
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24738   ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             JXJ17 OSAKA RED AUTUMN 

เท่ียวญ่ีปุน่... โอซากา้ เกยีวโต นารา 5วนั3คนื 
พักย่านช้อปปิ้ งชนิไซบาชิ/นัมบะ 2คืน และ ย่านคันไซ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟต่์ยากินิก ุ

 
 

                            อิสระท่องเที่ยวที ่Universal Studios Japan (USJ) เต็มวัน!! 
สักการะพระพุทธรูปส าริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่ วัดโทไดจิ Todaiji แวะชมกวางที่ สวนกวางนารา  
เช็คอินแลนด์มาร์ค วัดน ้าใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า  

ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิต ปา่ไผ่อาราชิยาม่า ปา้ยกูลิโกะ สะพานอิบิซึบาชิ ล่องเรือชมวิว Tombori River Cruise   
เรียนรู้วิธีชงชาที่ Kyoto Shikido และ ช้อปปิ้ งแบบจัดเต็ม ย่านชินไซบาชิ ย่านโดทงโบริ ย่านชินเซไก  

 

                                                                                    เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก + Carry on 7 กก. 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว เพ่ิม 
 (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

05-09 พฤศจกิายน 65 29,888  
 

ไม่มีราคาเด็ก 

 
 

30  

12-16 พฤศจกิายน 65 29,888 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   บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่าน
เป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!!  ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมีโทษจับและปรับ จากนั้นน าทุกท่านไป สักการะพระพุทธรูปส าริด
ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดโทไดจิ Todaiji เมืองนารา สักการะหลวงพ่อ
โตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก วัดโทไดจิ ความหมายตาม
ตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาค
คันไซ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศญี่ปุ่น วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ ส่ิงก่อสร้างที่ส าคัญของวัดนี้ 
คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อ
โตไดบุตสึ เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต 
ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 
ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็
ยังคงมีความย่ิงใหญ่จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก บริเวณ
ใกล้เคียงกัน มี สวนกวางนารา Nara deer park บริเวณทางเดินเขา้
สู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย 
สวนกวางแห่งนี้กอ่ตั้งขึ้นเมือ่วันที ่14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวน
ขนาดกว้างใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 660 เฮกตาร์ ซ่ึงเต็มไปด้วย
ต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระน ้ า  ศาลเจ้า วัด 
พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซนต่าง ๆ 
จุดเด่นของสวนนาราที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งมาเที่ยวชมก็คือ ฝูง
กวางซีกา (Sika deer) ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) บุฟเฟต่ป้ิ์งย่าง Yakiniku 
พาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศญี่ปุ่น พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้น

19-23 พฤศจิกายน 65 29,888  (Infant ไม่เกิน 2ป ี6,000 บาท) 7,500 30  

26-30 พฤศจิกายน 65 29,888 30  

ไม่รวมค่าบริการและย่ืนวีซ่า (ประเทศญี่ปุน่) 2,000 บาท (ถ้ามี) 

วันทีส่อง    ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ - วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ -   
     ล่องเรือ Tombori River Cruise – ย่านซินไชบาชิ                           อาหาร เที่ยง                                                                                                              

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   



ในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโท
โยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้
เวลาต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 
16  ปี  เป็ นปราสาทขนาดใหญ่ที่ กลายเป็นหนึ่ ง ใน
สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคง
ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จน
นับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  จากนั้นพาทุกท่านไป 
ล่องเรือ Tombori River Cruise ล่องเรือชมวิวจากโดทง
โบริ ไปสู่ทางฝั่ งใต้ (มินามิ) ของโอซาก้า พาทุกท่านชมวิว
ในมุมมองที่ไม่เคยสัมผัส การล่องเรือในแม่น ้าทมโบริใช้เวลานั่งเรือเที่ยวชมสถานที่ 20 นาที  เรือแล่นลอดใต้หลายสะพาน 
เพลิดเพลินกับการดูป้ายร้านค้าที่ฉูดฉาดของโดทงโบริ จากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้องปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงขนาด
มหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเส้ือผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 
100 เยน คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟม่ากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio 
LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คส าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณ
สะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ 
(Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

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

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

วันทีส่าม           อิสระท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan                         อาหาร เช้า 



พาทุกท่าน เปิดประสบการ์ณการนั่งรถไฟเที่ยวใน
ญี่ปุ่น เดนิทางสู่ Universal Studios Japan พาทกุ
ท่านมาอัพเดทเคร่ืองเล่นใหม่ Super Nintendo 
World และโซนอื่นๆอกีมากมาย Universal Studios 
Japan เปน็สวนสนกุระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับ
จาก TripAdvisor ให้เปน็สวนสนกุที่ดทีี่สุดของญี่ปุน่
เป็นเวลา 4 ปตีิดตอ่กัน และยังติดอนัดับที่ 4 ของลิสต์
สวนสนกุระดบัโลกที่หา้มพลาดอีกด้วย Universal 
Studios Japan หรือเรียกส้ันๆว่า USJ เปิดใหบ้ริการ
ตั้งแต่เดือนมนีาคมปี 2001 และได้ตอ้นรับนกัทอ่งเทีย่ว
จากทั่วโลกมาแล้วกว่า 100 ลา้นคน ส าหรับในปี 2022 
แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกนั ท าใหส้วนสนกุมีความ
หลากหลายและพร้อมต้อนรับทกุเพศทุกวัย  1. SUPER 
NINTENDO WORLD™ สัมผสัโลกแห่งมาริโอ้เก็บเหด็ในต านาน ด้านในโซนนี้ มี
เคร่ืองเลน่ใหญ่สองอยา่งคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่าง
ทางจะมีมนิิเกมส าหรับเดก็ๆ ให้เลน่ตลอด เชน่ ยิงปนืเลเซอร์สะสมแตม้ ชู้ตบาส
เก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยงัมีร้านอาหารและร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าของ 
Super Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังปอ๊บคอร์น แบบ limited กม็ีขายเฉพาะในโซนนี้เท่านัน้) 2. THE WIZARDING 
WORLD OF HARRY POTTER™ จากภาพยนตร์ชื่อดังของโลกพ่อมดแมม่ด แฮรร่ีพอตเตอร์ พ้ืนที่อนังดงามที่สร้างโลกแห่ง
เร่ืองราว Harry Potter ขึ้นมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทั้งปราสาท Hogwarts หมู่บา้นพ่อมดแห่ง Hogsmeade และ 
รถจักรไอน ้า รวมถึงเคร่ืองเลน่และร้านค้าส าหรับเวทมนตร์ศาสตร์ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามนิเนี่ยน เพลิดเพลินกับขนมธมีมิน
เนี่ยนแสนอร่อย แช้อปปิงสินค้ามนิเนี่ยนแสนนา่รัก 4. Universal Wonderland บริเวณนี้เป็นบา้นของเอลโม่ สนูปปี้  คิตตี ้และเหลา่
ตัวละครน่ารักอื่นๆทีเ่ปน็ทีน่ิยมทั่วโลก 5. Hollywood พบกับเคร่ืองเลน่สุดระทึก รถไฟเหาะทีร่าวกับบินอยูบ่นทอ้งฟา้ 6. New York 
บริเวณนีม้ถีนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่ส าคัญแห่งยุคสมัยตั้งแต่ 5th Avenue ไปจนถึง Delancey Street 
แฟนหนังทกุประเภทจะเพลิดเพลินส ารวจแหล่งก าเนิดของความบันเทิงด้วยไปกับการเดินเล่นไปตามถนนและตรอกซอกซอยจาก
ภาพยนตร์ชื่อดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอนัดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf และไชนา่ทาวน์ ด้วยท าเลที่
ต้ังอยู่ริมทะเลสาบ ท าให้บริเวณนีม้ีกลิน่อายของทะเลเช่นเดียวกับเมอืงทา่ที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมอืงซานฟรานซิสโกทีม่ี
ชีวิตชีวา ลิม้ลองรสชาติของซานฟรานซิสโกด้วยอาหารแคลฟิอร์เนยีจากหอ้งอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกบัไดโนเสาร์ขนาด
มหมึาที่ฟื้นคืนชีพที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกทา่นไดท้ัวร์แมน่ ้าที่และลกึเข้าไปในปา่ทีเ่ตม็ไปด้วยชีวิตยคุก่อน
ประวัติศาสตร์ 9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในต านาน ด้วยความนา่สะพรึงกลัวของฉลามกนิคนใน
เมอืงนี้ Amity ส ารวจเสน่ห์ของหมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ ผอ่นคลายด้วยของว่างและไอศกรีมในหมู่บา้นชายทะเล 10. WaterWorld 
ชมการแสดงทางน ้าทีโ่ลดโผน สมจริงจนท าใหท้่านกลั้นหายใจตั้งแต่ต้นจนจบ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟส าหรับ
เดินทาง)   
 ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japan  
 ราคาบัตร ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป ราคา 2,550 บาท 
 ราคาบัตร เด็ก อายุ 4-11 ปี ราคา 1,800 บาท 
 ราคาบัตร เด็ก อายุ 0-3 ขวบ เข้าฟรี 
      อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 

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

 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  

วันทีส่ี่           โอซาก้า – เกียวโต – สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปา่ไผอ่าราชิยามา่ - ศาลเจ้าเฮอนั – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุน่ที่ Kyoto 
Shikido Duty free แหล่งชอ้ปปลอดภาษี - วัดน ้าใสคิโยมสุิเดระ – ศาลเจา้ฟูชมิิอนิาริ – ย่านชนิเซไก  อาหาร เชา้, เที่ยง 

 



จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญ
ในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่ง
พันปี เป็นเสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทกุคนรู้จกั 
ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่
เรียงรายด้วยบ้านเรือนไม้ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ อารา
ชิยาม่า Arashiyama Bamboo Groves หรือที่คนไทยรู้จกั
ในชื่อ ป่าไผ่อาราชิยาม่า แลนด์มาร์กที่มักปรากฎตามส่ือ
ต่างๆ เมื่อเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่นและเกียวโต ตลอดเส้นทาง
ทั้งสองข้างทางถูกขนาบด้วยป่าไผ่ให้ความร่มร่ืนเรียงราย
สุดลูกหูลูกตา โดยทางเดินแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
เมืองเกียวโต เป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันงดงามอย่างเส้นทางป่าไผ่ (Bamboo Grove) ซ่ึงเป็นมุมถ่ายรูป
ยอดฮิตที่อยู่หลังวัดเทนริวจิ รวมทั้งแม่น ้าโฮซูกาวะ ท่านสามารถเก็บภาพ ที่ริมแม่น ้าแถวสะพานโทเก็ตสึเคียว 
(Togetsukyo Bridge) เป็นอะไรที่พลาดไมไ่ด้เด็ดขาดหากได้มาเทีย่วเกียวโต โดยบริเวณอาราชิยาม่ายังเต็มไปด้วยคาเฟ่
บรรยากาศดีที่เหมาะแก่การพักผอ่น ตลอดจนร้านอาหารและร้านขายของฝากอีกมากไว้รองรับนักทอ่งเที่ยวทีม่าเยอืนกนั
อย่างคับค่ังตลอดทั้งปี ถือเป็นอีกหนึ่งพิกัดสุดอันซีนที่ไม่ควรพลาด ถ่ายภาพด้านหน้า ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine 
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี จุดเด่นคือ ด้านหน้าของศาลเจ้ามีประตูโทริอิ
ยักษ์สีแดง เป็นเสาทีโ่ดดเด่นและเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ชมนิยมมาถา่ยรูปทั้งก่อนเข้าชมศาลเจ้าและตอนเดินกลับ ตัวศาลเจ้า
ถอดแบบมาจากพระราชวังอิมพิเรียล แต่ได้ถูกย่อส่วนลง ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีแดงสดรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
เฮอันซ่ึงได้รับอิทธิพลจากจีน มีเจดีย์มังกรฟา้และเจดีย์พยัคฆ์ขาว ตั้งอยู่ริมฝั่ งซ้ายและขวา บริเวณด้านหลังของศาลเจ้า 
จะมีสวนขนาดใหญ่ที่โอบล้อมบริเวณวัด ภายในสวนมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ บ่อน ้าที่ตกแต่งสไตล์ญ่ีปุ่น ให้บรรยากาศร่ม
ร่ืนย์มากเลยทีเดียว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าเฮอัน)  

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set 
จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้
เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชารสชาติ
ต่างๆได้ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมาย Kyoto 
Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และ
มีชื่อเสียงที่เห็นแลว้ต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอน เช่น เคร่ืองส าอาง 
ครีมบ ารุงต่างๆ อาหารเสริม ขนม ชาเขียว และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมี
พ้ืนที่ให้บริการส าหรับนั่งพักผ่อนทานอาหารหรือขนมอีกด้วย สินค้ายอด
นิยม ยกตัวอย่างเช่น ครีมของแบรนด์ Karen ทั้งครีมบ ารุงผิวหน้า ผิวกาย 
ผลิตภัณฑ์ส าหรับล้างหน้า และครีมกันแดด ซ่ึงเป็นที่นิยมส าหรับร้านค้าพรี
ออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ ครีมกันแดดน ้านม Karen 
Sunscreen ที่มีเนื้อครีมบางเบา และ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมาะ
ส าหรับทุกผิว ทาได้ทั้งผิวหน้าและล าตัว มีส่วนผสมจากน ้านมและเชอร่ี 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทย
รู้จักกันดีว่า วัดน ้าใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น ้าบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระ
โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่ง



ความร ่ารวยมั่งค่ัง และ ย่านฮิกาชิยาม่า Higashiyama อิสระเดินเล่นที่ Higashiyama walking street ซ่ึงเต็มไปด้วย
บ้านเรือนที่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้และส่วนมากเปิดเป็นร้านค้า คาเฟ ่และร้านอาหารส าหรับผู้มาเยือน ทุกท่านสามารถช้อปป้ิง
ของที่ระลึกหรือโมจิ ของขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ หรือจะเป็นกระดาษซับมัน yojiya ที่มีชื่อเสียงของเกียวโต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บน
ยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป็นสถานที่ทีม่ีความส าคัญแห่งหนึ่งของ
เมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้า
จ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทน
ของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาล
เจ้าจึงมีรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่มากมาย 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชินเซไก (Shinsekai) ย่านช้
อปป้ิงส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า โดยชื่อชิน
เซไกสามารถแปลตรงๆตัวว่า “โลกใหม่” มีหอคอยซึเทน
คาคุ (Tsutenkaku) ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่าน
ชินเซไกนี้ตั้งอยู่ตรงกลางอีกด้วย ย่านนี้เป็นแหล่งช้อป
ป้ิงและร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย 
บริเวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช 
(Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มส าหรับ
คนญี่ปุ่น มีอาหารและขนม ให้ท่านลองชิมกันมากมาย 
ทุกท่านสามารถซ้ือของที่ระลึกไดอ้กีด้วย  

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

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  
   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X  เที่ยวบนิที่  XJ613 

วันทีห่้า     ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                                  อาหาร เช้า  
  



   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

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

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุน่ (อัพเดท 25 สค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนกัทอ่งเที่ยว ตั้งแต ่วันที ่07 กันยายน 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   

การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย 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) (ส่งส าเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 



4.ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)  ในกรณีที่ฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็ม ไม่จ าเป็นต้องมี ผลตรวจTest COVID-19  
 
การฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ได้แก่ 2 เข็มแรก ตามรายละเอียดดังนี้ 
 Comirnaty / Pfizer 
 Vaxzevria / AstraZeneca 
 Spikevax / Moderna 
 Nuvaxovid / Novavax 
 JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech (ฉีดเพียง 1 เข็ม มีผลเท่ากับ 2 เข็ม) 
 
และผู้เดินทาง ต้องบูสเข็มที่ 3 ตามรายละเอียดดังนี้  
 Comirnaty / Pfizer 
 Vaxzevria / AstraZeneca 
 Spikevax / Moderna 
 Nuvaxovid / Novavax 
 JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech  
 
โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ  
สามารถใช้ใบรับรองจากแอปพลิเคช่ัน หมอพร้อม หมวด International Vaccinated Certificate 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 07 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+ ค่าบริการวีซ่า 2000 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 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   (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 ้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 

7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกิน
ท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกูค้าตดิเชื้อโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุม
การรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

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. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉดี

วัคซีนไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
8. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้าน าส่งEMSให้กับทางบริษัท) กรณียกเลิกท าวีซ่าไม่

จ าเป็นต้องช าระเพ่ิม 
 
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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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