
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

JXJ40 BLOOMING SAKURA OSAKA 6วนั4คนื 

เที่ยวญีปุ่่น... โอซากา้ เกยีวโต นารา ชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ นาโกยา่ 
ทีพั่ก นาโกย่า 1 คนื • ออนเซ็น 1 คืน • โอซาก้า 1 คืน  • คนัไซ 1 คนื • พิเศษ เมนปูิ้ งย่าง YAKINIKU! 

 

 

เที่ยวเทศกาลงานประดบัไฟ Nabana no Sato ตืน่ตาไปกับดวงไฟกว่าล้านดวง 

สุดฟนิ! ชมซากุระบานสะพรัง่ ปราสาทโอซาก้า สวนกวาง นารา หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ   

ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ เมอืงเก่าทาคายาม่า วดัน ้าใสคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้ ง ย่านชินไซบาชิ 
 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)    

น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้้องเครือ่ง 20 Kg. + Carry on 7 Kg.  

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ   XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40     

2 

ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – 

ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet park jazz dream -  

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination 

   
Cypress Garden Hotel 3*

หรือระดับใกล้เคียงกัน  

3 
ร้านมีดซันชู – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE 

KYOTO - หมูบ่้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่พักออนเซ็น      
   

Hotel Gujo Hachiman 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน  

4 

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาร ิ– เรียนรูว้ิธีชงชาแบบธรรม

เนียมญ่ีปุน่ ที่ Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อป

ปลอดภาษี -  วัดคโิยมิสุเดระ -  ย่านชินไซบาชิ 

   
Sarasa hotel Namba 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 



 
 
 
 

 

 

"ดอกซากุระ” ญ่ีปุน่จะออกดอกประมาณปลายเดอืนมนีาคม ถึง ตน้เดอืนเมษายน  

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กลบัสภาพอากาศ ดอกอาจจะยังออกนอ้ยหรือร่วงก่อนก าหนด  

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.40   

RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 

 

 

 

21.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

 

 

 
 

00.55 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง 

บนเครื่องมีจ าหน่าย) 

08.40 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ ประเทศญ่ีปุน่ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรณุาปรบันาฬิกา  

5 
เมืองนารา – วัดโทไดจ ิ– สวนกวางนารา - Lalaport 

EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 
   

Izumisano Center Hotel 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน  

6 
ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภมูิ   XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50 
    

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

07-12 มนีาคม 66 35,888 

ไมม่ีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 

6,000 บาท) 

9,500 

31  

14-19 มนีาคม 66 35,888 31  

28 มนีาคม – 02 เมษายน 

66 

39,888 31  

04-09 เมษายน 66 42,888 31  

07-12 เมษายน 66 49,888 31  

11-16 เมษายน 66 49,888 31  

12-17 เมษายน 66 49,888 31  

13-18 เมษายน 66 47,888 31  

วันที่หนึง่    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet park jazz 

dream -  

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

 อาหาร เที่ยง,เย็น                                                                                                               



 
 
 
 

 ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศ

ญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นพาทุก

ท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มขีนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดบั 3 ของประเทศ

ญ่ีปุ่น จากนั้นพาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ 

ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมความสวยงาม

ปราสาทเก่าแก่ของญ่ีปุ่น ถูกสร้างข้ึนในช่วงครึ่งหลงั

ของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเด

โยชิ ผู้รวมญ่ีปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลา

ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 

16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งใน

สัญลักษณ์ของญ่ีปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็

ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและ

ย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียง

ที่สุดในญ่ีปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ปิ้ งย่าง Yakiniku 

พาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ Mitsui outlet park jazz dream อีกหนึ่งเอาท์เลตที่มีใหญ่มาก และเป็นที่นิยมอย่างมาก ด้วย

จ านวนร้านค้าที่มีกว่า 302 ร้าน ทั้งแบรนด์เส้ือผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย พ้ืนที่กว้างถึง 

45,700 ตารางเมตร จึงยกให้เป็นเอาท์เลตทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญ่ีปุ่น ซ่ึงรวมทั้งแบรนดด์ัง แบรนด์หรมูากมายของตา่งประเทศ 

และแบรนด์แฟช่ันช้ันน าของญ่ีปุ่น ที่เป็นที่นิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพ้ืนที่ส าหรับนั่งเล่นอีกด้วย หลังจากนั้นพาทุก

ท่านไปชม Nabana No Sato Winter Illumination เทศกาลช่ือดังของเมืองนาโกย่า เป็นงานประดับไฟสุดอลังการของ

ญ่ีปุ่น โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ อุโมงค์ไฟระยิบระยับ หรือ Tunnel of Light ในระยะทางกว่า 200 เมตร ตลอดเส้นทางจะ

ล้อมรอบไปด้วยดวงไฟทั้งรูปดอกไม้หรือดาวมากมาย และก็ยังมีอุโมงค์ไฟที่เปลี่ยนสี จัดรอบบริเวณสวนดอกไม้นอกจากนี้

ในสวนก็ยังมีโซนแสดงไฟอีกมากมาย ถือเป็นเทศกาลยอดนิยมของทั้งชาวญ่ีปุ่นและต่างชาติเลยทีเดียว  

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 ที่พัก: Cypress Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  

วันที่สาม  ร้านมีดซันชู – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่พักออนเซ็น            

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                               

 



 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้านมีดซันชู หรือ 

Hamanoyasan สถานที่ผลิตมีดได้คมสุดๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มี

ช่ือเสียงเรื่องการตีดาบญ่ีปุ่นอย่างดาบเซกิ ส าหรับร้านมีดซันซูนี้มี

เครื่องใช้ของมีคมมากกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกร

ตัดแต่งก่ิงและสวนกรรไกรตัดเล็บหลากหลายขนาด หรือมีดส าหรับ

ท าครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การท าวัตุดิบของท่านง่ายข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีดาบญ่ีปุ่น ขนมและเครื่องดื่มเย็นๆจ าหน่ายอีกด้วย 

อีกหนึ่งส่ิงที่พลาดไมไ่ด้เมือ่มารา้นซันซูคือ การชมการแสดงดาบอไิอ

กิริ ดาบซามูไรคมๆที่ฟันเพียงครั้งเดียวต้นไผ่ก็ขาดเป็นสองท่อน 

พร้อมกับใส่ชุดกิโมโนหรือเส้ือก๊ักซามูไรถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และให้

ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากได้อีกด้วยทั้งมีดและกรรไกรครัวเรือน

ภายใต้แบรนด์ของทางร้านเองและแบรนด์อื่นๆอีกด้วย จากนั้นพา

ทุกท่านไป น าท่านไปที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old 

Town) ตั้งอยู่ในเมืองทาคายาม่า (Takayama) ของจังหวัดกิฟุ 

(Gifu) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการ

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้  เดินชม หมู่บ้าน LITTLE 

KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่

มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมยัเอโดะทีม่ีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญ่ีปุน่ 

เมื่อครั้งหนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่าน

ศูนย์กลางส าหรับการท าการค้าของเมือง Takayama มีถนนที่เช่ือมระหว่างสถานที่ส าคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า 

จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอดมาตั้งแต่ยุคเอโดะมาถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างบา้นเรือนตามสไตล์แบบญ่ีปุ่นแท้ 

บ้านทั้ง2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีน ้าตาลหรือสีด า ในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่2 สีนี้เท่านั้น เพ่ือ

ไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอื่น อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไป

ด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ร้านซูชิ ไอศกครีม ของ

หวาน ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซ่ึง

ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม  หรือ ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge 

สะพานสีแดง ที่ทอดข้ามแม่น ้ามิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย  

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) Japanese Set  

พาทุกท่านไปชมสถานทีช่ือ่งดงัของญีปุ่น่ หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที ่6 ของ

ญ่ีปุ่น  ที่นี่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในปี 1995 เป็น

หมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น ้าโชกาวะ (Shogawa) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตั้งอยู่บนภูเขาใน

เขตจังหวัดกิฟูและโทยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่

มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจ าหมูบ่้านอย่าง Wada House หรอื 

Kanda House ที่ถือว่าเป็นบา้นทรงกัสโซ่แบบโบราณทีอ่นรุักษ์เอาไว้จวบจนปจัจุบันอันเป็นสมบตัขิองชาติ และพิพิธภัณฑท์ี่

จัดแสดงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมของญ่ีปุ่นให้เราได้เดินชม ก็ยังมี



 
 
 
 

บ้านหลายๆหลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ทุกท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้

พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทา

อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

ที่พัก: Hotel Gujo Hachiman 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่5)  

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีต

เมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี เป็นเสมือนจุดก าเนิดของ

ความเป็นญ่ีปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่าน

เมืองเก่าที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนไม้ เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi 

Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ.

711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาล

เจ้าจ้ิงจอก เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) 

มีช่ือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจน

เป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การ

เก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปปั้ นจ้ิงจอกอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) Japanese Set  

พิเศษ ให้ท่านได้ เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชารสชาติต่างๆได้ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลิน

กับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมาย Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมี

ช่ือเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญ่ีปุ่นแนน่อน เช่น เครื่องส าอาง ครีมบ ารุงต่างๆ อาหารเสริม ขนม ชาเขียว และ

อื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ให้บริการส าหรับนั่งพักผ่อนทานอาหารหรือขนมอีกด้วย สินค้ายอดนิยม ยกตัวอย่างเช่น 

ครีมของแบรนด์ Karen ทั้งครีมบ ารุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ส าหรับล้างหน้า และครีมกันแดด ซ่ึงเป็นที่นิยมส าหรับ

ร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ ครีมกันแดดน ้านม Karen Sunscreen ที่มีเนื้อครีมบางเบา และ ไม่มี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมาะส าหรับทุกผิว ได้ทั้งผิวหน้าและล าตัว จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu 

temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน ้าใส เป็นช่ือในภาษาญ่ีปุ่นที่แปลว่า “น ้าบริสุทธ์ิ” เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากในเกียวโต 

และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึง

เป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร ่ารวยมั่งค่ัง  

วันที่ส่ี  เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ – เรียนรูว้ิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี -  

 วัดคโิยมิสุเดระ -  ย่านชินไซบาชิ            อาหาร เช้า,เที่ยง  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อิสระเดินช้อปปิ้ ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งขนาดมหึมา

ระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย ร้านเครื่องส าอาง ร้าน

ขายเส้ือผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไป

จนถึงร้านอาหารและคาเฟก็่รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือ

ม ีป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความ

นิยมของแบรนด์ขนมช่ือดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็น

แลนด์มาร์คส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย 

โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างข้ึนมาครั้งแรกใน

ปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi 

Bridge) สะพานเล็กๆที่เ ช่ือมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ 

(Dotonbori) กับ ย่ าน ชิน ไซบา ชิ  (Shinsaibashi) ย่ าน

การค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Sarasa hotel Namba 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 

 

 
 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่7)  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เพ่ือ สักการะพระพุทธรูปส าริดที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น วัดโทไดจิ Todaiji เมืองนารา 

สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก วัดโทไดจิ ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก 

ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่น วัดโทไดจิ 

สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ ส่ิงก่อสร้างที่ส าคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ 

ไดบุตสึเดนซ่ึงเป็นทีป่ระดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบตุสึ เป็นอาคารไม้ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 

187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็

ยังคงมีความย่ิงใหญ่จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก บริเวณใกล้เคียงกัน มี สวนกวางนารา Nara deer park 

บริเวณทางเดินเข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย สวนกวางแห่งนี้ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนาดกว้างใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 660 เฮกตาร์ ซ่ึงเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานา

พรรณ สนามหญ้า สระน ้า ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิรวมทั้งสวนสวยในโซนต่าง ๆ  จุดเด่นของสวน

นาราที่นักท่องเที่ยวมุ่งมาเที่ยวชมก็คือ ฝูงกวางซีกา ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว  

วันที่ห้า เมืองนารา – วัดโทไดจ ิ– สวนกวางนารา - Lalaport EXPOCITY - รนิคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท                       

อาหาร เช้า,เที่ยง  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) Japanese Set  

 พาทุกท่านไปชอ้ปปิ้ งกนัตอ่ที ่Lalaport EXPOCITY มีพ้ืนที่กว้างขวาง มีร้านค้าอยู่ประมาณ 300 ร้าน มีทั้งแบรนด์ช้ันน า

ระดับโลก ร้านบูติกช้ันน า ร้านเส้ือผ้ากีฬา และ ร้านค้ากลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เส้ือผ้าแฟช่ัน

ส าหรับเด็ก วัยรุ่น รวมไปถึงวัยท างาน อีกทั้งสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวมากมาย 

จากนั้นช้อปปิ้ งตอ่กนัที ่รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท Rinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจาก

บรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมรกิา จ าลองเป็นเสมือนเมืองทา่แห่งการช็อปปิ้ งทีย่ิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามี

สไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังมากถึง 210 ร้าน ครบครันทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น

แบรนด์ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ Royal 

Copenhagen ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านอร่อยให้นั่งทานอีกด้วย 

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

  ที่พัก: Izumisano Center Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 
 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบนิที่  XJ613 (ค่าทวัรไ์ม่

รวมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครื่องมจี าหน่าย) 

13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้

จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

วันที่หก   ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ                                                  

                     อาหาร เช้า  

  



 
 
 
 

หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่

เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 

   กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญ่ีปุ่น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถท า 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบยีนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุน่ 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมือ่อพั

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 

2.Google maps ล้ิงค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านล้ิง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุม

โรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้

ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ย่ีห้อ 

ไ ด้ แ ก่  Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum 

Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว 

หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อน

การเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีด

ไม่ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอัพเดท ณ วนัที่ 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับทางรัฐบาลญ่ีปุน่ 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบรกิารเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  



 
 
 
 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส าคัญ ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่

ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือข้ึนเครื่องได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านตอ้ง

เสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อน

เดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  

7. ค่าประกันอบุตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัทท า

ไว้ ทัง้นี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย์ 

จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไมร่วมประกันสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 



 
 
 
 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบนิวนัแรก  ท่านละ 5,000 เยน / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุป๊ทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบหุรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่า่น

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 


