
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ08 CLASSIC GOLDEN ROUTE 
เที่ยวญีปุ่่น... โตเกียว เกียวโต นาโกย่า โอซาก้า 6วัน4คืน 

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น ้าหนกักระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก. 
ที่พัก โตเกยีว 1 คนื ฟูจอิอนเซน็ 1 คืน นาโกยา่ 1 คนื คันไซ 1 คนื 

พิเศษ!!!! เมนชูาบ ู+ บฟุเฟต่ป้ิ์งย่าง Yakiniku + บฟุเฟต่ข์าปู 
วัดอาซากสุะ ไหวพ้ระขอพร ชอ้ปปิ้ งหา้งไดเวอรซ์ติี ้ชมแลนดม์ารค์กนัดัม้ ชอ้ปปิ้ งชินจกุ ุ
ศาลเจา้ฮาโกเนร่มิทะเลสาบอาช ิไขด่ าหบุเขาโอวาคดุานิ หมูบ่า้นโอชโินะฮักไก ขึ้นฟูจิชัน้5 
นั่งกระเชา้ลอยฟา้ชมววิแบบพาโนรามาภเูขาไฟฟูจทิี ่Mt. Fuji Panorama Ropeway 

สวนโออชิปิารค์ อนิยุามะ วัดน ้าใสคโิยมสุิ ศาลเจา้ฟูชิมอินิาร ิปราสาทโอซากา้ ชอ้ปปิ้ งชนิไซบาช ิ
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี  
 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

04-09 ตุลาคม 65 34,888  
 

 
 
 

เด็กมีเตียงราคาเท่าผู้ใหญ ่
 (Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) 

8,500 30  

13-18 ตลุาคม 65 39,888 8,500 30  

18-23 ตลุาคม 65 36,888 8,500 30  

25-30 ตุลาคม 65 34,888 8,500 30  

28 ตุลาคม – 
02 พฤศจกิายน 65 

34,888 8,500 30  

01-06 พฤศจิกายน 65 34,888 8,500 30  

08-13 พฤศจกิายน 65 34,888 8,500 30  

15-20 พฤศจกิายน 65 34,888 8,500 30  



22-27 พฤศจกิายน 65 34,888 8,500 30  

29 พฤศจกิายน- 
04 ธนัวาคม 65 

34,888 8,500 30  

06-11 ธนัวาคม 65 37,888 8,500 30  

13-18 ธนัวาคม 65 37,888 8,500 30  

30 ธนัวาคม 65 – 
04 มกราคม 66 

45,888 8,500 30  

31 ธนัวาคม 65 – 
05 มกราคม 66 

44,888 8,500 30  

10-15 มกราคม 66 35,888 8,500 30  

17-22 มกราคม 66 35,888 8,500 30  

24-29 มกราคม 66 35,888 8,500 30  

31 มกราคม – 
05 กมุภาพันธ์ 66 

35,888 8,500 30  

03-08 กุมภาพันธ์ 66 35,888 8,500 30  

07-12 กมุภาพันธ์ 66 35,888 8,500 30  

14-19 กุมภาพันธ์ 66 35,888 8,500 30  

21-26 กมุภาพันธ์ 66 35,888 8,500 30  

28 กมุภาพันธ์  
-05 มนีาคม 66 

35,888 8,500 30  

07-12 มนีาคม 66 35,888 8,500 30  

10-15 มนีาคม 66 35,888 8,500 30  

14-19 มีนาคม 66 36,888 8,500 30  

17-22 มนีาคม 66 36,888 8,500 30  

ไม่รวมค่าบริการและยืน่วีซ่า (ประเทศญี่ปุน่) 2,000 บาท 

 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ600 BKK-NRT 23.50-08.40   
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  เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 

บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
 
 
 

วันทีห่นึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันทีส่อง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ทา่อากาศยานนานาชาตนิาริตะ-โตเกยีว-วัดอาซากสุะ-ถนนนาคามเิซ-ห้างไดเวอร์ซิตี-้ 

JTC Shinjuku แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปป้ิงย่านชินจูก ุ            อาหาร เที่ยง, เยน็                                                                                                               



08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญี่ปุน่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

 น าทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่
กวนอิมทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่าน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมี
โคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่  เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอัน
ศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งนีห้รือทา่นสามารถเพลิดเพลนิกบัการ
เดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงของวัด มีร้าน
ขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบ
ญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมเีวลาทา่น
สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหา
นครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวไดซ่ึ้งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set 
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจาก
การถมทะเลข้ึนมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าหลากหลาย
ชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซ่ึงภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และ
แหล่งบันเทิงมากมาย  ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่  RX-0 
Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 
เหมือนตัวเดิม ท าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 
เมตร) และเพ่ิงเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560
ที่ผ่านมา หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัจดุไฮไลท์
ใหม่ของที่นี่คือ ป้าย Tokyo สีฟ้าป้ายใหม่ วิวชิงช้าสวรรค์ 
บริเวณใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี ้และพาทกุท่านไปช้อปป้ิงที ่
JTC Shinjuku แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคา
พิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น 
เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ 
เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก และ ช้อปป้ิง
ย่านชินจูกุ  แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า 
เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่ง
ของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้า
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ  อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้าทุกอยา่งภายใน
ร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวม
สินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูชาบูหมู 
ที่พัก: La’gent Hotel Shinjuku หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 

วันทีส่าม  ศาลเจา้ฮาโกเน่-หบุเขาโอวาคุดานิ-ขึน้ภูเขาไฟฟูจิทีส่ถานีที5่ หรือ ลานสกี Fuji ten-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ออนเซน็
                                                                    อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                               



เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  
พาทุกท่านไปขอพรที่ ศาลเจ้าฮาโกเน ่Hakone Jinja ตั้งอยู่
ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ
ในเมืองฮาโกเน่ มีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าฮาโกเน่ถูกสร้าง
ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 745 หรือยุคของจักพรรดิโคโช มีต านาน
เล่าว่าชาวบ้านในบริเวณฮาโกเน่ต่างต้องทนทุกข์กับภัย
พิบัติขนาดใหญ่ทุกปี ซ่ึงเชื่อกันว่าเกิดจากมังกร 9 หัวที่
อาศัยอยู่ในก้นทะเลสาบอะชิ จนท าให้ต้องมีการบูชายัญ
มังกรด้วยชีวิตของเด็กทารกปีละ 1 คนมาตลอด กระทั่งในปี
ค.ศ. 1667 มีนักบวชรูปหนึ่งเดินแสวงบุญผ่านมาบริเวณนี้ 
จึงได้ช่วยชาวบ้านสะกดวิญญาณของมังกร 9 หัวเอาไว้ใน
ทะเลสาบ และย้ายที่ตั้งของศาลเจ้าจากบนยอดเขา ลงมาที่
บริเวณริมทะเลสาบอะชิ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพของเสาโทริ
อิสีแดงริมทะเลสาบอาชิ และมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ถือ
เป็นมุมยอดนิยมทีทุ่กท่านมักเก็บภาพเอาไว้ โดยเสาโทริอิใน
ภาพเหล่านั้นก็คือบริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าฮาโกเน่นั่นเอง 
โดยศาลเจ้าแห่งนี้โดดเด่นด้วยบรรยากาศที่ มีโคมไฟสีแดง
จ านวนมากเรียงรายอยู่ระหว่างทางเดิน  จากนั้นพาทุกท่าน
ไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนั
ซ่ึงสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี น าท่าน อิสระให้
ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ด า , แชมพูด า,โฟมล้างหน้าด า ซ่ึงล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ก ามะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบ ารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set 
น าท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร หมาย
เหต:ุ ช่วง Winter ขอเปลี่ยนสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น ลานสกี Fuji tenแทนการขึ้นฟูจิช้ัน5  หรือ ลานสกี Fuji ten เป็นสกรีี
สอร์ททางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท าเลที่สวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและ
ทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง ทุกท่านสามารถเล่นสกี สโนว์บอร์ด ลากเลื่อนและเล่นหิมะได้ที่นี่  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า
อุปกรณ์เล่นหิมะ) อีกหนี่งจุดที่น่าสนใจของที่นี้คือ Fujiten Snow Resort ก็คือภูเขาฟูจิที่สวยงามที่คุณสามารถชมได้
ในขณะที่ท ากิจกรรมท่ามกลางหิมะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภูเขาไฟฟูจิที่มองเห็นจากระเบียงบ้านช้ัน 2 ของ Center House 
สามารถลิฟต์ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิ และทะเลป่าแห่งภูเขาไฟฟูจิได้) อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย  

พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อ
น ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระ
ถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง  

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) พิเศษบุฟเฟต่์ขาปู!! 



หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Daito Fuji Resort Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  (Onsen Hotel) 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  
พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิทีต่ั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะฝ่ังเหนอื 
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซ่ึงมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศ
แจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก น าท่าน นั่งกระเช้าลอยฟา้ 
Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชื่อเดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อม
ระหว่างริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขา
แบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,
ลูกช้ินทอดรูปฟูจิซัง,โคโระเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จุดไฮไลทใ์หมข่องทีน่ีค่อืนัง่
ชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน)  

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese set 

วันทีส่ี่        โออิชิปาร์ค- นั่งกระเชา้ลอยฟา้ Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ทะเลสาบฮามานะโกะ-อินยุามะ 
                                                                                                      อาหาร เช้า, เทีย่ง, เยน็                                                                                                               



 จากนั้นพาทุกท่านไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบ
ฮามานะโกะ Hamana Lake เป็นทะเลสาบที่มีขนาด
โดยรอบยาว 114 กิโลเมตร ครอบคลุมเมืองฮามามตัสึ
และเมืองโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ อีกทั้งยังเป็น
ทะเลสาบน ้ากร่อยที่มีความยาวโดยรอบเป็นอันดับ 1 
ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 10 ในญี่ปุ่นอีกด้วย ทิวทัศน์ของผิวทะเลสาบสี
ฟา้กับภูเขาที่งดงาม และผิวทะเลสาบจะทอประกาย
แสงระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย จากนั้ นพาทุกท่านไป เดินเล่นที่  
Inuyama walking street หรือหากมีเวลาทุกท่าน
สามารถ เดินไปถ่ายภาพด้านนอกที่ ปราสาทอินุยามะ 
เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นโดย “โอดะ โนบุยาสึ” ในปี 1537 ซ่ึงตรงกับ สมัยเซ็งโกก ุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ 
ในฐานะที่เป็น 1 ใน 12 ปราการปราสาททีย่ังหลงเหลือให้เห็นกนัในญี่ปุ่นจนถงึทุกวันนี ้โดยเปน็ปราการปราสาทไมท้ีเ่กา่แก่
ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว และเดินชม Inuyama castle town เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมาหลายร้อยปีและมีศูนย์กลางอยู่ที่
ปราสาทอินุยามะซ่ึงเป็นสมบัติของชาติ ที่ซ่ึงนักรบซามูไรต่อสู้กันในช่วงสงครามระหว่างรัฐของญี่ปุ่น บ้านสไตล์ญี่ปุ่น
เก่าแก่จ านวนมากจะท าให้คุณรู้สึกเหมอืนได้กลับมาอยู่ในสมยัเอโดะ นอกจากนี้ยงัมีร้านค้ายอดนิยมมากมาย ร้านอาหาร
อร่อยทั้งหมดที่ให้ทุกท่านเลือกซ้ือได้ 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนูบุฟเฟต์่ป้ิงย่าง 
ที่พัก: Cypress Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพัน
ปี เป็นเสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียง
รายด้วยบ้านเรือนไม ้จากนั้นพาทกุทา่นไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกนัดีว่า วัดน ้าใส เปน็
ช่ือในภาษาญ่ีปุ่นที่แปลว่า “น ้าบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยว
ส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยัง
เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร ่ารวยมั่งค่ัง  
 

และเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 
บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป้นสถานที่ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาล
เจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็น

วันทีห่้า         เกียวโต-วัดน ้าใสคิโยมิสุเดระ-ศาลเจ้าฟูชมิอิินาริ-โอซาก้า-ปราสาทโอซากา้ -JTC Doton plaza -ย่านชนิไซบาช ิ                                                 
                                                                                                                    อาหาร เช้า, เที่ยง  



ตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจ้ิีงจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริ
เวรศาลเจ้าจึงมีรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่มากมาย  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) Japanese set 
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมือง
ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากร
มากเป็นอันดับ  3 ของประ เทศญี่ปุ่น  พาทุกท่าน 
ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle 
ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึง
หลังของศตวรรษที ่16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิ
เดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลา
ต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 
ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์
ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการ
ดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จนนับว่า
เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น  (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) พาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ JTC Doton plaza แหล่งช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี เปิดให้บริการเมื่อ
เดือน เม.ย. 2017 นอกจากจะให้บริการรับส่งไป-กลับ (รถบัส) ระหว่างสนามบินคันไซแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ธุรกิจที่มีบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังมีร้านค้าถึง 32 ร้าน ซ่ึงมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 
เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน คาแรคเตอร์ชอ้ป
ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟม่ากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีจุดเร่ิมต้นที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลาง 
โดทงโบริ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับจดุถา่ยรูปยอดฮิต ป้ายกูลิโกะ (รูปคนชูแขน) ซ่ึงเป็นจุดที่ทุกคนตอ้งมาเก็บภาพกนั อิสระอาหาร
เย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน   

ที่พัก: Hotel Seagull Kansai Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 



 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที1่1)  
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

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

13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

***************************** 
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 าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ 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 

วันทีห่ก  ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                         อาหาร เชา้  
 



- 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) (ส่งส าเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 
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 ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลกูค้าน าส่งEMSใหก้ับทางบริษัท) 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 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 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
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   
 


