
  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27155 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง   จ านวน 
ราคาผู้ใหญ ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุต่ากว่า  
6  ปี ไม่มเีตยีง 

พักเดีย่ว 

10 – 14 พฤษภาคม 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

08 – 12 มิถุนายน 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

22 – 26 มิถุนายน 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

06 – 10 กรกฎาคม 2566 35+1 29,999 27,999 6,900 

20 – 24 กรกฎาคม 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

17 – 21 สิงหาคม 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

07 – 11 กันยายน 2566 35+1 31,999 29,999 6,900 

21 – 25 กันยายน 2566 35+1 31,999 29,999 6,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

ราคา JOINLAND หักค่าต๋ัวเครื่องบินออกท่านละ 13,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

21.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบินสุวรรณภูม ิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 10 ROW U โดยมเีจ้าหน้าทีอ่ านวยความ
สะดวกแก่ทกุท่าน 

 

 

00.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ (XJ)  

เทีย่วบินที ่XJ612 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลา

ท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)   

จากน้ันชม วัดคัตสึโอจิ  หรือวัดดารุมะ ซ่ึงเป็นวัดแห่งชัยชนะ มีผู้คนนับถือบูชาต้ังแต่สมัยอดีตกาลจนถึง

ปัจจุบันและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี ต้ังอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาแห่งเมืองมิโน    จังหวัดโอ

ซาก้า  ภายในวัดมีตุ๊กตาดารุมะ  เคร่ืองรางน าโชคจ านวนมากต้ังอยู่บริเวณโดยรอบ  โดยมี

นักท่องเท่ียว ผู้ท่ีมาเยี่ยมเยือนซ้ือไปแล้วอธิษฐานขอพร เมือค าอธิษฐานเป็นจริงจึงน าตุ๊กตาดารุมะ

กลับมาวางไว้ตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัด  วัดคัตสึโอจิแห่งน้ีล้อมรอบด้วยธรรมชาติจึงมี

ทัศนียภาพท่ีสวยงาม  ภายในวัดมีบ่อปลาคาร์ฟและสวนท่ีมีเสน่ห์แตกต่างกันไป ผู้มาเยือนท่ัวไปจึง

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       

 

 

วันทีส่อง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญีปุ่่น • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า • รา้นค้าปลอดภาษี  • 

ย่านช้อปปิ้ งชินไซบาชิ                                                                                                          (-/กลางวัน/-)                                                                                  

 



  

               

 

 

นิยมขอพรให้ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ การเรียน การแข่งขัน ความโชคดีมีชัย  อิสระให้

ท่านเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้า  (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลังของ

ศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็นท่ีพ านักของโทโยมิ ฮิเดโยชิ  ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหน่ึงเดียวในสมัยน้ัน ใช้เวลา

ก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ยาวนานมากว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งหน่ึงของ

ญี่ปุ่น  แต่หลังจากน้ันปราสาทโอซาก้าท่ีก่อสร้างข้ึนในยุคน้ันก็ถูกเผาท าลายไปพร้อมกับการล่ม

สลายของตระกูลโทโยโทมิ  ก าแพงหินและยากุระ (หอสังเกตการณ์) และได้รับการฟื้ นฟูข้ึนมาใหม่

ในสมัยเอโดะ  ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างใหม่หลังจากน้ัน  อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน น าท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟร ี โดยเป็นร้านค้าปลอดภาษีแห่งเดียวในโอซาก้า 

บริการสินค้าเพื่อสุขภาพ แบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้ว คน

ญี่ปุ่น นิยมรักษาสุขภาพด้วยการเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า วิตามินบ ารุงร่างกายใน

ประเทศญี่ปุ่นน้ัน มีมากมายหลากหลายย่ีห้อ ส่วนเคร่ืองส าอางของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แพ้ท่ีอ่ืนๆ

เช่นกัน มีแบรนท่ีข้ึนช่ือหลากหลายมากมายในญี่ปุ่น บริการท่ีร้านปลอดภาษีน้ีเช่นเดียวกัน 

เดินทางสู่ ชินไซบาชิ  เป็นย่านช้อปป้ิงแห่งโอซาก้า ต้ังอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ เป็นแหล่งช้อปป้ิงช่ือดัง

ของย่านโอซาก้า ย่านชินไซบาชิน้ีมีระยะทางท้ังหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอ่ืนๆท่ีอยู่หัว

และท้ายซอยก็จะเป็นย่านช้อปป้ิงท่ีมีความยาวราว 2 กิโลเมตร ย่านน้ีประกอบไปด้วยร้านค้า 

ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้าน 100 เยน ร้านยา ร้านปลอดภาษี ร้านแบรนด์เนม ไฮเอน

และห้างดังต่างๆมากมาย จุดเร่ิมต้นของย่านน้ีจะอยู่ท่ีสะพานเอบิสึ ท่ีอยู่ตรงกลางโดทงโบริ ตรง

ข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิตป้ายกูลิโกะน่ันเอง 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า      อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA  ระดับ  3 ดาว  หรือ เทียบเท่า
มาตรฐานของประเทศญีปุ่่น  

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมท้องถ่ินเล็ก ๆ ในชนบทเมือง

มิยามะ เกียวโต ลักษณะของบ้านเรือนเป็นหลังคาทรงสูงและมุงหลังคาด้วยหญ้าคายะ ซ่ึงเรียก

รูปแบบหลังคาน้ีว่าคายาบุกิ มีบ้านอยู่ 50 หลัง โดย 38 หลังคงโครงสร้างแบบด้ังเดิมท่ีสร้างข้ึนเม่ือ

ราวเกือบ 200 ปีมาแล้วไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงคนในเกียวโตเรียกบ้านแบบน้ีว่าแบบคิตายามะ 

ด้านหน้าหมู่บ้านเป็นทุ่งดอกโซบะ สีขาวท่ีออกดอกบานสะพร่ังไปท่ัวบริเวณโดยมีบ้านคายาบุกิเป็น

ฉากหลังท่ีงดงาม อีกท้ังยังมีดอกไม้ตามฤดูกาลท่ีผลัดกันชูช่อสวย ๆ ตลอดท้ังปี  

 

วันทีส่าม หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาร•ิ  ศาลเจ้าเฮอัน  • พิธชีงชา

ญีปุ่่น • อิออน มอลล์                                                                                                          (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                          

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าท่ีมีความเก่าแก่มากกว่าพันปี  สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บน

ยอดเขาอินาริยามะ  แลมีความเช่ือว่าท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก  ภายหลัง

ในปี ค.ศ.816 มีการย้ายศาลเจ้ามายังบริเวณปัจจุบัน ใน ค.ศ. 827  ภายหลังจึงสร้าง ศาลเจ้าฟูชิมิอิ

นาริ เพิ่มเติมและอุปถัมภ์ให้กลายเป็นศาลเจ้าท่ีมีระดับความส าคัญกว่าเดิมท่ีเป็นศาลเจ้าประจ า

ตระกูล  และในปี ค.ศ.942 ศาลเจ้าได้รับการยกฐานะให้เป็นศาลเจ้าชินโตในอันดับสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับเสาโทริอิท่ีเรียงรายคาดว่าสร้างข้ึนต้ังแต่ ช่วงปี 1603-1868 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

บันทึกไว้ว่า ตัวศาลเจ้าผ่านวิกฤติหลายคร้ัง ท้ังสงคราม และการโจมตี แต่ภายหลังมีการบูรณะให้

สวยงาม   

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ศาลเจ้าเฮอัน  เป็นศาลเจ้าท่ีถูกสร้างข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเม่ือร้อย

กว่าปีก่อน โดยเฉพาะจุดไฮไลท์อย่างประตูโทริอิยักษ์สีแดงท่ีต้ังอยู่ด้านหน้าของวัดท่ีสามารถเห็นแต่



  

               

 

 

ไกล  ศาลเจ้าแห่งน้ีน้ันถูกสร้างข้ึนเพื่ อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ และจักรพรรด์ิโคเมอิ ผู้ท่ีมี

ความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต 

ตัวศาลเจ้าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างจะโดดเด่นจากศาลเจ้าอ่ืนๆของญี่ปุ่น ตัวอาคารหลักๆน้ันมี

ต้นแบบมาจากพระราชวังสมัยยุคเฮอันเพียงแต่จะมีขนาดท่ีเล็กกว่าของจริง บริเวณสวนท่ีรายรอบ

วัดน้ันก็แลดูร่มร่ืน เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธ์ุเน้นการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้ังเดิม 

 

น าท่านสู่ พิธชีงชาญีปุ่่น เป็นศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชาญี่ปุ่นแบบด้ังเดิม ซ่ึงการด่ืมชาเป็นธรรมเนียมด้ังเดิม

ของญี่ปุ่น และมีวิธีการชงท่ีแตกต่างกันออกไป  โดยจะมีเซนเซมาสอนให้ความรู้วิธีการชง  เร่ิมต้น

ต้ังแต่การวอมอุปกรณ์  การชง จนไปถึงวิธีการด่ืมท่ีถูกต้อง   และสถานท่ีแห่งน้ียังเป็นร้านค้าปลอด

ภาษี  เช่น วิตามินบ ารุงสุขภาพ สรรพคุณหลากหลายชนิด และสินค้าช่ือดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้า

ถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set และอ่ืนๆอีกมากมาย  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง คลีนเซอร์ 

ครีมบ ารุงผิวหน้า โลช่ันน้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอ่ืนๆเช่น ลูกบอลซักผ้า นวัตกรรมของ

ญี่ปุ่น แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกล่ิน สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย 



  

               

 

 

 

 

 

 

น าท่าน อิสระช้อปป้ิง ณ อิออน มอลล์  ห้างสรรพสินค้าช้ันน าของญี่ปุ่น ท่ีมีสินค้ามากมายหลายชนิดในราคา

ย่อมเยาให้ท่านเลือกซ้ือได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองส าอางและยา ซ่ึงห้างอิออน มอลล์ น้ี เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น เพราะ

สามารถหาซ้ือสินค้าได้ทุกชนิดในแห่งเดียวได้เลย  และทุกๆช่วงเทศกาลทางห้างก็มีการจัดโปรโมช่ัน

ประจ าฤดูกาลอีกด้วย อีกท้ังยังสามารถน าสินค้าไปท าเร่ืองยกเว้นภาษี โดยน าสินค้าท่ีซ้ือมาไปท่ี

เคาน์เตอร์ TAX REFUND พร้อมกับแสดงใบเสร็จและพาสปอร์ตก็สามารถท าเร่ืองยกเว้นภาษีได้

เรียบร้อย 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA  ระดับ  3 ดาว  หรือ เทียบเท่า
มาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 อิสระให้ท่านเท่ียวชมเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย  ไม่มรีถบรกิารรบัส่ง  โอซาก้าและเมืองใกล้เคียงมี

สถาน ท่ี ท่องเ ท่ียวมากมาย ท่ียั งคงรอต้อน รับ

นักท่องเท่ียวอยู่ อาทิเช่น 

- ตึกอูเมดะ สกาย  เป็นตึกชมวิวของเมืองโอซาก้า  

มีการเช่ือมต่อสองฝ่ังของตึกเข้าด้วยกันท่ีช้ัน 40 

เป็นจุดชมวิวโอซาก้า แบบ 360 องศา และ

วันทีส่ี ่ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศยั  ไม่รวมค่ารถบรกิารรบั – ส่งและค่าเข้าสถานทีต่่างๆ     (เช้า/-/-)                                                                                                                       

 

 



  

               

 

 

สามารถเดินชมได้รอบเลยอีกด้วย ส าหรับโซนอ่ืนๆ ของตึกก็จะเป็นท้ังโซนออฟฟิศ ร้านค้า และ

โรงภาพยนตร์  เป็นต้น 

- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าไคยูคัง  ต้ังอยู่ท่ี Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า เป็นสถานท่ี

ซ่ึงรวบรวมท้ังสัตว์น้า และสัตว์บก 30,000 ชีวิต ประมาณ 620 สายพันธ์ุจากท่ัวโลก และน ามา

จัดแสดงในสภาพแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เป็นอควาเรียมท่ีดีท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น 

และเอเชีย 

- หมู่บ้านอเมรกิา โอซาก้า  เป็นศูนย์กลางแห่งแฟช่ัน

คล้ายกับชิบูย่าท่ีโตเกียวเลย ซ่ึงในสมัยเก่า หมู่บ้าน

อเมริกา เป็นโกดังขายสินค้า และเสื้ อผ้ามือสอง

น าเข้าจากอเมริกา เลยได้ช่ือน้ีต้ังแต่น้ันมา ท าให้

หมู่บ้านอเมริกา โอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านค้า

มากมาย ต้ังแต่ ร้านแฟช่ันแนวสตรีท ร้านแบรนด์

เนม สินค้าน าเข้าจากอเมริกา และร้านไอเทมสุดชิค

ไอเดียบรรเจิดมากมาย 

- ศาลเจ้าสุมิโยชิ  หน่ึงในศาลเจ้าท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของญี่ปุ่น และเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้า

สุมิโยชิกว่า 2,300 แห่งท่ัวญี่ปุ่น  แลนด์มาร์คของท่ีน่ีก็คือ สะพานโค้งสีแดง Sorihashi Bridge 

ซ่ึงเป็นจุดสวยๆ ในการเดินเท่ียวถ่ายรูป ตรงจุดน้ีเราจะเห็นภาพของสะพานแดงสะท้อนกับผิว

น้าอีกด้วย นอกจากน้ียังมีความเช่ือท่ีว่า เม่ือเดินข้ามสะพานน้ีแล้ว จะพบเจอแต่สิ่งท่ีเป็นมงคล

กับชีวิตต่อไป 

- ย่านชินเซไก  ท่ีเท่ียวส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซาก้า เพราะท่ีน่ีจะคึกคักสุดๆ ในช่วง

ตอนกลางคืน และเต็มไปด้วยร้านกินด่ืม  ขนมต่างๆ ให้ได้ชิมกัน นอกจากน้ียังมี หอคอยซึเทนคา

คุ ท่ีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกต้ังอยู่ให้ได้เดินถ่ายรูปอีกด้วย 

- ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน  ริมอ่าวโอซาก้า ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ มีความสูง 112.5 เมตร เป็น

จุดท่ีจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้โดยรอบ 

- เดนเดนทาวน์  แหล่งรวมอนิเมะ ของสะสมต่างๆ ช่ือดังในญี่ปุ่นท่ีมักจะนึกถึงก็คือ ย่านอากิฮา

บาระ ในโตเกียว แต่ถ้าเป็นโอซาก้า ท่ีน่ีก็มีแหล่งของสะสมช่ือดังไม่แพ้กันก็คือ เดนเดนทาวน์  



  

               

 

 

- Universal Studios Japan   สวนสนุกแห่งแรกในเอเชีย 

ภายในสวนสนุกมีพื้นท่ีหลายโซนท่ีประกันความฟิน แต่

ไฮ ไล ท์ ก็ คือ  โซน  The Wizarding World of Harry 

Potter และ Super Nintendo World 

เย็น        อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / 

NAMBA  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของ

ประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรอื BOX SET 

  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

09.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ (XJ) เทีย่วบินที ่XJ613  

(ค่าทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

13.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

วันทีห้่า สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ                                      (เช้า/-/-) 

 

 



  

               

 

 

 

หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นน้ันสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิม่เวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการท่องเทีย่วในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวัคซนี (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญีปุ่่น) (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐานที ่WHO 

รองรบั Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , Sinopharm) หมายเหตุ : กรณฉีดี

วัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น ต้องย่ืนผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีดีวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น 

3. ลงทะเบยีนยืนยันตัวตนผา่นเว็บไซต์ VISIT JAPAN WEB ( https://www.vjw.digital.go.jp ) 

ด าเนินการท้ัง 3 ข้ันตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนท้ังหมดผ่านแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 



  

               

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คันไซ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airasia X  (XJ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 



  

               

 

 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ัง

ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ 

ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรว 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และ

เป็นแบบฟอร์มท่ีทางญี่ปุ่นก าหนดเท่าน้ัน ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้อง

มีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่ อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง 

อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมี

ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระ

ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 

100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  



  

               

 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่ัก 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 ส าหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน และขนาดห้องเท่ากับห้องพัก

เด่ียว (Single) ซ่ึงมีขนาดเล็ก ขอแนะน าให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความสะดวกแก่ท่าน 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



  

               

 

 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

 ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ันทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ท

บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



  

               

 

 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 



  

               

 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและ

ไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 

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

 



  

               

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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