
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JXJ41 SNOW WALL JAPAN ALPS OSAKA 6วนั4คนื 
เทีย่วญ่ีปุน่... โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ ซริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 

 

ทีพั่ก นาโกยา่ 1 คืน • ออนเซน็นากาโน่ 1 คืน •  ออนเซน็กิฟู 1 คืน • คันไซ 1 คืน • พิเศษ เมนู บฟุเฟต่์ป้ิงย่าง Yakiniku 
 
 

ต่ืนตาตืน่ใจกับก าแพงหมิะ บนเทอืกเขาเจแปนแอลป์ เยอืนปราสาทโอซากา้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
เที่ยวชม เมืองเกา่ทาคายามา่ ศาลเจา้ฟูชิมอินิาริ  วัดน ้าใสคิโยมิสุเดระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

 

เดินทางโดยสายการบนิ AirAsia X (XJ)    
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 Kg. + Carry on 7 Kg.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40     

2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ – โอ
ซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - Mitsui outlet park - นาโกย่า 

   Chisum Inn Nagoya 3* 
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3 
ร้านมีดซันชู – หมูบ่้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ยา่นเมอืงเก่าทา
คายามา่ - หมู่บา้น LITTLE KYOTO  - ที่พักออนเซน็นากาโน ่    

Azumino Hotaka View Hotel 
Nagano 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

4 เส้นทางเจแปนแอลป์ Tateyama Kurobe Alpine เริม่ต้น โองิ
ซาวะ ส้ินสุดที ่ทาเตยามะ - ที่พักออนเซน็กิฟู    

Gujo Vacance Mura Hotel Gifu 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชมิิอนิาริ – เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนยีม
ญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free แหล่งชอ้ปปลอดภาษี -  วัดคิ
โยมสุิเดระ – ยา่นชินไซบาช ิ- ย่านคันไซ                                                                                                             

   Izumisano Center Hotel 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

6 ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภมูิ   XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50     

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

20-25 เมษายน 2566 41,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 

6,000 บาท) 
11,500 

30  

02-07 พฤษภาคม 2566 44,888 30  

03-08 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

05-10 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

09-14 พฤษภาคม 2566 42,888 30  

11-16 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

16-21 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

18-23 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

23-28 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

25-30 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

01-06 มถินุายน 2566 43,888 30  

06-11 มถินุายน 2566 41,888 30  

13-18 มิถนุายน 2566 41,888 30  

15-20 มิถนุายน 2566 41,888 30  



 

 

 

 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) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

 

 

00.55 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บน 
เคร่ืองมีจ าหน่าย) 

08.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ
และปรับ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็น
เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากร
มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น พาทุกท่านถ่ายภาพ
ด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของ
ศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทม ิฮิเดโยชิ ผู้รวมญ่ีปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมยันั้น ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนถงึ
เสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลกัษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซากา้ก็
ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญ่ีปุ่น (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ป้ิงย่างบุฟเฟต่ ์Yakiniku 
พาทกุท่านไปช้อปป้ิงที่ Mitsui outlet park Shiga Ryuo อกีหนึ่งเอาทเ์ลตทีม่ใีหญ่มาก และเป็นทีน่ิยมอย่างมาก ด้วยจ านวน
ร้านค้าทีม่กีว่า 230 แบรนด์ ทัง้แบรนด์เส้ือผา้เดก็จนถึงผู้ใหญ่ รองเทา้ และเคร่ืองประดบัมากมาย จึงยกให้เปน็เอาทเ์ลตที่
ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซ่ึงรวมทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั่นชัน้น าของญี่ปุน่ ที่เปน็ที่
นิยมตา่งๆ และตรงกลางห้างยังมีพ้ืนทีส่ าหรับนั่งเลน่อกีด้วย  

เย็น  อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: Chisum Inn Nagoya / Aichi area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
 ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

20-25 มถิุนายน 2566 41,888 30  

22-27 มถินุายน 2566 41,888 30  

วันทีห่นึ่ง    ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ  

วันทีส่อง    ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ – โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - Mitsui outlet    อาหาร เทีย่ง   
                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

 

 
 
 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้านมีดซันชู หรือ 
Hamanoyasan สถานที่ผลิตมีดได้คมสุดๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงเร่ืองการตีดาบญี่ปุ่นอย่างดาบเซกิ ส าหรับร้านมีดซันซูนี้มี
เคร่ืองใช้ของมีคมมากกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกร
ตัดแต่งกิ่งและสวนกรรไกรตัดเล็บหลากหลายขนาด หรือมีด
ส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การท าวัตุดิบของท่าน
ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีดาบญี่ปุ่น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็นๆจ าหน่าย
อีกด้วย พาทุกท่านไปชมสถานทีช่ือ่งดงัของญีปุ่น่ หมู่บ้านมรดกโลก
ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที่ 6 ของ
ญี่ปุ่น  ที่นี่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในปี 1995 เป็นหมู่บ้าน
ชาวนาที่ต้ังอยู่ในหุบเขาตามแม่น ้าโชกาวะ (Shogawa) เป็นหมู่บ้าน
เล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและ
โทยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของ
เกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 
ปี จุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจ า
หมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House ที่ถือว่าเป็นบ้าน
ทรงกัสโซ่แบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้จวบจนปัจจุบันอันเป็นสมบัติ
ของชาติ และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนใน
หมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังที่เปิดเป็นร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ทุกท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) Japanese Set 
 จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old 

Town) ตั้งอยู่ในเมืองทาคายาม่า (Takayama) ของจังหวัดกิฟุ 
(Gifu) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงทกุวันนี้ เดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO 
หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการ
อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี 
เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น เมื่อคร้ังหนึ่งใน
อดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มีความเฟื่ องฟูทาง
เศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนย์กลางส าหรับการท า
การค้าของเมือง Takayama มีถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่ส าคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วน
ใหญ่ก็ตกทอดมาตั้งแตยุ่คเอโดะมาถงึปัจจุบนั เป็นการสร้างบ้านเรือนตามสไตลแ์บบญี่ปุ่นแท ้บ้านทั้ง2 ข้างทางจะมีแตเ่ฉพาะ

วันทีส่าม   ร้านมีดซันชู – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ยา่นเมืองเกา่ทาคายามา่ - หมู่บา้น LITTLE KYOTO  –  
    ที่พักออนเซน็นากาโน่              อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็                                                                                                               
 



 

 

สีน ้าตาลหรือสีด า ในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่2 สีนี้เท่านั้น เพ่ือไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมา
จากบ้านหลังอื่น อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้า
หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหนา่ยเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ร้านซูชิ ไอศกครีม ของหวาน ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของทีร่ะลกึ
พ้ืนเมืองเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดงไม่มหีนา้ตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ 
และเป็นสินค้ายอดนิยม  หรือ ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดง ที่ทอดข้ามแม่น ้ามิยากาวะซึงเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า  

เยน็  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  
ที่พัก: Azumino Hotaka View Hotel Nagano / Nagano area 3* หรือระดับ
ใกล้เคียงกัน  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 
วันก่อนเดินทาง หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การ
อาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 
ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของ
เลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  

 น าท่านชมไฮไลท์ เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ 
(Tateyama Kurobe Alpine Route) เส้นทางที่เริ่มต้น
สถานีโองิซาวะ (Ogisawa) และส้ินสุดที่เขาทาเตยามะ ใน
จังหวัดโทยามะ (Toyama) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) 
ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัย
ยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบ้ิล
คาร์ รถบัส และกระเช้าไฟฟา้ เป็นต้น โดยตลอดเส้นทาง
ท่านจะได้ร่ืนรมย์กับทิวทัศน์อันย่ิงใหญ่ตระการตาของ
เทือกเขาแอลป์เหนือซ่ึงครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 
เมตร (หมายเหตุ: เส้นทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้น
ระหว่างสถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได้ หรืออาจข้ึนและลงเส้นทางเดิม) โดยจะพาทุกท่านขึ้น Kanden Tunnel Electric 
bus เป็นรถบัสซึง่ใชพ้ลังงานไฟฟา้ นั่งรถบัสลอดอุโมงค์ทะลุเขาทาเทยาม่าไปอีกฝั่ ง จากนั้นน าท่านเดินเทา้แวะชม เขื่อนคุโร
เบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนกั้นน ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มี
ความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถงึ 492 เมตร ซ่ึงใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเข่ือนใช้
เวลาในการสร้าง4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพ่ือข้ามเขื่อน 800 เมตร ประมาณ 15 นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่
สวยงาม  

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) Japanese Set 

วันทีส่ี่ เส้นทางเจแปนแอลป์ Tateyama Kurobe Alpine เร่ิมต้น โองิซาวะ ส้ินสุดที่ ทาเตยามะ – ที่พักออนเซ็นกิฟู    
             อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็
                    
 



 

 

 แล้วไปต่อด้วย Kurobe cable car เคเบ้ิลคาร์ 
และไปต่อด้วย Tateyama Ropeway กระเช้า
ทาเทยามะ และ Tateyama Tunnel Trolley 
bus จนถึง สถานี Murodo ระหว่างทางที่นั่ง
รถบัสก็จะมีวิวก าแพงหิมะเตี้ยๆ และวิวภูเขาให้
ชม มีวิดีโอบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางนี้
และจุดท่องเที่ยวต่างๆ เดินทางถึง ทิวทัศน์สุด
พิเศษที่ สถานีมู โร โด  (Murodo Terminal) 
สถานีรถที่สูงที่สุดอยู่ที่ความสูง 2,450 เมตร 
ซ่ึงสูงที่สุดของแจแปนแอลป์ ที่ตั้งของจุดไฮไลท์ถ่ายภาพ ก าแพงหิมะสูงชัน Tateyama “Yuki-no-Otani” Snow Wall 
ภายในสถานีมีทางขึ้นจุดชมวิวด้านบน และทางเดินก าแพงหิมะ สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและ
อากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทศันียภาพทีต่ื่นตาตื่นใจ  ให้ท่านเพลิดเพลนิกบัการบันทกึภาพที่ประทับใจ และเดินทางต่อดว้ย 
รถบัสทาเทยามะโคเกิน Tateyama Highland Bus และ ขึ้น Tateyama Cable Car และส้ินสุดเส้นทางที่เขาทาเตยามะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Gujo Vacance Mura Hotel Gifu / Gifu area 3* หรือระดับใกล้เคยีงกนั  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อน
เดินทาง  หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่
ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาว
ญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน 
การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อม
บ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

 

 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่8)  

วันทีห่้า เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชมิิอนิาริ – เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนยีมญีปุ่่น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี -  
 วัดคิโยมสุิเดระ -  ย่านชนิไซบาช ิ– ย่านคันไซ                                                                                      อาหาร เช้า,เที่ยง  
 
 



 

 

จากนั้นน าทกุทา่นเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมอืงหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึง่พันปี เป็น
เสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงรายด้วย
บ้านเรือนไม้ เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.
711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้า
จ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของ
ความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมี
รูปป้ันจ้ิงจอกอยู่  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) Japanese Set  
 จากนัน้น าทา่นสัมผสัประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธี
ชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอม
อุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่ส าคัญเป็นการเรียนชงชาที่วิวดี
มากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่
บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free โดยชั้นล่างของที่นี่เป็น
ร้านขายข อง เช่น วิตามินบ ารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าชื่อดัง
ของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถา่นหินภเูขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชัน่
สุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบ ารุงผิวหน้า โลชั่น
น ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า 
แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ 
จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คน
ไทยรู้จักกันดีว่า วัดน ้าใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น ้าบริสุทธิ์” 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย 
นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์
เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่
ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร ่ารวยมั่งค่ัง อิสระ
เดินชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 
เมตร เต็มไปด้วย ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเส้ือผ้า ร้านปลอดภาษี 
(Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟก่็รวมตัวกัน
อยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่ง
บอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็น
แลนด์มาร์คส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟ
กูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่



 

 

บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ 
(Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Izumisano Center Hotel  / Kansai area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม กรณีโรงแรมอยู่ไกลจากสนามบนิ ขอบริการแบบ SET BOX  (มื้อที1่0)  

  เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
09.50 น.  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบนิที่  XJ613 (ค่าทัวร์ไม่รวม

ค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหนา่ย) 
13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุน่ (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนกัทอ่งเทีย่ว ตั้งแต ่วันที ่11 ตุลาคม 65 ที่เดินทางมา
ในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵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   
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

วันทีห่ก     ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ - ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ                                                                       อาหาร เช้า  
  



 

 

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 มิฉะนั้นทางบ ริษัทจะไม่
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 าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (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) สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 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. ค่าประกนัอบุัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

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 สนามบนิวนัแรก  ท่านละ 6,000 เยน / ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความ

ประทับใจและน ้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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


