
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

JXJ07 OHAYO! OSAKA 
เที่ยวญี่ปุ่น...โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 6วนั 4คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X (XJ) น ้าหนกักระเป๋า 20 กก + Carry on 7 กก. 
 

พักนาโกย่า 1คนื ออนเซ็น 1คืน โอซากา้ 2คนื 
เกยีวโต  เทีย่วสถานทีช่ือ่ดงั วดัน ้าใสคโิยมสุิเดระ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิวดัทองคนิคะคจุ ิ 
โอซาก้า  เชค็อนิแลนดม์ารค์ ปราสาทโอซากา้ ถา่ยภาพกบัป้ายกลูโิกะ ชอ้ปปิ้ งยา่นชนิไซบาช ิ 
ทาคายามา่ ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ ชมหมูบ่า้น LITTLE KYOTO ยา่นซนัมาชซิจู ิ
นาโกย่า ชมความสวยงามของเทศกาล Nabana no sato งานประดบัไฟสุดอลงัการ 
ชริาคาวาโกะ สัมผสัความดัง้เดมิของญีปุ่่น หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี  
 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

04-09 ตุลาคม 65 33,888  
 

 
เด็กมีเตียงราคาเท่าผู้ใหญ ่

 (Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) 

8,500 31  

11-16 ตลุาคม 65 37,888 8,500 31  

18-23 ตลุาคม 65 37,888 8,500 31  

25-30 ตุลาคม 65 35,888 8,500 31  

01-06 พฤศจิกายน 65 33,888 8,500 31  

08-13 พฤศจกิายน 65 33,888 8,500 31  

15-20 พฤศจกิายน 65 33,888 8,500 31  

22-27 พฤศจกิายน 65 33,888 8,500 31  

29 พฤศจกิายน- 
04 ธนัวาคม 65 

33,888 8,500 31  

06-11 ธนัวาคม 65 37,888 8,500 31  

13-18 ธนัวาคม 65 33,888 8,500 31  

20-25 ธันวาคม 65 37,888 8,500 31  

27 ธันวาคม 65 – 
01 มกราคม 66 

41,888 8,500 31  

03-08 มกราคม 65 37,888 8,500 31  

10-15 มกราคม 65 34,888 8,500 31  

ไม่รวมค่าบริการและยืน่วีซ่า (ประเทศญี่ปุน่) 2,000 บาท 

 
◼ 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 
 
 
 
 

วันทีห่นึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็น
อันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหนา้กบั 
ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของ
ญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือ
เป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่ง
เดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จ
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี  เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่
กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาท
โอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขาม
และย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญ่ีปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set 
พาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ Mitsui outlet park jazz dream อีกหนึ่งเอาท์เลตที่มีใหญ่มาก และเป็นที่นิยมอย่างมาก ด้วย
จ านวนร้านค้าที่มีกว่า 302 ร้าน ทั้งแบรนด์เสื้อผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเคร่ืองประดับมากมาย พ้ืนที่กว้างถึง 
45,700 ตารางเมตร จึงยกให้เป็นเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซ่ึงรวมทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์หรูมากมายของ
ต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั่นชั้นน าของญี่ปุ่น ที่เป็นที่นิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพ้ืนที่ส าหรับนั่งเล่นอีกด้วย 
หลังจากนั้นพาทกุทา่นไปชม Nabana No Sato Winter Illumination เทศกาลชื่อดังของเมอืงนาโกย่า เป็นงานประดบั
ไฟสุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ อุโมงค์ไฟระยิบระยับ หรือ Tunnel of Light ในระยะทางกว่า 200 เมตร 
ตลอดเส้นทางจะล้อมรอบไปด้วยดวงไฟทั้งรูปดอกไม้หรือดาวมากมาย และก็ยังมีอุโมงค์ไฟที่เปลี่ยนสี จัดรอบบริเวณ
สวนดอกไม้นอกจากนี้ในสวนก็ยังมโีซนแสดงไฟอีกมากมาย ถือเป็นเทศกาลยอดนยิมของทั้งชาวญ่ีปุ่นและต่างชาตเิลย
ทีเดียว โดยเทศกาลนี้จะจัดช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนพฤษภาปีหน้า 

วันทีส่อง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ-ปราสาทโอซากา้-Mitsui outlet park jazz dream-  
งานประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination                                                         อาหาร เที่ยง,เยน็                                                                                                               



 
 
 
 

 
 
 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนู BBQ 
ที่พัก: Hotel in Nogaya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้าน
มีดซันชู หรือ Hamanoyasan สถานที่ผลิตมีดได้คม
สุดๆ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองการตีดาบญี่ปุ่นอย่าง
ดาบเซกิ ส าหรับร้านมีดซันซูนี้มีเคร่ืองใช้ของมีคม
มากกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัด
แต่งกิ่งและสวนกรรไกรตัดเล็บหลากหลายขนาด หรือ
มีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การท า
วัตุดิบของท่านง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีดาบญี่ปุ่น ขนม
และเคร่ืองด่ืมเย็นๆจ าหน่ายอีกด้วย อีกหนึ่งส่ิงที่
พลาดไม่ได้เมื่อมาร้านซันซูคือ การชมการแสดงดาบอิ
ไอกิริ ดาบซามูไรคมๆที่ฟนัเพียงคร้ังเดียวต้นไผ่ก็ขาด
เป็นสองท่อน พร้อมกับใส่ชุดกิโมโนหรือเสื้อกั๊กซามูไร
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของ
ฝากได้อีกด้วยทั้งมีดและกรรไกรครัวเรือนภายใต้แบ
รนด์ของทางร้านเองและแบรนด์อื่นๆอีกด้วย จากนั้น
พาทุกท่านไป น าท่านไปที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า 
(Takayama Old Town) ตั้งอยู่ ในเมืองทาคายาม่า 
(Takayama) ของจังหวัดกิฟุ (Gifu) เป็นย่านที่เต็มไป
ด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างดีจนถึงทกุวันนี ้เดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO 
หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมือง
เก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 
300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น 
Old Town ของญี่ปุ่น เมื่อคร้ังหนึ่งในอดีตคือในยุคเอ
โดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มีความเฟื่ องฟูทาง
เศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนย์กลาง
ส าหรับการท าการค้าของเมือง Takayama มีถนนที่
เชื่อมระหว่างสถานที่ส าคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาล
เจ้า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอดมาตั้งแต่ยุคเอโดะมาถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบ
ญี่ปุ่นแท้ บ้านทั้ง2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีน ้าตาลหรือสีด า ในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่2 สีนี้
เท่านั้น เพ่ือไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอื่น อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมือง
เก่าซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ  ร้านซูชิ ไอ
ศกครีม ของหวาน ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่
มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับ

วันทีส่าม          ร้านมีดซันชู - ยา่นเมอืงเก่าทาคายามา่-หมู่บ้าน LITTLE KYOTO-หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ที่พักออนเซน็            
                                                                                                                                                                          อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                               
 



 
 
 
 

 
 
 

โชคลางของชาวญ่ีปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของ
หวานนานาชนิดอีกด้วย หรือถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น ้ามิยากาวะซึงเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย  

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese Set  
พาทุกท่านไปชมสถานที่ชื่องดังของญี่ปุ่น หมู่บ้าน
มรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้าน
มรดกโลกแห่งที่  6 ของญี่ปุ่น  ที่นี่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมๆกับ
ภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในปี 1995 เป็น
หมู่บ้านชาวนาที่ต้ังอยู่ในหุบเขาตามแม่น ้าโชกาวะ 
(Shogawa) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขา ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและโทยาม่า 
( Gifu and Toyama Prefectures) ท า ง
ตอนกลางของเกาะฮอนชู  ประกอบไปด้วย
บ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่
ควรพลาดเมื่อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจ าหมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House ที่ถือว่าเป็นบ้าน
ทรงกัสโซ่แบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้จวบจนปัจจุบันอันเป็นสมบตัิของชาติ และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตการเปน็อยู่
ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังที่เปิด
เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ทุกท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Gujo Onsen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 

     ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี 
เป็นเสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงราย

วันทีส่ี่     เกียวโต-ศาลเจา้ฟูชมิิอนิาริ-วัดคินคะคุจิ-วัดน า้ใสคิโยมิสุเดระ-ยา่นฮิกาชิยามา่-ยา่นชนิเซไก      อาหาร เช้า,เทีย่ง  
 



 
 
 
 

 
 
 

ด้วยบ้านเรือนไม้ พาทุกท่านไปที่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้น
คร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป้นสถานที่ที่มี
ความส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่
เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ 
โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็น
สัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese Set  

น าท่านเดินทางไป วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji) หรือวัดทอง 
เป็นวัดในนิกายเซน ตั้งอยู่ทางเหนือของเกียวโต ภาพวัด
ประดับด้วยทองอย่างหรูหราสะท้อนความเงางามบนผิว
น ้าของสระเคียวโคะจิหรือสระกระจกล้อมรอบด้วยสวน
สวยแบบญี่ปุ่น เป็นจุดเด่นของเกียวโตที่น่าจดจ าได้มาก
ที่สุดเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต ตัว
อาคารชั้นบนสุดตกแต่งด้วยทองค าเปลวสวยงามตา 
อาคารหลังนี้เคยเป็นที่พักของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ 
อาคารหลังนี้เคยเกิดเหตุไฟไหม้หลายคร้ังและล่าสุดได้
ถูกเผาท าลายลงไปในปี 1950 โดยพระที่คลุ้มคลั่ง ซ่ึงตัว
อาคารในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงขึ้นในปี 1955 ซ่ึงอาคารหลังนี้คนไทยอาจจะคุ้นเคยจากการ์ตูนเร่ืองอิคอิวซังที่ใช้
ปราสาทสีทองแห่งนี้เป็นฉากปราสาทของโชกุนในเร่ืองอิคคิวซัง ตัวอาคารสีทองมี 3 ชั้น ชั้นล่างสุดสร้างในสไตล์ชินเดง 
ท าจากไม้และใช้ก าแพงสีขาวตัดกบัตัวอาคารชั้นบนทีเ่ป็นสี ทอง ภายในของชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและรูป
ปั้ นของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ ช้ันที่ 2 สร้างในสไตล์บุคเคะ เคยใช้เป็นที่พักของซามูไร ตัวอาคารด้านนอกปิดด้วยทอง 
ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและล้อมรอบด้วยรูปปั้ นของเทพ 4 องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ 
ชั้นที่ 3 สร้างในสไตล์เซน ด้านในและนอกปิดด้วยทอง ส่วนบนสุดปั่ นรูปปั้ นของนกฟนิิกซ์สีทอง บริเวณรอบๆมีสวนญีปุ่น่
ที่ออกแบบได้สวยงามคงรูปแบบเดิมเหมือนในสมัยโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึเอาไว้ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดคิโยมิสุเดระ 
Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกนัดว่ีา วัดน ้าใส เป็นช่ือในภาษาญ่ีปุ่นทีแ่ปลว่า “น ้าบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมาก
ในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่
กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นทีป่ระดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร ่ารวยมัง่ค่ัง 
และ ย่านฮิกาชิยาม่า Higashiyama อิสระเดินเล่นที่ Higashiyama walking street ซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ได้รับการ



 
 
 
 

 
 
 

อนุรักษ์ไว้และส่วนมากเปิดเป็นร้านค้า คาเฟ ่และร้านอาหารส าหรับผู้มาเยือน ทุกท่านสามารถช้อปป้ิงของที่ระลึกหรือโมจิ 
ของขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ หรือจะเป็นกระดาษซับมัน yojiya ที่มีชื่อเสียงของเกียวโต  
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชินเซไก (Shinsekai) ย้าอปป้ิงส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า โดยชื่อชินเซไกสามารถ
แปลตรงๆตั ว ว่ า  “ โ ลก ใหม่ ”  มี หอคอย ซึ เทนคา คุ  
(Tsutenkaku) ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี้
ตั้งอยู่ตรงกลางอีกด้วย ย่านนี้ เป็นแหล่งช้อปป้ิงและ
ร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย บริเวณนี้ยังมี
ถนนแคบๆที่ เ รียกกัน ว่า  จันจัน  โยโกะ โช  (Jan Jan 
Yokocho)ที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มส าหรับคนญี่ปุ่น มี
อาหารและขนม ให้ท่านลองชิมกันมากมาย ทุกท่านสามารถ
ซ้ือของที่ระลึกไดอ้กีด้วย อิสระอาหารเย็นที่ย่านชินเซไก 
ที่พัก: Hotel in Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 

     ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด
หมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่8)  

ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market) ตลาดในใจ
กลางเมืองโอซาก้า ซ่ึงเปิดมาตั้งแต่สมัยเมจิหรือเมื่อ 
100 กว่าปีก่อน ตลาดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น ‘ครัวของโอ
ซาก้า’ โดยประกอบด้วยร้านต่างๆ กว่า 170 ร้านซ่ึงตั้ง
เรียงกันอยู่สองข้างทางเดินระยะ 580 เมตร เป็นตลาด
ที่เต็มไปด้วยร้านขายอาหารซีฟูด้ อย่าง ปูยักษ์ กุ้ง หอย 
อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และของใช้ต่างๆ ซ่ึงมีแบบ
ท าส าเร็จพร้อมทานในร้านได้เลย อีกทั้งยังมีอาหาร
นานาชนิดให้เลือกทาน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งของกินที่
ห้ามพลาด และยังมีโคมไฟแดงเขียนว่า Kuromon (黒
門) ถือเป็นสัญลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ก็ว่าได้ พาทุก

วันทีห่้า       ตลาดคุโรมง- JTC Doton plaza แหล่งช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี-ย่านชนิไซบาชิ- LALAPORT EXPOCITY 
                                                                                                                                                                       อาหาร เชา้,เที่ยง  
 



 
 
 
 

 
 
 

ท่านไปช้อปป้ิงที่ JTC Doton plaza แหล่งช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี เปิดให้บริการเมื่อเดือน เม.ย. 2017 นอกจากจะให้บริการ
รับส่งไป-กลับ (รถบัส) ระหว่างสนามบินคันไซแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ธุรกิจที่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังมี
ร้านค้าถึง 32 ร้าน ซ่ึงมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าเพ่ือสุขภาพ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) Japanese Set  
 จากนั้นพาทุกท่านไปที่  ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้าน
เคร่ืองส าอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่
มากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีจุดเร่ิมต้นที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลาง โดทงโบริ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับ
จุดถ่ายรูปยอดฮิต ป้ายกูลิโกะ (รูปคนชูแขน) จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงกันต่อที่ Lalaport EXPOCITY มีพ้ืนที่กว้างถึง 
17.2 ตารางเมตร ป้ายหน้าห้าง ก็จะเขียนว่า EXPOCITY มีจุดให้ยืนถ่ายรูปและในงานหรือเทศกาลส าคัญต่างๆ ก็จะมีพร็อบ
ให้ถ่ายภาพด้วย เป็นแหล่งความบันเทงิที่นีไ่มไ่ด้มแีค่แหล่งช้อปป้ิง ยังมีศูนย์อาหาร โรงหนัง แต่ยังมี สวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ ครบจบในหนึ่งเดียวมากๆ พาทุกท่านไปที่ศูนย์รวมแหล่งร้านค้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่
เต็มไปด้วยสถานที่ต่างๆ ซ่ึงนอกจาก LALAPORT EXPOCITY ที่มีร้านค้าอยู่ประมาณ 300 ร้านและยังมีสถานที่ที่ให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินมากมาย และชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย มีทั้งแบรนด์ชั้นน าระดับโลกและแบรนด์ที่หรูหรา
แต่เข้าถึงได้ มีทั้งร้านบูติกชั้นน า ร้านกีฬาและร้านค้ากลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เสื้อผ้าแฟชั่น
ส าหรับ เด็กเล็ก วัยรุ่น รวมไปถึงวัยท างาน อีกทั้งสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เคร่ืองครัวมากมาย 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นที่ LALAPORT EXPOCITY 

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

 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรือ บริการแบบกลอ่ง Obento ในกรณีที่พักอยู่หา่งจากสนามบนิ (มื้อที่10)  
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบินที่  XJ613 
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 

13.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

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

วันทีห่ก      ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                     อาหาร เชา้  
 



 
 
 
 

 
 
 

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
  

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

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
   กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 
- 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   

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 



 
 
 
 

 
 
 

- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.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 + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (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   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

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

ที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  



 
 
 
 

 
 
 

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิทา่นต้องเสยี
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมช าระค่า
น ้าหนัก** 
ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินก าหนด 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกนั
จะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท า
การรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึง
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอนันี
โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด ์Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

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 าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,750 บาท  /ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ   

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

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, การประท้วง, 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 พนักงานและตัวแทนของผู้จัด 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   
 


