
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SNOWFALL IN OSAKA เท่ียวญ่ีปุน่... โอซาก้า โกเบ เกียวโต นารา 6วัน4คืน 

พัก ออนเซ็น 1 คืน ย่านช้อปปิ้ งชินไซบาช/ินัมบะ/โดทงโบริ 2 คืน และ ย่านคันไซ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟต่์ยากินิกุ 
เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. + Carry on 7 Kg 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

17-22 มกราคม 66 33,888  
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
 (Infant ไม่เกิน 2ป ี 
6,000 บาท) 

 
 
 
 
 

7,500 

31  

24-29 มกราคม 66 33,888 31  

31 มกราคม –  
05 กุมภาพันธ์ 66 

33,888 31  

07-12 กุมภาพันธ์ 66 33,888 31  

14-19 กุมภาพันธ์ 66 33,888 31  

21-26 กุมภาพันธ์ 66 33,888 31  

28 กุมภาพันธ์ –  
05 มีนาคม 66 

33,888 31  



 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.40   
RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 
 

 
 
 

21.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปา๋ 

 
 

 

00.55 น.    ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุน่ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ612  
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย) 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา 

ของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!!  
ประเทศญี่ปุน่ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ฝนืจะมีโทษจับและปรับ  

 พาทุกท่านเดินทางสู่  โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 
ของประเทศ พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า 
Osaka Castle ปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเด
โยชิ ผู้รวมญ่ีปุ่นให้เป็นหน่ึงเดียวในสมัยน้ัน ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิม
ก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาท
ขนาดใหญ่ที่กลายเปน็หนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบัน
ปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรง
ขามและย่ิงใหญ่ จนนับว่าเปน็หน่ึงในสามปราสาทท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในญ่ีปุน่ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อท่ี1) บุฟเฟต่ป์ิ้ งย่าง Yakiniku 
จากนั้นพาทุกท่ านตะ ลุยหิมะที่  Rokko Snow Park เปิด
ให้บริการทุกปตีั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม อยู่ใกล้กับโอ
ซาก้าและโกเบ เพลิดเพลินกับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด มี
พ้ืนที่ส าหรับเล่นหิมะโดยเฉพาะ และไม่ต้องกังวลหากพาเด็กๆ
มาด้วย ที่นี้มี “สโนว์แลนด์” แบ่งออกเป็นสองส่วน พ้ืนที่หนึ่ง
ส าหรับเลื่อนหิมะและอีกส่วนส าหรับเล่นหิมะ เป็นเนินเขาเล็กๆ 
เด็กๆจึงสามารถเล่นสกีคนเดียว หากท่านไม่ได้เตรียมความ
พร้อมหรืออุปกรณ์มา ที่นี้ยังมีร้านค้าคอยให้บริการ อุปกรณ์ 
เครื่องแต่งกาย มีของส าหรับเล่นหิมะให้เด็กๆ และยังมีโซน
ร้านอาหารในบริเวณนั้นอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่าเข้า Rokko Snow park และ Sled 1 อันต่อ 2 ท่าน ไม่รวมค่าอุปกรณ์
อื่นๆ  ของเล่น หรือค่าเข้าในโซนต่างๆ) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ Kobe และ อิสระช้อปปิ้ งท่ี Kobe Harbor 
land คือย่านท่องเที่ยวติดท่าเรือที่ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟ JR Kobe และบริเวณท่าเรือโกเบที่เพียบพร้อมไปด้วย
แหล่งช้อปปิ้ งอย่างมากมาย เช่น Umie และ MOSAIC, พิพิธภัณฑ์เด็กอังปังแมน โกเบ ภายในมีร้านค้าเล็กๆขายเส้ือผ้า 
และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ อีกหลายหลาย ถือเป็นอีกหน่ึงแหล่งช้อปปิ้ งริมน ้า รวมไปถึงจุดชมวิวที่เราสามารถชม
ความงดงามจากทิวทัศน์ของเมืองโกเบและสัมผัสความโรแมนติกของเมืองนี้ และสามารถมองเห็น โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ 
(Kobe Port Tower) ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันได้อีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง หรือเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Harbor Walk พ้ืนที่เดินเล่นชมวิวกินลมทะเล ทางเดินไม้ที่ทอดยาวอยู่ระหว่าง Signal Tower และ

วันที่สอง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - Rokko Snow Park –  
เมืองโกเบ - Kobe Harbor land                   อาหาร เที่ยง , เย็น                                                                                                              

วันที่หน่ึง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   



บริเวณ Brick Warehouses โกดังอันสวยงามสไตล์วินเทจที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษ 18 หรือ Love’s Post Box ตู้
ไปรษณีย์แห่งรักอันเปน็ท่ีนิยมในการส่งจดหมายรัก ถือเปน็จุดถ่ายรูปหวานๆของเหล่าคู่รัก  

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี2) 
ที่ พัก : Kobe Hotel Fruit Flower Onsen 3*  หรื อ  ร ะดับ
ใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง หลังอาหารไม่ควรพลาด
ประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น 
(Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 
ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการ
หมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ 
และช่วยผ่อนคลายความเครียดและร่างกายได้เป็นอย่างดี  
โดยน ้าออนเซ็นของท่ีน้ีจะเป็นสีน ้าตาลแดง เรียกว่า ''คินเซน'' 
(คิน แปลว่า ทอง) เป็นน ้าแร่ขึ้นชื่อ ที่มีธาตุเหล็กผสมอยู่เยอะจึงท าให้เปลี่ยนจากสีใสมาเป็นสีน ้าตาลแดง คินเซ็นมี
คุณสมบัติในการรักษาอุณหภูมิและสามารถฆ่าเชื้อต่างๆได้  คุณภาพของที่นี้มีธาตุเหล็กและเกลือสูงมีผลกับอาการปวด
หลัง ปวดข้อ พักฟื้ นเมื่อยล้า ฯลฯ และยังมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นภูมิแพ้และเรื้อรัง เป็นน ้าพุ
ร้อนที่หายากที่สุดในโลกที่มีส่วนผสม 7 ใน 9 อย่างท่ีกระทรวงส่ิงแวดล้อมก าหนดให้เป็นน ้าพุร้อนบ าบัด 
หมายเหตุ บริเวณที่พัก จะจัดงาน Kobe Illuminage 2022 ในธีม "Carnival Gimmick" ที่มีแสงสีพร้อมกับเสียงเพลง 
และการแสดงต่างๆ  โดยทางเดินของงานจะเป็นเขาวงกตรูปดาว เดินเล่นบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ถ่ายรูปสร้างความทรงจ า
การประดับไฟที่สวยงามในอากาศที่หนาวเย็น โดยงานจะจัดขึ้นช่วง วันที่ 19 พ.ย. 65 – 26 ก.พ. 66 เวลา 17.00-22.00 
โดยมีค่าเข้าท่านละ 1,500 เยน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้างาน)   
 
 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี3)  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะ
อดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี เป็นเสมือน
จุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้า
เก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนไม้  เที่ยว
ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่
มากกว่าพันป ีสร้างขึ้นครั้งแรกในป ีค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama 
หรือท่ีคนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป็น
สถานที่ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มี
ชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่
เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้
ท่ัวท้ังภูเขาอินาริ ผู้คนเชื่อกันว่าเปน็ภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะ
เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึง
พืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังน้ันบริเวร
ศาลเจ้าจึงมีรูปปั้ นจิ้งจอกอยู่มากมาย ถ่ายภาพด้านหน้า ศาลเจ้าเฮ
อัน Heian Shrine สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 เนื่องในโอกาสที่นคร
เกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี จุดเด่นคือ ด้านหน้าของศาลเจ้ามีประตู
โทริอิยักษ์สีแดง เป็นเสาที่โดดเด่นและเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ชมนิยมมาถ่ายรูปทั้งก่อนเข้าชมศาลเจ้าและตอนเดินกลับ ตัว
ศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังอิมพิเรียล แต่ได้ถูกย่อส่วนลง ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีแดงสดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน มีเจดีย์มังกรฟา้และเจดีย์พยัคฆ์ขาว ตั้งอยู่ริมฝั่ งซ้ายและขวา บริเวณ

วันที่สาม        เมืองโกเบ - เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free -
         วัดคิโยมิสุเดระ – อิสระช้อปปิ้ งย่านชินไซบาชิ                    อาหาร เช้า , เที่ยง 



ด้านหลังของศาลเจ้า จะมีสวนขนาดใหญ่ที่โอบล้อมบริเวณวัด 
ภายในสวนมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ บ่อน ้าท่ีตกแต่งสไตล์ญ่ีปุ่น ให้
บรรยากาศร่มร่ืนย์ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าเฮอัน)  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี4) Japanese set 
จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้
ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือก
ซื้อชารสชาติต่างๆได้ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้า
มากมาย  Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่
รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจาก
ประเทศญี่ปุ่นแน่นอน เช่น เครื่องส าอาง ครีมบ ารุงต่างๆ อาหาร
เสริม ขนม ชาเขียว และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ให้บริการส าหรับนั่ง
พักผ่อนทานอาหารหรือขนมอีกด้วย สินค้ายอดนิยม ยกตัวอย่างเช่น ครีมของ
แบรนด์ Karen ทั้งครีมบ ารุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ส าหรับล้างหน้า และ
ครีมกันแดด ซึ่งเป็นที่นิยมส าหรับร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะ ครีมกันแดดน ้านม Karen Sunscreen ที่มีเนื้อครีมบางเบา และ ไม่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมาะส าหรับทุกผิว ทาได้ทั้งผิวหน้าและล าตัว มี
ส่วนผสมจากน ้านมและเชอร่ี จากน้ันพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu 
temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน ้าใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น ้า
บริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย 
นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่
กวนอิม ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพ
เอบิสึผู้เปน็เทพเจ้าแห่งความร ่ารวยม่ังค่ัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการ
แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
เนื่องจากที่พักตั้งอยู่ใกล้ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งขนาด
มหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้าน
เครื่องส าอาง ร้านขายเส้ือผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) 
ร้าน 100 เยน คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่
มากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่  ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมี
จุดเร่ิมต้นท่ีสะพานเอบิสึ ท่ีอยู่ตรงกลาง โดทงโบริ ซึ่งอยู่
ตรงข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิต ปา้ยกูลิโกะ (รูปคนชูแขน) 
 
 
 



 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี5)  
 อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวัน แนะน าทุกท่าน เปิดประสบ

การ์ณการนั่ งรถ ไฟเที่ ยว ในญี่ ปุ่ น  เดินทาง สู่  
Universal Studios Japan พาทุกท่านมาอัพเดท
เครื่องเล่นใหม่  Super Nintendo World และโซน
อื่นๆอีกมากมาย  Universal Studios Japan เป็น
สวนสนุกร ะดับ โลกที่ ได้ รั บการจัดอันดับจาก 
TripAdvisor ให้เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเป็น
เวลา 4 ปีติดต่อกัน และยังติดอันดับที่ 4 ของลิสต์
สวนสนุกระดับโลกที่ห้ามพลาดอีกด้วย  Universal 
Studios Japan หรือเรียกส้ันๆว่า USJ เปดิให้บริการ
ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น มี น า ค มปี  2001 แ ล ะ ไ ด้ ต้ อ น รั บ
นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกมาแล้วกว่า 100 ล้านคน ส าหรับในป ี2022 
แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกัน ท าให้สวนสนุกมีความหลากหลายและ
พร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย  1. SUPER NINTENDO WORLD™ 
สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในต านาน ด้านในโซนนี้ มีเครื่องเล่น
ใหญ่สองอย่ างคือ  Mario Cart กับ  Yoshi's Adventure และ
ระหว่างทางจะมีมินิเกมส าหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืน
เลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยังมี
ร้านอาหารและร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าของ Super Nintendo 
World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังป๊อบคอร์น แบบ limited ก็มีขาย
เฉพาะในโซนนี้เท่านั้น) 2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY 
POTTER™ จากภาพยนตร์ชื่อดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรรี่พอต
เตอร์ พ้ืนที่อันงดงามที่สร้างโลกแห่งเรื่องราว Harry Potter 
ขึ้นมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทั้งปราสาท Hogwarts 
หมู่บ้านพ่อมดแห่ง Hogsmeade และ รถจักรไอน ้า รวมถึงเครื่อง
เล่นและร้านค้าส าหรับเวทมนตร์ศาสตร์ 3. Minion Park รวมพล
เหล่ามินเนี่ยน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย แช้อปปิง
สินค้ามินเนี่ยนแสนน่ารัก 4. Universal Wonderland บริเวณนี้เปน็บ้านของเอลโม่ สนูปปี้  คิตต้ี และเหล่าตัวละครน่ารัก
อื่นๆที่เป็นที่นิยมทั่วโลก 5. Hollywood พบกับเครื่องเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟา้ 6. New York 
บริเวณนี้มีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่ส าคัญแห่งยุคสมัยตั้งแต่ 5th Avenue ไปจนถึง 
Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินส ารวจแหล่งก าเนิดของความบันเทิงด้วยไปกับการเดินเล่นไป
ตามถนนและตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์ชื่อดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น 
Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยท าเลท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบ ท าให้บริเวณน้ีมีกลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกับเมือง
ท่าที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโกที่มีชีวิตชีวา 8. Jurassic Park พบกับไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่ฟื้ น
คืนชีพที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกท่านได้ทัวร์แม่น ้าท่ีและลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ 9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในต านาน ด้วยความน่าสะพรึงกลัวของ
ฉลามกินคนในเมืองนี้ Amity ส ารวจเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่างและไอศกรีมในหมู่บ้าน
ชายทะเล 10. WaterWorld ชมการแสดงทางน ้าท่ีโลดโผน สมจริงจนท าให้ท่านกลั้นหายใจตั้งแต่ต้นจนจบ 
ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japan โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ังก่อนการส่ังซ้ือ 
ราคาบัตร ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปขีึ้นไป ราคาเร่ิมต้นท่านละ 2,800บาท 
ราคาบัตร เด็ก อายุ 4-11 ป ีราคาเร่ิมต้นท่านละ 1,800 บาท 
ราคาบัตร เด็ก อายุ 0-3 ขวบ เข้าฟรี 

      อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

วันที่ส่ี             อิสระท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan                         อาหาร เช้า 



 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี6)  
 จากน้ันน าทุกท่านไป สักการะพระพุทธรูปส าริดที่ใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุน่ วัดโท

ไดจิ Todaiji เมืองนารา สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ท่ีสุด
ในโลก วัดโทไดจิ ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก 
ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่
และส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ ส่ิงก่อสร้างท่ี
ส าคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
องค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 
157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียง
แค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็
ยังคงมีความย่ิงใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก บริเวณ
ใกล้เคียงกัน มี สวนกวางนารา Nara deer park บริเวณทางเดินเข้าสู่
ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย สวน
กวางแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนาด
กว้างใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 660 เฮกตาร์ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อย
ใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระน ้า ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซนต่าง ๆ จุดเด่นของสวนนาราที่
นักท่องเที่ยวมุ่งมาเที่ยวชมก็คือ ฝูงกวางซีกา ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี7) Japanese set 
 พาทุกท่านตะลุยช้อปปิ้ ง ศูนย์รวมแหล่งร้านค้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

ญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยสถานท่ีต่างๆ ซึ่งนอกจาก LALAPORT EXPOCITY ที่มีร้านค้าอยู่ประมาณ 300 ร้านและยังมีสถานที่ที่
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากมาย และชิงช้าสวรรค์ที่สูงท่ีสุดในญี่ปุน่อีกด้วย มีทั้งแบรนด์ชั้นน าระดับโลกและแบรนด์
ทีห่รูหราแต่เข้าถึงได้ มีทั้งร้านบูติกชั้นน า ร้านกีฬาและร้านค้ากลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เส้ือผ้า
แฟชั่นส าหรับ เด็กเล็ก วัยรุ่น รวมไปถึงวัยท างาน อีกทั้งสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน เครื่องใช้ไฟฟา้ เครื่องครัว
มากมาย และ รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท Rinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจาก
บรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จ าลองเปน็เสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้ งท่ีย่ิงใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งท่ีดูหรูหรา
มีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังมากถึง 210 ร้าน ครบครันทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น
แบรนด์ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ Royal 
Copenhagen ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารท่ีคัดร้านดีร้านอร่อยให้น่ังทานอีกด้วย  

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Kansai Airport area หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่8)  
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X  (XJ) เที่ยวบินท่ี  XJ613 
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย ) 

13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

วันทีห่้า           โอซาก้า – เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - LALAPORT EXPOCITY-  รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ 
              อาหาร เช้า, เที่ยง 
 

วันที่หก     ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                                  อาหาร เช้า  
  



หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเปน็หลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุน่)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมาใน
รูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุน่ 
- ไม่ต้องกักตัว 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ 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 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเปน็ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เปน็ลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 
►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ป ีท่ีไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุน่อัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  



- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่น่ัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเปน็ต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเปา๋ สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างช้า 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. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปา๋ที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน / ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ

ประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุน่ 



 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 
 

 


