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JAPAN 

OSAKA KYOTO WAKAYAMA SAKURA 6D 4N  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์[XJ]  

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม / เมษายน 2566  ราคาเริม่ตนั 37,900.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 8,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุ ง เทพฯ (สนามบินสุว รรณภูมิ)  – โอซาก า้ 

(สนามบนิคันไซ) (XJ622 00.55 - 08.45) 

    

2 เกยีวโต - วัดคโิยมสิ ุ- ถนนกาน ้าชา – ศาลเจา้ฟชุมิอิ ิ

นาริ – ศาลเจา้เฮอัน – กิจกรรมชงชา และศูนย์

จ าหน่ายสนิคา้คุณภาพ – ชอ้ปป้ิง JR KYOTO 

STATION – โอซากา้ 

   อสิระ WELENA SHINSAIBASHI 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 นารา – วัดโทไดจ ิ– ศาลเจา้สุมโิยช ิไทชะ – ชม

ซากรุะปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิ 

    อสิระ WELENA SHINSAIBASHI 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่ง ๆ ในโอซากา้หรอืซือ้

ทัวรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 
  อสิระ อสิระ 

WELENA SHINSAIBASHI 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เมอืงวาคายามะ – ชมซากรุะรอบปราสาทวาคายามา่ 

- ตลาดคุโรชโิอะ อจิบิะ – รงิคก์ ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท 

– ชอ้ปป้ิงออิอน มอลล ์

  อสิระ อสิระ 

KANSAI WASHINTON HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
โอซากา้ (สนามบนิคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิ

สวุรรรภมู)ิ (XJ613 09.50-13.50) 
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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ) (XJ622 00.55 - 08.45) 

21.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ๊กซ ์

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัทีส่อง เกยีวโต - วดัคโิยมสิุ - ถนนกานํา้ชา – ศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั – กจิกรรมชงชา และ

ศนูยจ์ําหนา่ยสนิคา้คณุภาพ – ชอ้ปป้ิง JR KYOTO STATION – โอซากา้ 

00.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ XJ622 

08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [สําคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 

จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) ซึง่ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น และ

ยาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แต่ปี ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วม ๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เมอืงเกยีวโตจงึเป็นเมอืงทีม่ี

สถานทีส่ าคัญ ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดังเดมิของญีปุ่่ น 

 น าทา่นชม วดัคโิยะมซุิ (Kiyomizu) หรอื วัดน ้าใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น เนือ่งจากวัดนี้

มสีถาปัตยกรรมโบราณทีง่ดงามชวนตะลงึจนยูเนสโกไดบ้ันทกึใหว้ัดแห่งนี้ข ึน้เป็นมรดกโลก (UNESCO 

world heritage sites) ซึง่ทีม่าของชือ่วัดน ้าใสก็มาจากการทีว่ัดแห่งนี้นัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ปี ค.ศ. 780 แลว้

ไดม้นี ้าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากน ้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดทีถ่อืว่าเป็น

ไฮไลทข์องทีน่ี่ คือ อาคารไมข้นาดใหญ่ที่การสรา้งทัง้หมดนี้ไม่มกีารใชต้ะปูใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถือว่าเป็นภูมิ

ปัญญาของคนโบราณทีย่อดเยีย่ม และโถงอาคารถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปภายนอกท าใหบ้รเิวณนีเ้ป็นจดุชมววิ

ทีส่วยงาม มองเห็นเมอืงเกยีวโตในฤดตูา่ง ๆ และเป็นจดุชมซากรุะและชมใบไมแ้ดงทีข่ ึน้ชือ่ของเกยีวโตอกี

ดว้ย จากนั้นชอ้ปป้ิง ณ ถนนกานํา้ชา ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคิโยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่ง

เลยีนแบบสมยัเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยกูะตะ, 

ตุ๊กตานางระบ าญีปุ่่ น 

 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่

บชูาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวน

มากเรยีงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร ศาลเจา้แห่งนี้มชี ือ่เสยีงจาก
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เสาโทรอิ ิสแีดงจ านวนนับพัน ซึง่ตัง้เรยีงกนัเป็นอโุมงคเ์สน้ทางเดนิอยูบ่รเิวณหลังอาคารหลัก เสน้ทางนี้จะ

ตรงไปยงัป่าในหบุเขาอนิารอินัศักดิส์ทิธิซ์ ึง่มคีวามสงู 233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณสว่นหนึง่ของศาลเจา้

ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคัญทีส่ดุในหมูศ่าลเจา้จ านวนนับพันทีส่ักการะเทพอนิาร ิ(INARI) ซึง่

เป็นเทพผูรั้กษาขา้วตามความเชือ่ของศาสนาชนิโตเชือ่กนัวา่สนัุขจิง้จอกนัน้เป็นผูน้ าสารของอนิาร ิ

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) 

 น าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่

รอ้ยกวา่ปีกอ่น โดยจดุไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื ประตูโทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัดทีส่ามารถเห็นแต่

ไกล ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุและจักรพรรดิโ์คเมอทิีเ่ป็นจักรพรรดอิงค์

แรกและองค์สุดทา้ยของเกียวโต นอกจากนี้ตัวศาลเจา้เองก็มีดีไม่แพจุ้ดอื่น ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะ

สถาปัตยกรรม ตัวอาคารหลัก ๆ นัน้มตีน้แบบมาจากพระราชวังสมัยยคุเฮอัน บรเิวณสวนทีร่ายรอบวัดนัน้ก็

แลดรูม่รืน่เต็มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายสายพันธุเ์นน้การตกแตง่สไตลญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิ 

 

 สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจับถว้ยชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนที่

มรีายละเอยีดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอยา่งมาก และทา่นยงัมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอกีดว้ย 

ซึง่กอ่นกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีฝ่ากของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
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 น าท่านมุง่สู ่สถานรีถไฟเกยีวโต (JR KYOTO STATION) เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกยีวโต และ

เป็นหนึง่ในสถานรีถไฟทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น มกีารออกแบบอาคารใหดู้สมัยใหม ่และยังเป็นแหล่ง

ศูนยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยู่เรยีงรายทัง้ดา้นในและดา้นนอกสถานี แถมทีน่ี้ยังมีศูนยก์ารคา้ 

Porta ขนาดใหญใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอกีดว้ย 

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั WELENA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม นารา – วดัโทไดจ ิ– ศาลเจา้สมุโิยช ิไทชะ – ชมซากรุะปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

 น าท่านสู ่เมอืงนารา (Nara) อดตีเมอืงหลวงเกา่ของชาวญีปุ่่ น ทีต่ัง้ขึน้มาในปี 710 และไดรั้บอทิธพิล

ของศาสนาพทุธอยา่งเต็มที ่จนกระทั่งถงึปัจจบุนันีย้งัคงมสีถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย รวมไป

ถงึวัดวาอารามทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุอกีดว้ย วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบทุส ึ

(Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์อง

ประเทศญีปุ่่ นอยา่งมาก จดุเดน่ คอือาคารหลักของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก หลวงพ่อโต

หรอื ไดบตุส ึยังเด่นทีป่ระดษิฐานดา้นในอาคารหลักนี่ ซ ึง่ก็เรยีกไดว้่ามขีนาดทีใ่หญ่มากทีส่ดุของญีปุ่่ น มี

ความสงูมากถงึ 15 เมตร วัดแหง่นี้นัน้ถูก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 เป็นทีช่ ืน่ชอบส าหรับนักท่องเทีย่วก็คอื

เจา้กวางนอ้ยใหญ่ทีเ่ดนิควักไขว่ไปมา ซึง่ท่านสามารถใหอ้าหารกวางเหล่านัน้ดว้ยขนมแซมเบท้ี่ท ามา

ส าหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทีข่ายราคาก็จะอยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 
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 น าทา่นสกัการะ ศาลเจา้สุมโิยช ิไทชะ ศาลเจา้ชนิโต ทีต่ัง้อยูใ่นแขวงซมูโิยช ิโอซากา้ จังหวัดโอซากา้ 

ประเทศญีปุ่่ น เป็นศาลเจา้ทีส่ าคัญทีสุ่ดในบรรดาศาลเจา้ซมูโิยชทิัง้หมดในประเทศญีปุ่่ น กอ่สรา้งขึน้เมือ่ 

ค.ศ. 211 รปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งก็ถอืวา่โดดเดน่ไมแ่พท้ีไ่หน ๆ  สามารถพดูไดเ้ลยวา่ระดับเอเชยียงั

หาพบไดย้าก เพราะถูกสรา้งดว้ยรูปแบบทีเ่รยีกว่า สมุโิยช-ิซคึุร ิ(Sumiyoshi-zukuri) นอกจากนี้ศาลเจา้

แห่งนี้ยังขึน้ชือ่เรื่องความศักดสิทิธิข์องเทพคาม ิ(เทพเจา้ชนิโต) ที่เชือ่ว่าเมือ่สักการะแลว้จะเดนิทาง

ปลอดภยั แคลว้คลอดจากอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่3) 

 ชมซากรุะบรเิวณ (ดา้นนอก) ของ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่ของยคุสมัยทีโ่ชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี้

นับเป็นแลนดม์ารก์อนัดับหนึง่ของโอซากา้ทีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้ 
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 น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเครื่องส าอาง  รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC 

Mart , GU เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั WELENA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่ง ๆ ในโอซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

 ใหท้่านไดเ้ลอืกอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่าง ๆ ใน เมอืงโอซากา้ โดยมไีกดค์่อยใหค้ าแนะน าท่านใน

การเดนิทาง ยา่นชนิไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์ังมากมายตัง้อยูป่ะปน

ไปกับรา้นคา้แบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น ไดแ้ก ่Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis 

Vuitton และอืน่ ๆ เรยีกไดว้่าเป็นศูนยร์วมแทบจะทุกยีห่อ้ดังทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนี้แลว้ยังมสีนิคา้

จ าพวกอาหารและเครือ่งดืม่หรอืตุ๊กตาน่ารัก ๆ ก็มใีหเ้ลอืกซือ้เชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัย

จากแบรนดต์่าง ๆ แลว้ทีช่นิไซบาชยิังม ีShopping Arcade ทีเ่อารา้นคา้เล็ก ๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลังคา

เดยีวกนัมเีสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบดัง้เดมิ,อัญมณี

เครือ่งประดับและรา้นหนังสอื เป็นแหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิงไดจุ้ใจ และยังมสีถานทีท่่องเทีย่วส าคัญ ๆ ต่าง ๆ มากมาย เชน่ วัดชเิทนโนจ ิพพิธิภัณ์สัตวน์ ้าไคยกูัง 

ศาลเจา้เฮอนั ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะรคิามรูะ เลโกแลนด ์หุ่นยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ พพิธิภัณฑว์ทิยา

ศาตรโ์อซากา้ 
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 หรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวัน เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท 

ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ทา่นทีซ่ ือ้ทัวรเ์สรมิน าท่านเดนิทางสู ่ยนูเิวอร์

แซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลาก หลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ 

เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอื

เพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้น

เยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิจูน์ความ

มนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม ่“วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

ตัวการต์ูนสดุน่ารัก เชน่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry 

Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวท

มนตใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม ่กับเครือ่งเล่นใหม่

ล่าสดุ ทีจ่ะไดใ้หคุ้ณบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอกี 1 ใน เครือ่งเล่นหวาดเสยีวสดุๆ และสามารถ

หมุนไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง 1124 เมตร และจุดทิง้ดิง่สูงสุดถงึ 37.8 เมตร โซน 

MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสุดที่สรา้งเอาใจสาวกเจา้ตัวเหลืองสุดกวนที่โด่งดังมาจาก เรื่อง 

Depicable Me ซึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนี้คอื Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย 

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โชวต์่าง ๆ มากมาย รวมทัง้ยังมเีครือ่งเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยัง

เป็นโซน “Minion Park” ทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีทัง้ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบนักสบืจิว๋โคนันทีก่ระแสตอบรับดจีนยูนิ

เวอรแ์ซล ญีปุ่่ น ตอ้งน ากลับมาอกีครัง้ ภายในงานจะมทีัง้เกมไขปรศินาสบืคด ีReal Escape Game ตาม

ดว้ย Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะไดด้ืม่ด ่ากับโลก

ของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย 
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 * เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

ทีพ่กั WELENA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่า้ เมอืงวาคายามะ – ชมซากุระรอบปราสาทวาคายามา่ - ตลาดคโุรชโิอะ อจิบิะ – รงิคก์ุ พรเีมยีม 

เอาทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงออิอน มอลล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (มือ้ที ่5) 

 เดนิทางสู ่จงัหวดัวากายามะ เป็นจังหวัดทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคคันไซของเกาะฮนช ูของประเทศญีปุ่่ น มอีาณา

เขตตดิตอ่กบัจังหวัดโอซากะทางทศิเหนอืและจังหวัดมเิอะกบัจังหวัดนาระทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ วา

กายามะเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่สุดของจังหวัด ตัง้อยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรคอิบินชอ่งแคบคิ

อซิ ึง่เชือ่มตอ่ระหวา่งมหาสมทุรแปซฟิิกและทะเลเซโตะใน โดยอยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัจังหวัดโทกชูมิะบนเกาะชิ

โกก ุ

 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทวาคายามา่ เป็นปราสาททีพ่ านักของตระกูลคชิ ูหนึง่ในโทคุงาวะ โกซันเคะ

ของสมัยเอโดะปราสาทแห่งนี้ผ่านยคุสมัยของสงครามมาหลายครัง้ ท าใหต้ัวปราสาทไดรั้บความเสยีหาย

อยา่งหนัก รวมถงึหอคอยปราสาทถกูท าลายลงในสงครามโลกครัง้ที ่2 ทัง้นี ้ตัวปราสาทในปัจจบุนัถกูสรา้ง

ขึน้ใหม่ในปี 1958 และกลายเป็นจุดชมซากรุะและใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงวาคายามะ โดยจุด

ชมใบไมเ้ปลีย่นสหีลัก ๆ จะอยูท่ีส่วนนชิโินะมารุเทเอ็นจากหอคอยปราสาทสามารถชมววิเมอืงวาคายามะ

ได ้360 องศา 
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 น าท่านแวะ ตลาดคโุรชโิอะ อจิบิะ (Kuroshio Market) หรอือกีชือ่ คอื “ทูน่า แลนด”์ และเป็นแหล่ง

ขายปลาทนู่าครบีน ้าเงนิแปซฟิิกทีจั่บไดใ้นพืน้ที ่น าทา่นชมปลาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ นแบบเพิง่จับมาสด 

ๆ และเพลดิเพลนิกบัโชวก์ารแลป่ลาทนู่าทัง้ตัวอยา่งช า่ชอ่งพรอ้มฟังผูเ้ชีย่วชาญอธบิายสว่นต่างๆของปลา 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทะเลสด ๆ และของทีร่ะลกึซึง่มผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ใหเ้ลอืกมากมาย 



Page 12 of 21 

 

 

 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รงิคก์ ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ทีม่ ี

การออกแบบใหดู้เหมอืนกับรสีอรท์โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมอืงท่าชารล์สตันอันมปีระวัตศิาสตรข์อง

อเมรกิาและมรีา้นคา้ถงึ 150 รา้นทีพ่รอ้มใหท้่านไดเ้ดนิเขา้ไปเลอืกซือ้ของ ทัง้สนิคา้แบรนดเ์นมของญีปุ่่ น 

หรอื ของตา่งชาต ิเชน่ Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยูท่ั่วประเทศญีปุ่่ น มรีา้นคา้

ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , 
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รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นได ้

อยา่งครบครันเต็มที ่

 

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KANSAI WASHINTON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

Osaka Kyoto Wakayama Sakura 

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์(XJ) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ัว๋ 

07 - 12 ม.ีค.2566 37,900.- 8,900.- 24,900.- 

14 - 19 ม.ีค.2566 37,900.- 8,900.- 24,900.- 

21 - 26 ม.ีค.2566 40,900.- 8,900.- 27,900.- 

31 ม.ีค. – 05 เม.ย.2566 40,900.- 8,900.- 27,900.- 

04 - 09 เม.ย.2566 40,900.- 8,900.- 27,900.- 

07 - 12 เม.ย.2566 42,900.- 8,900.- 29,900.- 

11 - 16 เม.ย.2566 45,900.- 8,900.- 32,900.- 

12 - 17 เม.ย.2566 45,900.- 8,900.- 32,900.- 

13 - 18 เม.ย.2566 45,900.- 8,900.- 32,900.- 

18 - 23 เม.ย.2566 42,900.- 8,900.- 29,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 8,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยคาํนงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นสําคญั** 

 

วนัทีห่ก โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรรภมู)ิ (XJ613 09.50-13.50) 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

 น าทกุทา่นท าการ CHECK IN และโหลดสมัภาระ เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613  

13.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม  

1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 

1.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มกนัท ัง้คณะ   คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 ก.ก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น)  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด พรอ้มค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ขา้งตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั ต ัว๋เครือ่งบนิ   

- กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

เป็นชัน้ธรุกจิ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิการลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 วนั 

และ หากมตีอ้งการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดทีน่ ัง่ ตอ้งดําเนนิการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนัเดนิทาง ดว้ย

ตวัทา่นเอง เทา่น ัน้  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกันเป็นหมู่คณะ หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั

กอ่น (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บเพิม่เตมิกอ่น

ออกต ัว๋โดยสาร  

- การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

จดัการไดแ้ตอ่ยา่งใด  

- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้ง ออกต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯล่วงหนา้ทุก

ครัง้  เพือ่ตรวจสอบวา่กรุ๊ปมกีารออกเเดนิทางแน่นอนหรอืไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถ

เดนิทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 คา่ทีพ่กั ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  
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- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญีปุ่่ นแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพักคู ่(Twin / Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดยีวกนั หรอื อยู่

ตดิกนั **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง + 1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหา

หอ้งพัก แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งพักแบบ แยก 2 หอ้ง คอื [1TWN+1 SGL] 

แทน ** 

-   กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในตัวเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอื ยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทัวร ์  

1.3 คา่อาหาร, คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

1.4 เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ หรอืมคัคเุทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

1.5 คา่นํา้หนกัสมัภาระ (รวมในต ัว๋เครือ่งบนิ) โดยทั่วไป 20 กโิลกรัม 

1.6 คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ  

         -   ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม  

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสาย

การบนิ ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่)  

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ 

มคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

- กรณีทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบสว่นต่างของค่าใชจ้่ายทีส่ัมภาระ

น ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.7 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชวีติโดยอบุตัเิหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้ 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 

**  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอื เสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% เฉพาะคา่บรกิาร 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1.  คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที ่สถานทตูก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่า

ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

3.  คา่ภาษนํีา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ซึง่ลูกคา้ตอ้ง

ช าระสว่นตา่งเพิม่ 

4.  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น ซึง่ตอ้งชําระ ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิตน้ทาง 

ส าหรับส่วนทีเ่พิม่เตมิแก่หัวหนา้ทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมอืงไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กับความพงึพอใจใน

บรกิาร 

5.  ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่ น 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

เงือ่นไขการจอง การชําระเงนิ และการยกเลกิ 

 

1.  การทําการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

      1.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท ภายใน 36 ชม หลงัจากทําการจอง พรอ้มจดัสง่เอกสารการจอง

มายงับรษิทัฯ 

     กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทกุการจองจะไดรั้บการยนืยนัสทิธิส์ ารองทีน่ั่ง เมือ่มกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 

      1.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนั กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิไมม่เีงือ่นไขใดๆ และขออนุญาตใหส้ทิธิก์ารจองแกลู่กคา้ท่านอืน่

ทีอ่ยูล่ าดับถัดไป   

     1.3 เมือ่ช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมลล ์พรอ้ม

ท ัง้สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยันว่า ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด วันทีใ่ด ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหาย อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ 

**  กรณุาตรวจสอบหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางไป-กลบั

มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
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**การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท  

** กรุณาศกึษารายการทัวร ์และเงือ่นไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพือ่ผลประโยชน์สูงสุดในการใชบ้รกิารของท่าน 

เนื่องจาก เมือ่ท่านช าระเงนิครบจ านวนหรอืมัดจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขการบรกิารและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืตัวแทน

จ าหน่าย(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่

เป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร (ทางบรษัิทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่า

กรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท อย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์เรือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกําหนดอตัราการจา่ยเงนิ

คา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเดนิทาง) คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าธรรมเนียม

ทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่ง ค่าบรกิารแลนด ์

ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนักอ่นเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าทัวรท์ัง้หมด ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่ง 

คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

** การจา่ยเงนิคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ ึง่มกีารหักเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยที่

ไดจ้า่ยจรงิเพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วไปแลว้ เชน่ การมดัจ าทีน่ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพั่ก  และ ค่าใชจ้่าย

ทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารกา

รันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า 

หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดทีช่ าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตใุหต้อ้งยกเลกิการเดนิทางทีบ่รษิทัไดโ้ฆษณาไว ้ ซึง่มใิชค่วามผดิของบรษิทัเอง  ทางบรษิทั

ยนิดคีนืเงนิคา่บรกิารตามทีลู่กคา้ไดชํ้าระมาแลว้ เต็มจํานวน โดยตอ้งมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการ

เดนิทาง โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  *** 
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4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

** สาํคญั !! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้ ** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

หมายเหต ุ 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมขี ัน้ตํา่ 10 ทา่น ขึน้ไปต่อกรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่านอันเกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ  การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุ (เยน) โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

9. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ  10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็น

หลกั  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อกีทัง้โปรแกรมอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วเป็นส าคัญ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้ ีอ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ และอาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

** เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ **  

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออก จากประเทศญีปุ่่ น   

2. เอกสารชือ่โรงแรมทีพั่กตลอดการเดนิทาง (ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ัดเตรยีมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น อกีครัง้)  

3. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) และ

ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา

ทีส่งูมาก 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


