
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ23 TOKYO OSAKA 
เทีย่วญีปุ่่น... โตเกยีว เกยีวโต นาโกยา่ โอซากา้ 6วัน4คืน 

 

ที่พัก ออนเซ็น 1 คืน นาโกย่า 1 คืน ชินไซบาชิ/นัมบะ 1 คืน คันไซ 1 คืน  
พิเศษ!!!! อาหารญี่ปุ่น เมนูปิ้ งย่าง Yakiniku + บุฟเฟต่์ขาปู ยอดฮิต!!! 

 

สนุกสนานกับกิจกรรม “ลานสกีฟูจิเท็น” ไหว้พระขอพรวังดังแห่งโตเกียว วัดอาซากุสะ  
ชมความงามหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เรียนรู้วิธีชงชา ท่ี Kawaguchiko Shikido ชมทะเลสาบฮามานะโกะ  

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน วัดน ้าใสคิโยมิสุ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ สวนกวางนารา  
ช้อปปิ้ งแบบจใุจท่ี Gotemba premium outlets ย่านชนิไซบาชิ Lalaport EXPOCITY ย่านชินเซไก 

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  



 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

02-07 ธันวาคม 65 41,888  
 
 

เด็กมีเตียงราคาเท่าผู้ใหญ่ 
 (Infant ไม่เกนิ 2ปี 4,800 บาท) 

 
 
 
 

11,500 

30  

09-14 ธนัวาคม 65 39,888 30  

16-21 ธนัวาคม 65 41,888 30  

30 ธนัวาคม 65 –  
04 มกราคม 66 

49,888 30  

13-18 มกราคม 66 38,888 30  

20-25 มกราคม 66 38,888 30  

27 มกราคม –  
01 กมุภาพันธ์ 66 

38,888 30  

03-08 กุมภาพันธ์ 66 38,888 30  

10 – 15 กุมภาพันธ์ 66 39,888 30  

17-22 กมุภาพันธ์ 66 39,888 30  

24 กมุภาพันธ์ – 
01 มนีาคม 66 

39,888 30  

03-08 มีนาคม 66 39,888 30  

10-15 มนีาคม 66 39,888 30  

17-22 มนีาคม 66 39,888 30  

24-29 มนีาคม 66 39,888 30  

 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ600   BKK-NRT    23.50-08.00 
RETURN: XJ613      KIX-BKK     09.50-13.50 
 
 
 
20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
 

วันทีห่นึ่ง     ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   



 

 

 
 
 
08.00 น.   เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญี่ปุน่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

 น าทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัด
อาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุด
ในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินา
ริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มี
ความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวน
อยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธิ์ของวัด
แห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนน
นาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงของวัด มีร้านขาย
ของที่ระลึกมากมายไมว่่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญ่ีปุน่
ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่าน
สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหา
นครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวไดซ่ึ้งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set 
 จากนั้นอิสระช้อปป้ิงที่ Gotemba Premium Outlets Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้า ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและ

แบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆส าหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของทีนีคื้อสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปป้ิงพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์
อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้
ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ อีกทั้งยังร้านอาหารอีกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกรับประทาน 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) พิเศษบุฟเฟต่์ขาปู!! 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Alexander Yukari No Mori Yamanakako 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

วันทีส่อง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากสุะ - Gotemba premium outlets  
                       อาหาร เที่ยง, เยน็                                                                                                               



 

 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  
พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อ
น ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระ
ถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง  

พาทุกท่านไปสนกุสนามกบักิจกรรมที่ ลานสกฟูีจิเท็น Fuji ten ski resort เป็นสกีรีสอร์ททางตอนเหนอืของภูเขาไฟฟูจิ 
เป็นท าเลที่สวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและทะเลสาบคาวากจุิอยู่เบื้องลา่ง อีกหนีง่
จุดที่น่าสนใจของที่นี้คือวิวภูเขาฟูจิที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า
อุปกรณ์เล่นหิมะ) หมายเหตุ: ลานสกีฟูจิเท็น มีก าหนดเปิด 5 ธันวาคม 2565 แต่ในกรณีหิมะตกไม่มากอาจมีก าหนด
เลื่อนเปิด ดังนั้นขอเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น น าท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน Fujiyoshida Sengen 
Shrine ศาลเจ้าส าหรับบูชาเจ้าหญิงโคโนฮานาซาคุยะ เทพของชินโตที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟฟูจิ ต้ังหลักที่ตั้งอยู่ทางทิศ
เหนือของภูเขาไฟฟูจิ ในป่าทึบห่างไกลจากถนน จากถนนใหญ่เดินเข้ามาเรียงรายไปด้วยโคมไฟหิน และร่มเงาของป่าไม้
สนซีดาร์สูงใหญ่ อาคารต่างๆภายในศาลเจ้าทาด้วยสีแดงตั้งแต่ปี 1615 มีเวทีเต้นร า และอาคารเสริมอื่นๆอีก 2-3 หลัง 
เมื่อเดินเข้ามาในศาลเจ้าก็จะเจอกับ “ที่ช าระล้างร่างกาย” ซ่ึงทุกคนจะต้องท าการช าระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าไป
สักการะภายในศาลเจ้า ซ่ึงมีวิธีการช าระล้างร่างกาย หลังจากช าระล้างร่างกายเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านมาที่บริเวณ

วันทีส่าม หมู่บา้นโอชโินะฮักไก – ลานสกฟูีจิเทน็ – ศึกษาพิธีชงชาที่ Shikido Duty free -ทะเลสาบฮามานะโกะ - นาโกยา่ 
                                                                  อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็                                                                                                               



 

 

ศาลเจ้าหลัก บริเวณที่มีระฆังและกล่องท าบุญอยู่หน้าอาคาร โค้งค านับ 1 คร้ังก่อนลั่นกระด่ิงที่ห้อยลงมา จากนั้นโยน
เหรียญใส่กล่องท าบุญ และโค้งค านับ 2 ปรบมือ 2 โค้งค านับ 1 คร้ัง ถือว่าเสร็จสมบูรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้
ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการ
ชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการ
ดื่ม และที่ส าคัญเป็นการเรียนชงชาที่วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟ
ฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) เพราะ
สถานที่เรียนตั้งอยู่บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido 
Duty Free  โดยชั้นล่างของที่นี่เป็นร้านขายข อง เช่น วิตามิน
บ ารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟ
มล้ างหน้าถ่านหินภู เขาไฟ และ  KAREN Special Set เซต
โปรโมช่ันสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบ ารุงผิวหน้า โลช่ันน ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆ
เช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set 
จากนั้นพาทกุท่านไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบฮามานะโกะ Lake Hamana เป็นทะเลสาบที่มขีนาดโดยรอบยาว 114 
กิโลเมตร ครอบคลุมเมืองฮามามัตสึและเมืองโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบน ้ากร่อยที่มีความยาว
โดยรอบเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ในญี่ปุ่นอีกด้วย ทิวทัศน์ของผิวทะเลสาบ
สีฟา้กับภูเขาที่งดงาม และผิวทะเลสาบจะทอประกายแสงระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 0 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูป้ิงย่าง Yakiniku จากนั้นเดินทางสู่ที่พักใน เมืองนาโกย่า Nagoya 
ที่พัก:  Hotel in Nagoya area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  
จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่ เกยีวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมอืงหลวงที่รุ่งเรืองอยา่งยาวนานร่วมหนึ่งพัน
ปี เป็นเสมือนจดุก าเนิดของความเปน็ญี่ปุน่ทีทุ่กคนรู้จกั ทั้งวัดวาอารามศาลเจา้เก่าแก่ เกอชิา และยา่นเมอืงเก่าที่เรียง
รายด้วยบา้นเรือนไม ้

วันทีส่ี่         นาโกย่า - เกยีวโต -ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ – ศาลเจ้าเฮอนั - วัดคิโยมิสุเดระ - โอซาก้า- อสิระช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ  
             อาหาร เชา้,เที่ยง 



 

 

 เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บน
ยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลัง
ศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็น
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบ
ริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่มากมาย  

 

ถ่ายภาพด้านหน้า ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี 
จุดเด่นคือ ด้านหน้าของศาลเจ้ามีประตูโทริอิยักษ์สีแดง เป็น
เสาที่โดดเด่นและเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ชมนิยมมาถ่ายรูปทั้งก่อน
เข้าชมศาลเจ้า ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังอิมพิ
เรียล แต่ได้ถูกย่อส่วนลง ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีแดงสด
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซ่ึงได้รับอิทธิพลจากจีน มี
เจดีย์มังกรฟ้าและเจดีย์พยัคฆ์ขาว ต้ังอยู่ริมฝ่ังซ้ายและขวา 
บริเวณด้านหลังของศาลเจ้า จะมีสวนขนาดใหญ่ที่โอบล้อม
บริเวณวัด ภายในสวนมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ บ่อน ้าที่ตกแต่ง
สไตล์ญี่ปุ่น ให้บรรยากาศร่มร่ืนย์มากเลยทีเดียว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าเฮอัน)   

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese set 
จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน ้าใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่
แปลว่า “น ้าบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือ
สักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐาน
ของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร ่ารวยมั่งค่ัง จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

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

 
 
 
 

หลังเช็คอินโรงแรมแนะน าให้ท่านเดินช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไป
ด้วย ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟก่ร็วมตวั
กันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนยิมของแบรนด์ขนมชื่อดงัอยา่งกลูิ
โกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูก
สร้างขึ้นมาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานอิบซึิบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง 
ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่8)  

วันทีห้่า  ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - Lalaport EXPOCITY - ยา่นชนิเซไก                   อาหาร เชา้,เที่ยง  
 



 

 

 พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka 
Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลัง
ของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวม
ญ่ีปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมยันัน้ ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมกอ่สร้างจนถงึ
เสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่
กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอ
ซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและ
ย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดใน
ญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) เดินทางสู่ นารา พาทุกท่าน
ไป สักการะพระพุทธรูปส าริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดโทไดจิ 
Todaiji สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก 
วัดโทไดจิ ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก 
ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความ
เก่าแก่และส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น วัดโทไดจิ 
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
มากๆ ส่ิงก่อสร้างที่ส าคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ได
บุตสึเดนซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป็นอาคาร
ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต 
แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหาร
หลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความ
ย่ิงใหญ่จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก บริเวณใกล้เคียง
กัน มี สวนกวางนารา Nara deer park บริเวณทางเดินเข้าสู่
ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย 
สวนกวางแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็น
สวนขนาดกว้างใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ  660 เฮกตาร์ ซ่ึงเต็ม
ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระน ้า ศาลเจ้า 
วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซน
ต่าง ๆ จุดเด่นของสวนนาราที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งมาเที่ยวชมก็คือ ฝูงกวางซีกา (Sika deer) ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที9) Japanese set 
 พาทุกท่านไปช้อปป้ิงกันต่อที่ Lalaport EXPOCITY มีพ้ืนที่

กว้างขวาง มีร้านค้าอยู่ประมาณ 300 ร้าน มีทั้งแบรนด์ชั้น
น าระดับโลก ร้านบูติกชั้นน า ร้านเสื้อผ้ากีฬา และ ร้านค้า
กลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เสื้อผ้า
แฟชั่นส าหรับเด็ก วัยรุ่น รวมไปถึงวัยท างาน อีกทั้งสินค้า
และบริการในชีวิตประจ าวัน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองครัว
มากมาย และเดินเล่นยามค ่าคืนที่ ย่านชินเซไก Shinsekai 
ย่านช้อปป้ิงส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า โดยชื่อชิน
เซไกสามารถแปลตรงๆตัวว่า “โลกใหม่” มีหอคอยซึเทนคาคุ
ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี้ตั้งอยู่ตรงกลาง
อีกด้วย ย่านนี้เป็นแหล่งช้อปป้ิงและร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย บริเวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกนัว่า จัน
จัน โยโกะโชที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มส าหรับคนญี่ปุ่น มีอาหารและขนม ให้ท่านลองชิมกันมากมาย  



 

 

เย็น       อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Hotel in Kansai area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที1่0)  
   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบนิที่  XJ613 
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 

13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
 กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

วันทีห่ก  ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                   อาหาร เช้า  
 



 

 

► 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 (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 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 าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 



 

 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักหอ้งโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 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. การประกนัการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับ
รักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกัน
เพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนโีดยทัง้นี้การท าประกนันีจ้ากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้
บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น   แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความ
ประสงค์มาที่บริษัทฯ 

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

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินในวันแรก ท่านละ 6,000 เยน  / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 



 

 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน
ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 
 


