ารุง สุขภาพ สบู่ ครีมลา้งหนา้ 

เครื่องไฟฟ้า เป็นตน้อสิระใหท่้านเลอืกซื้อตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ EXPO CITY เป็นศูนยบ์นัเทงิครบวงจรที่โอซากา้ 

โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภณัฑ,์หา้งสรรพสินคา้,ศูนยเ์รียนรู ,้รา้นอาหารนานาชาติ รวมกนัไวท้ี่น่ี เป็นแหล่งเที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและ

เรียนรูข้นาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลทท์ี่ไม่แพยู้นิเวอรแ์ซล สตูดิโอ หรือดิสนียแ์ลนด์ โอซากา้เคยเป็น

เจา้ภาพจดังาน World Expo เมือ่ปี 1970 หลงัจากนัน้พื้นที่จดังานไดถู้กเปลีย่นเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากใจ

กลางนครโอซากา้ไปเพยีง 1ช ัว่โมงกว่า พื้นทีส่่วนหน่ึงกว่า 170,000 ตารางเมตรไดถู้กเปลีย่นเป็นศูนยบ์นัเทงิครบวงจรแห่งใหม่ใน

ชื่อว่า EXPOCITY ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไวใ้นพื้นที่แบบ "วนัเดียวเดินไม่ท ัว่ คร ัง้เดียวเที่ยวไม่เต็มอิ่ม"  อาหารกลางวนัตาม

อธัยาศยัทีE่XPO CITY  

จนสมควรแกเ่วลา น าท่านเดินทางไป สนามบนิคนัไซ 

 

17.55น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที่ยวบนิที่ TR867 

 หมายเหตุ: ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบนเครื่องมบีริการจ าหน่ายอาหาร

และเครื่องดื่ม 

 

22.30น.   เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ  

 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือ

วนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพื่อใหท่้าน

ท่องเที่ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี่ยนปรบั

สูงข้ึน บรษิทัฯขอสงวนสทิธิในการปรบัอตัราค่าบรกิารเพิ่มข้ึน 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทวัรท์ี่จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ

ใหก้บัสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ย

สาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการ

คนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าต ัว๋เครื่องบนิใหแ้กท่่าน  
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดินทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไมถ่งึ30ท่าน  

- ขอส่งจอยทวัรใ์หก้บับรษิทัทีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกนั  

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดินทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะท า

การแจง้ใหท่้านทราบก่อนลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร ั้ง มิฉะนั้นทาง 

    บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

3.การช าระค่าบรกิาร  ช าระเงนิค่าจองทวัรท่์านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20วนั  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคา้ กรุณาส่งพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืค่าทวัร ์ 

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรแ์ละช าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคืนเงนิไดท้กุกรณี 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทวัรค์ืนไมว่่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัช ัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบุทีน่ ัง่ตดิกนัท ัง้กรุป๊หรอืรมิหนา้ต่างหรือรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง 

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ ัง่จะตอ้งด าเนินการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรือก่อนเดินทาง15วนัเท่านัน้ และทางเซน็

เตอรจ์ะท าจองทีน่ ัง่อพัเกรดเขา้ระบบและแจง้เลขทีน่ ัง่อกีครัง้**  

- ทีน่ ัง่ Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเดก็ต า่กว่า16ปีและผูสู้งอายุ65ปีขึ้นไปนัง่เน่ืองจากทีน่ ัง่อยู่

บรเิวณ Exit Seat 

- ทีน่ ัง่Scoot Biz ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถอพัเกรดได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สามารถส ัง่ซื้อจากเลม่เมนูบนเครื่องไดเ้ลยเน่ืองจากตัว๋กรุป๊ไม่สามารถส ัง่จองลว่งหนา้ได ้
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2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทยีบเท่า กรณีหอ้งพกัระดบัเดียวกนัที่ระบุในโปรแกรมเต็มจะปรบัเปลีย่นพกั

เมอืงใกลเ้คียงในระดบัเทยีบเท่ากนั และกรณีเดินทาง 3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียง

เดี่ยว1เตยีง เป็นการจดัแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้

กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้ายเพิม่  

3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้ าหนักกระเป๋า สมัภาระที่สายการบิน Scoot ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละ

สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซื้อน า้หนกัเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มช าระค่าน า้หนกั** 

- ซื้อน าหนกัเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 

- ซื้อน า้หนกัเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิท่านละ 

500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรพัยส์ินส่วนตวั กรณีเกิดความเสีย บริษทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบได)้ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอื่นๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซกัรดี ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษทีกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษนี า้มนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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6. ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

7. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิ ส าหรบักรุป๊ที่มีหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่น ้ าใจจากท่าน 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยืนยนัการมีคุณสมบตัิการเขา้

ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1.       ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯจดัการให)้ 

2.       สิ่งที่ยืนย ันว่ า ท่านสามารถร ับผิดชอบค่าใช จ่้ายที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่ างที่พ  านักในประเทศญี่ปุ่ นได  ้ ( เ ช่น เงินสด บ ัตร  

เครดติ เป็นตน้) 

3.       ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่  านกัในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 

4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่  านกัในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษิทัฯจดัการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 1.       หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไมต่ า่กว่า 6 เดอืน 

 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะส ัน้ 

 3.       ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 

 4.       เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถูกส่งต ัวกลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของ การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ 

และเม่ือท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารข้ึนในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 30ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก

ความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิ์ของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย10-14 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯ

ไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของผู ้

จดัก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณา

ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการ

กระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่านต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ 

แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเดี่ยว โดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและช ้

อปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดินทางในบางคร ัง้

ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัที่ท  าทวัรเ์ตม็วนั เริ่มในวนัที่2ของการเดนิทางรวมจ านวน2ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ช ัว่โมง อาทเิช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถงึ

เวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที่บริษทัฯไดท้  าไวส้  าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การ

ท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึสุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วยและโรคประจ าตวั ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษิทัฯได ้และทาง

บริษทัฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัร ์(ท่านสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบริษทั

ประกนัท ัว่ไป และควรศึกษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของผู ้

จดัก ากบัเท่านัน้  

18. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณา

ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการ

กระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 


