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บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

ชมความงามสถาปตัยกรรม 2 ปราสาทโบราณท ัง้  

“ปราสาทฮเิมจ ิและ ปราสาทโอซากา้” 

สกัการะพระใหญแ่หง่เมอืงนารา + สวนกวางนารา 

เพลดิเพลนิกบัชมดอกพงิคม์อส ณ สวน Hana no Jyutan 

ผอ่นคลายกบัออนเซ็นเกา่แกน่บัพนัปี “อะรมิะ ออนเซ็น” 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรุณาใหท้่านซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภท

ทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้อันเนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่่าจะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนือการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความ

ปลอดภยั ดังนัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่าย

ใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

กรณุาอา่นหมายเหตทุา้ยโปรแกรมอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง  DMK-KIX  SL304 (05.20-13.00) - 

สนามบนิคนัไซ – ออิอน ฮเิมจ ิ
 บนเครือ่ง  

IMEJI  H HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ปราสาทฮเิมจ ิ(ชมดา้นนอก) - ชมดอกพงิคม์อส ณ สวน 

Hana no Jyutan เมอืงเฮยีวโงะ - อะรมิะ ออนเซ็น - โอซากา้ - 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - สวน

กวาง เมอืงนารา - วดัโทไดจ ิ– EXPO CITY 
   

OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – รงิกุ พเีมีย่ม เอา้เล็ต - 

สนามบนิคนัไซ  KIX-DMK  SL305 (14.30-19.10) 
 บนเครือ่ง  

 



PJP28A-SL PRO PINKMOSS OSAKA HIMEJI KYOTO NARA 4D 3N  

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – AEON ฮเิมจ ิ

 คณะพรอ้มกัน ณ 03.00 น. อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน

พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร  ์(SL) 

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 ออกเดนิทางสู ่05.20 น. สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิ ประเทศญีปุ่่ น ไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิที ่SL304 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

 เดนิทางถงึ 13.00 น.  สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการช ัว่โมง) 

นดัหมายเวลา 
 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮเิมจ ิ(Himeji) เป็นเมอืงหนึง่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ใน ตัง้อยูท่างตอนใต ้ใกล ้ๆ  เมอืงโกเบทีห่ลายๆ คนคงรูจั้กกันด ีและจังหวัดโอะจงัหวดัเฮยีวโกะ 

กะยามะ ดว้ยความทีเ่มอืงเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม ระบบคมนาคมขนสง่ ธรรมชาต ิ

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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และวัฒนธรรมทางประวัตศิาสตร์ จงึท าใหนั้กท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและตา่งชาต ิต่างแวะมาเยีย่ม
เยอืนไม่ขาดสาย โดยเฉพาะปราสาทฮเิมจ ิ(ปราสาทสขีาว) ทีม่ชี ือ่เสยีง 1 ใน 3 ของปราสาทใน

ญีปุ่่ นจากนัน้น าท่าน ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญีปุ่่ น เชน่ AEON MALL HIMEIJI 
ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน   

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HIMEIJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2  ปราสาทฮเิมจ ิ(ชมดา้นนอก) - ชมดอกพงิคม์อส ณ สวน Hana no Jyutan - อะรมิะ 

ออนเซ็น - โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางยัง ปราสาทฮเิมจ ิ(ชมดา้นนอก) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงฮเิมจ ิ ในจังหวัดเฮยีวโงะ 

ปราสาทฮิเมจิ เป็นสมบัติประจ าชาติและ

มรดกโลก ที่มีประวัตศิาสตร์มากว่า 400 ปี 

ดว้ยสภาพเดมิของปราสาททีย่ังสมบูรณ์แบบ

ที่สุดในญี่ปุ่ นจึงไดรั้บการจดทะเบียนเป็น

มรดกโลกจากยูเนสโกเป็นครั้งแรกของ

ประเทศญี่ปุ่ นในปี  1993 พื้นที่โดยรอบ

ปราสาทเป็นสวนในแบบญีปุ่่ น ทีถู่กสรา้งใหม้ี

ทวิทัศน์ทีง่ดงาม มคีวามสง่างามของปูนขาว 

จงึท าใหท้ี่แห่งนี้ถูกเรียกกันจนตดิตามอกีว่า 

“ปราสาทนกกระยางขาว” หรอื ปราสาทสี

ขาว 

จากนัน้น าท่านเดนิตอ่ยัง สวน Hana no Jyutan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

ใหท้่านเพลดิเพลนิ ชมดอกพงิคม์อส หรอื “ดอกไมอ้ลัไพน”์ เป็นสวนแบบของชบิะซากรุะ ใน

เมอืงมติะ จงัหวดัเฮยีวโงะ สวนทีร่วมดอกไมซ้ากรุะโมเสกท่ัวประเทศหายาก ชว่งพคีสดุก็จะมา

ชมไดต้ ัง้แตป่ลายเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 
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หมายเหตุ : การบานของดอกไมจ้ะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

 การควบคมุของบรษิทัทวัร ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อยัง อะรมิะ ออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ใหท้่าน

ผอ่นคลาย บอ่น า้พุรอ้นอะรมิะ(Arima Onsen) เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีส่ าคัญทีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืง

โกเบ ในจังหวดัเฮยีวโงะ ถงึแมใ้นญีปุ่่ นจะมเีป็นรอ้ยๆพันๆแหง่แตบ่อกเลยวา่บอ่น ้าพุรอ้นอะรมิะแหง่

นี้นั้นไม่ธรรมดา เนื่องจากถือว่าเป็นหนึ่งในบ่อน ้ าพุรอ้นที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นดว้ย

ประวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี โดยจะมบีอ่ทีว่า่ไดว้า่เป็นไฮไลทข์องทีน่ีเ่ลยอยา่ง บอ่ทองทีม่ี

สแีดงสนมิทีเ่รยีกไดว้า่เป็นเอกลักษณ์ของทีน่ีเ่ลยก็วา่ได ้รวมไปถงึบอ่เงนิทีล่ักษณะน ้าจะใสๆไมม่สีี

อืน่ๆ เจอืปน  

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่เมอืง เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญีปุ่่ น โอซากา้ (Osaka) 

เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆ

เมอืงมากมาย จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่ง ช ้ 

อปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอาง 

รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart 
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อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3 เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - สวนกวาง เมอืงนารา - วดัโท

ไดจ ิ– EXPO CITY 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่นครเกยีวโต เป็นเมอืงหลักของจังหวัดเกยีวโต และเป็นอดตีเมอืงหลวงของ

ประเทศญีปุ่่ น ซึง่จัดวา่เป็นศนูยก์ลางของเกาะฮนช ูนอกจากนี้ นครเกยีวโตยังเป็นหนึง่ในสมาชกิ

ของ กลุม่เมอืงใหญ ่"เคฮันชงิ" และนครเกยีวโต ยังจัดวา่เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับ 11 

น าท่านชม ของโลก ศาลเจ้าเทพเจ้า

จิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari 

Shrine) หรอืที่คนไทยชอบเรยีกกันว่าศาล 

เจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดัง

จาก หรือ เสาสแีดง ที่เรียงตัวประตูโทรอิ ิ

กันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้ว

ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูค้นเชื่อกันว่าเป็นภูเขา

ศักดิส์ทิธิ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของ

ความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไป

ถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ย

เชน่กัน  

จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองพธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมน ูชาบเูกยีวโต 

จากนัน้น าท่าน เดนิทางยัง ภายในสวนเป็นทีอ่ยู่ของกวางสวนกวางนารา (Nara Park) 

จ านวนมาก เมอืงนารานัน้มกีวางเกอืบ 1200 ตัว ซึง่ท าใหก้ลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงนารา น า

ทา่นชม มชีือ่เรยีกหลายๆชือ่ทีค่นท่ัวไปมักจะเรยีกขานกันทัง้ วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวง

หรอื พอ่โตแหง่เมอืงนารา (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากไดบตุสึ

ทีส่ดุและมคีวามส าคัญทางประวตัศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น วัดแหง่นี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 

วา่ชว่งยคุนัน้วดัโทไดจนิีเ่รยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวดัทัง้หมดในประเทศ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง EXPO CITY ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบ
รนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, 
กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอร์
มากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

 **อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – รงิกเุอา้ทเ์ล็ต  - สนามบนิคนัไซ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางยัง แลนดม์ารก์อันหนึง่ของเมอืงปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) 

โอซากา้ที ่นับเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิม

เมือ่มาเยอืนยังเมอืงโอซากา้ทีม่ชี ือ่เสยีง ดว้ย

ความยิง่ใหญอ่ลังการของตัวปราสาททีม่ถีงึ 8 

ชัน้ หอ้มลอ้มดว้ยก าแพงหนิ คูน ้า ไปจนถงึ

สวนนิชโินมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ ่

มองแลว้ดูตัดกับความเป็นเมอืงทันสมัยทีอ่ยู่

ร ายล อ้มจากตึกอาคาร ทันสมัย  ท า ให ้

ความรูส้กึเหมอืนเป็นปราสาทโบราณที่หลุด

เข า้มา ในยุค ปัจจุ บั นอย่ า ง ไงอย่ า ง นั้น 

โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ลนิี่คนเยอะมากๆ เนื่องจากตัวสวนทีม่ตีน้ซากรุะมากกวา่ 600 ตน้เวลาผลิ

บานพรอ้มๆกันนี่นับว่าเป็นการเพิม่ระดับความงดงามขับใหต้ัวปราสาททวคีวามงามที่แฝงความ

ออ่นหวานทีง่ามไมเ่หมอืนใคร  

  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรงิกุเอา้ทเ์ล็ต 

รนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, 

กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอร์

มากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

14.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL305  

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

19.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผ เ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิ ิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

18-21 เม.ย. 63 22,999 15,999 7,900 

20-23 เม.ย. 63 22,999 15,999 7,900 

23-26 เม.ย. 63 23,999 16,999 7,900 

25-28 เม.ย. 63 24,999 17,999 7,900 

30 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 

วนัแรงงาน 
32,999 25,999 9,900 

2-5 พ.ค. 63 29,999 22,999 9,900 

4-7 พ.ค. 63 29,999 22,999 9,900 

7-10 พ.ค. 63 24,999 17,999 7,900 

9-12 พ.ค. 63 24,999 17,999 7,900 

11-14 พ.ค. 63 23,999 16,999 7,900 

14-17 พ.ค. 63 23,999 16,999 7,900 

16-19 พ.ค. 63 23,999 16,999 7,900 

18-21 พ.ค. 63 23,999 16,999 7,900 

21-24 พ.ค. 63 23,999 16,999 7,900 

23-26 พ.ค. 63 22,999 15,999 7,900 

25-28 พ.ค. 63 21,999 14,999 7,900 



PJP28A-SL PRO PINKMOSS OSAKA HIMEJI KYOTO NARA 4D 3N  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PJP28A-SL PRO PINKMOSS OSAKA HIMEJI KYOTO NARA 4D 3N  

 
 



PJP28A-SL PRO PINKMOSS OSAKA HIMEJI KYOTO NARA 4D 3N  

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 

 o วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด  (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.)
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  คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 

เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย

 การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้

หมายเหตุส าคญั !!! ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้น
แอรแ์บบต ัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไม่

สามารถจอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ

การนัตที ีน่ ัง่ใหล้กูคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็ค

ทีน่ ัง่ และท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผ ท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ ีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่ม าต ิหรอื ุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ ีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
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3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศ ีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศ ีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวซี่าในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
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 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ 

ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้่าย แตห่าก

ออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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