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SNOW WALL JAPAN ALPS OSAKA 6 วนั4 คนื 

เทีย่วญีปุ่่ น... โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ ซริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 

 

ทีพ่กั นาโกยา่ 1 คนื • ออนเซน็นากาโน่ 1 คนื •  ออนเซน็กฟิ ู1 คนื • คันไซ 1 คนื • พเิศษ เมนู บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 

Yakiniku 

ตืน่ตาตืน่ใจกบัก าแพงหมิะ บนเทอืกเขาเจแปนแอลป์ เยอืนปราสาทโอซากา้ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 

เทีย่วชม เมอืงเกา่ทาคายามา่ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ วดัน ้าใสคโิยมสิเุดระ ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AirAsia X (XJ)    

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 Kg. + Carry on 7 Kg.  
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วันที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  XJ612 BKK-KIX 00.55-

08.40 
    

2 

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ 

– โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - Mitsui outlet park - นา

โกยา่ 

   
Chisum Inn Nagoya 3* 

หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั 

3 

รา้นมดีซนัช ู– หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ - ยา่นเมอืง

เกา่ทาคายามา่ - หมูบ่า้น LITTLE KYOTO  - ทีพ่ักออน

เซน็นากาโน่ 

   

Azumino Hotaka View Hotel 

Nagano 3* หรอื ระดับใกลเ้คยีง

กนั 

4 
เสน้ทางเจแปนแอลป์ Tateyama Kurobe Alpine เร ิม่ตน้ 

โองซิาวะ สิน้สดุที ่ทาเตยามะ - ทีพั่กออนเซน็กฟิ ู
   

Gujo Vacance Mura Hotel 

Gifu 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

5 

เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– เรยีนรูว้ธิชีงชาแบบธรรม

เนยีมญีปุ่่ น Kyoto Shikido Duty free แหลง่ชอ้ปปลอด

ภาษี -  วัดคโิยมสิเุดระ – ยา่นชนิไซบาช ิ- ยา่นคันไซ                                                                                                             

   
Izumisano Center Hotel 3* 

หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

6 
ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ – ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิ  XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50 
    

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พักเดีย่ว / เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

20-25 เมษายน 2566 41,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 

6,000 บาท) 

11,500 

30  

02-07 พฤษภาคม 2566 44,888 30  

03-08 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

05-10 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

09-14 พฤษภาคม 2566 42,888 30  

11-16 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

16-21 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

18-23 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

23-28 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

25-30 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

01-06 มถินุายน 2566 43,888 30  
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 FLIGHT:  

DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.40   

RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 

 

 

 

 

21.30 น.    พรอ้มกันที ่ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการ

บนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

 

 

 

 

 

00.55 น.   ออกเดนิทางออกสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 (คา่ทัวรไ์มร่วมค่าอาหาร

บนเครือ่ง บน เครือ่งมจี าหน่าย) 

08.40 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ 

ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิา ของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) น า

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  

 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ Osaka 

เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น  

 

06-11 มถินุายน 2566 41,888 30  

13-18 มถินุายน 2566 41,888 30  

15-20 มถินุายน 2566 41,888 30  

20-25 มถินุายน 2566 41,888 30  

22-27 มถินุายน 2566 41,888 30  

วนัทีห่นึง่    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ–  โอซากา้  -ปราสาทโอซากา้ - 

Mitsui outlet    อาหาร เทีย่ง   
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พาทกุทา่นถา่ยภาพดา้นหนา้กบั ปราสาทโอซากา้ Osaka Castle  

ชมความสวยงามปราสาทเกา่แกข่องญีปุ่่ น ถูกสรา้งขึน้ในชว่งครึง่หลังของศตวรรษที ่16 เพือ่เป็นทีพ่ านัก

ของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญีปุ่่ นใหเ้ป็นหนึง่เดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่กอ่สรา้งจนถงึเสร็จสมบรูณ์

ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของญีปุ่่ น ในปัจจุบันปราสาทโอ

ซากา้ก็ยังคงไดรั้บการดูแลใหอ้ยู่ในสภาพทีน่่าเกรงขามและยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึง่ในสามปราสาททีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ปราสาท)   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  

 

 

พาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่Mitsui outlet park Shiga Ryuo  

อกีหนึง่เอาทเ์ลตทีม่ใีหญม่าก และเป็นทีน่ยิมอยา่งมาก ดว้ยจ านวนรา้นคา้ทีม่กีวา่ 230 แบรนด ์ทัง้แบรนด์

เสือ้ผา้เด็กจนถงึผูใ้หญ ่รองเทา้ และเครือ่งประดับมากมาย จงึยกใหเ้ป็นเอาทเ์ลตทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบคันไซ 

ซึง่รวมทัง้แบรนดด์ัง แบรนดห์รมูากมายของตา่งประเทศ และแบรนดแ์ฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ น ทีเ่ป็นทีน่ยิม

ตา่งๆ และตรงกลางหา้งยงัมพีืน้ทีส่ าหรับน่ังเลน่อกีดว้ย  

 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

ทีพ่ัก:   Chisum Inn Nagoya / Aichi area 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  

  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ิ 

 

พาทกุทา่นแวะชม รา้นมดีซนัช ูหรอื Hamanoyasan  

สถานทีผ่ลติมดีไดค้มสดุๆ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยา่งดาบเซก ิส าหรับรา้นมดี

ซนัซนูีม้เีครือ่งใชข้องมคีมมากกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวนกรรไกรตัดเล็บ

หลากหลายขนาด หรือมีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยใหก้ารท าวัตุดิบของท่านง่ายขึ้น 

นอกจากนีย้งัมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็นๆจ าหน่ายอกีดว้ย  

 

วนัทีส่าม   รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ - ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ - หมูบ่า้น LITTLE KYOTO  

– ทีพ่กัออนเซ็นนากาโน ่     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                               
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พาทุกท่านไปชมสถานทีช่ือ่งดงัของญีปุ่่ น หมูบ่า้น

มรดกโลกชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go)  

หมูบ่า้นมรดกโลกแหง่ที ่6 ของญีปุ่่ น  ทีน่ีไ่ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพรอ้มๆกับภูเขา

โกคายามะ จังหวัดโทยามะในปี 1995 เป็นหมู่บา้น

ช า วนาที่ ตั ้ ง อ ยู่ ใ นหุ บ เ ข าต ามแ ม่น ้ า โ ชก า ว ะ 

(Shogawa) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขา 

ตัง้อยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกฟิแูละโทยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของ

เกาะฮอนช ูประกอบไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่อีายเุกา่แกก่ว่า 200-300 ปี จุดทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาชริาคาวาโกะ 

คอืบา้นเกา่แกป่ระจ าหมูบ่า้นอยา่ง Wada House หรอื 

Kanda House ทีถ่อืวา่เป็นบา้นทรงกัสโซแ่บบโบราณ

ทีอ่นุรักษ์เอาไวจ้วบจนปัจจุบันอันเป็นสมบัตขิองชาต ิ

และพพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงวถิชีวีติการเป็นอยูข่องคนใน

หมู่บา้น นอกจากชริาคาวาโกะจะมบีา้นเก่าแก่ดัง้เดมิ

ของญี่ปุ่ นใหเ้ราไดเ้ดินชม ก็ยังมีบา้นหลายๆหลังที่

เปิดเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ อสิระ

ใหทุ้กท่านชมิอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตาม

อธัยาศัย 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที3่) Japanese Set 

 

 จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า 

(Takayama Old Town)  

ตัง้อยูใ่นเมอืงทาคายามา่ (Takayama) ของจังหวัดกฟิ ุ

(Gifu) เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารบา้นไมโ้บราณและ

ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดจีนถงึทกุวันนี้  

 

เดนิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอืยา่นซนัมาชซิจู ิ(Sanmachi-Suji)  

เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะ

ทีม่อีายกุว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเป็น 1 ใน ยา่นที่

เรยีกว่าเป็น Old Town ของญีปุ่่ น เมือ่ครัง้หนึง่ในอดตี

คอืในยคุเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มคีวาม

เฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่าน

ศนูยก์ลางส าหรับการท าการคา้ของเมอืง Takayama มี
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ถนนทีเ่ชือ่มระหวา่งสถานทีส่ าคัญทัง้ ปราสาท, วัด และศาลเจา้  

จดุเดน่คอือาคารเกา่แกส่ว่นใหญก่็ตกทอดมาตัง้แตย่คุเอโดะมาถงึปัจจบุนั เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตล์

แบบญีปุ่่ นแท ้บา้นทัง้2 ขา้งทางจะมแีต่เฉพาะสนี ้าตาลหรอืสดี า ในปัจจุบันนี้ถา้ใครจะสรา้งบา้นหลังใหมก่็

จะตอ้งใชแ้ค2่ สนีีเ้ทา่นัน้ เพือ่ไมใ่หโ้ดดหรอืดแูปลกแยกออกมาจากบา้นหลังอืน่  

อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้

หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ รา้นซชู ิไอศกครมี ของหวาน ฯลฯ พรอ้มทัง้

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืว่า

เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม  หรือ ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi 

Bridge สะพานสแีดง ทีท่อดขา้มแมน่ ้ามยิากาวะซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทาคายามา่  

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่)  

ทีพ่ัก:  Azumino Hotaka View Hotel Nagano / Nagano area 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน  ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก 

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง  

 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบ

น ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ น ใหท้่านไดพ้ักผ่อน

อย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสี่วนชว่ยเรือ่ง 

ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ย

ตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดพ้รอ้มบ ารุงผวิพรรณให ้

เปลง่ปลั่ง 

 

 

 

 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  

  

น าท่านชมไฮไลท ์เจแปนแอลป์ ทาเตยา

มะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine 

Route)  

เ ส้น ท า ง ที่ เ ร ิ่ ม ต้น ส ถ า นี โ อ งิซ า ว ะ 

(Ogisawa) และสิน้สุดทีเ่ขาทาเตยามะ ใน

จังหวัดโทยามะ (Toyama) ในจังหวัดนะ

งะโนะ (Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 

วนัทีส่ ี ่ เสน้ทางเจแปนแอลป์  Tateyama Kurobe Alpine (เร ิม่ตน้ โองซิาวะ สิน้สดุที ่ทาเตยามะ) – ทีพ่กัออน

เซ็นกฟิู    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                    
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กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดนิทาง ทัง้เคเบิล้คาร ์รถบัส และกระเชา้

ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดร้ื่นรมยก์ับทวิทัศน์อันยิง่ใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์

เหนอืซึง่ครอบคลมุระยะทางกวา่ 3,000 เมตร (หมายเหต:ุ เสน้ทางขึน้-ลง อาจมสีลับจดุขึน้ระหวา่งสถานทีา

เตยามะลงสถานโีองซิาวะได ้หรอือาจขึน้และลงเสน้ทางเดมิ)  

 

พาทุกท่านขึน้ Kanden Tunnel Electric bus เป็นรถบสัซึง่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า น่ังรถบัสลอดอโุมงค์

ทะลเุขาทาเทยามา่ไปอกีฝ่ัง  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิเทา้แวะชม เขือ่นคโุรเบะ  

เขือ่นกัน้น ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขา

หมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ

45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร ประมาณ 15 

นาท ีชมทัศนยีภ์าพทะเลสาบคโุรเบะทีส่วยงาม  

 

เทีย่ง          รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่) Japanese Set 

 

 ต่อดว้ย Kurobe cable car เคเบิล้คาร ์และไปต่อดว้ย Tateyama Ropeway กระเชา้ทาเทยามะ 

และ Tateyama Tunnel Trolley bus จนถงึ สถาน ีMurodo  

 

ระหวา่งทางทีน่ั่งรถบสัก็จะมวีวิก าแพงหมิะเตีย้ๆ และววิภเูขาใหช้ม มวีดิโีอบรรยายขอ้มลูเกีย่วกับเสน้ทางนี้

และจดุทอ่งเทีย่วตา่งๆ  

 

เดนิทางถงึ ทวิทัศนส์ดุพเิศษทีส่ถานมีโูรโด (Murodo Terminal)  

สถานีรถทีส่งูทีส่ดุอยู่ทีค่วามสงู 2,450 เมตร ซึง่สงูทีส่ดุของแจแปนแอลป์ ทีต่ัง้ของจุดไฮไลทถ์า่ยภาพ 

ก าแพงหมิะสงูชนั Tateyama “Yuki-no-Otani” Snow Wall ภายในสถานีมทีางขึน้จุดชมววิดา้นบน และ

ทางเดนิก าแพงหมิะ สงูกวา่สบิเมตร สมัผัสกบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็น

อกีทัศนยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ  ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทับใจ  

 

เดนิทางต่อดว้ย รถบสัทาเทยามะโคเกนิ Tateyama Highland Bus และ ข ึน้ Tateyama Cable 

Car และสิน้สดุเสน้ทางทีเ่ขาทาเตยามะ 
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เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่)  

 

ทีพ่ัก:  Gujo Vacance Mura Hotel Gifu / Gifu area 3* หรอืระดับ

ใกลเ้คยีงกนั  ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง   

ไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น 

(Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ น ใหท้่านไดพั้กผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึง่

ชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าน ้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการ

หมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดพ้รอ้มบ ารุง

ผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

 

 

 

 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่)  

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต Kyoto  

มคีวามส าคัญในฐานะอดตีเมอืงหลวงทีรุ่่งเรอืงอย่างยาวนานร่วมหนึง่พันปี เป็นเสมอืนจุดก าเนดิของความ

เป็นญีปุ่่ นทีท่กุคนรูจ้ัก ทัง้วัดวาอารามศาลเจา้เกา่แก ่เกอชิา และยา่นเมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายดว้ยบา้นเรอืนไม ้ 

 

เทีย่วชม ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิFushimi Inari  

ศาลเจา้ทีม่คีวามเกา่แกม่ากกวา่พันปี สรา้งขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรอืทีค่นไทย

เรยีกกนัวา่ ศาลเจา้แดง หรอื ศาลเจา้จิง้จอก เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญแหง่หนึง่ของเมอืงเกยีวโต (Kyoto) 

วนัทีห่า้  เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– เรยีนรูว้ธิชีงชาแบบธรรมเนยีมญีปุ่่ น Kyoto Shikido Duty free 

แหลง่ชอ้ปปลอดภาษ ี-  วดัคโิยมสิเุดระ -  ยา่นชนิไซบาช ิ– ยา่นคนัไซ    อาหาร เชา้,เทีย่ง  
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มชีือ่เสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาประตสูแีดงทีเ่รยีงตัวกนัขา้งหลังศาลเจา้จ านวนหลาย

หมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิผูค้นเชือ่กันว่าเป็นภเูขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทน

ของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตว์คู่กาย 

ดังนัน้บรเิวรศาลเจา้จงึมรีปูปัน้จิง้จอกอยู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง          รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที9่) Japanese Set  

  

จากน ัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณ์พเิศษ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น  

ใหท้า่นไดเ้รยีนรูว้ธิชีงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น มเีซนเซมาสอนการ

ชงชาแบบญีปุ่่ นตัง้แต่การวอมอปุกรณ์ การชง และขัน้ตอนการดืม่ 

และทีส่ าคัญเป็นการเรยีนชงชาทีว่วิดมีากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจ ิ

และทะเลสาบคาวากจูโิกะ  

 

รา้นของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free  

โดยชัน้ลา่งของทีน่ีเ่ป็นรา้นขายข อง เชน่ วติามนิบ ารงุตา่งๆ สรรพคณุหลายชนดิ และสนิคา้ชือ่ดังของญีปุ่่ น 

โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชัน่สดุคุม้ ทีร่วบรวมสนิคา้ตัวเด็ดเอาไว ้

คลนีเซอร ์ครมีบ ารงุผวิหนา้ โลชัน่น ้านม และ ครมีกนัแดด และมสีนิคา้อืน่ๆเชน่ ลูกบอลลูกบอลซกัผา้ แผ่น

แปะแกป้วด หรอืแผน่ดดูกลิน่ สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้ 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu 

temple หรอืทีค่นไทยรูจ้ักกนัดวีา่ วัดน ้าใส  

เป็นชือ่ในภาษาญี่ปุ่ นที่แปลว่า “น ้าบรสิุทธิ”์ เป็นวัดที่มี

ชือ่เสยีงมากในเกยีวโต และไดเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกดว้ย 

นักทอ่งเทีย่วสว่นมากมาเพือ่สกัการะ และ ขอพรจากองค์

พระโพธสิัตว์เจา้แม่กวนอมิ ซึง่เป็นพระประธานของวัด 

นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็น
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เทพเจา้แหง่ความร ่ารวยมัง่คั่ง  

 

อสิระเดนิชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ 

ยา่นชอ้ปป้ิงขนาดมหมึาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปดว้ย รา้นเครือ่งส าอาง รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นปลอด

ภาษี (Duty Free) รา้น 100 เยน ไปจนถงึรา้นอาหาร

และคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยูท่ีน่ี่ และจุดเด่นคอืม ีป้ายไฟกูลิ

โกะ (Glio LED) ป้ายไฟทีไ่มเ่พยีงบง่บอกความนยิมของ

แบรนดข์นมชือ่ดังอย่างกูลโิกะเท่านัน้ แต่ยังเป็นแลนด์

มารค์ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้อกีดว้ย โดย

ป้ายไฟกลูโิกะ (Glico LED) นีถ้กูสรา้งขึน้มาครัง้แรกในปี 

ค.ศ. 1953 ตัง้อยูบ่รเิวณสะพานอบิซิบึาช ิ(Ebisubashi 

Bridge) สะพานเล็กๆทีเ่ชือ่มต่อระหว่าง ย่านโดทงโบร ิ(Dotonbori) กับยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) 

ยา่นการคา้ยอดนยิมของโอซากา้ 

 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

ทีพ่ัก:  Izumisano Center Hotel  / Kansai area 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม กรณีโรงแรมอยูไ่กลจากสนามบนิ ขอบรกิารแบบ SET BOX  (มือ้ที1่0)  

   เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เทีย่วบนิที ่ XJ613 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

13.50 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีห่ก     ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ         อาหาร เชา้  
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ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไมไ่ด ้

ร่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ต ัง้แต ่วนัที ่11 ตลุาคม 

65 ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์

🔵กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทส์ว่นตัวดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิต่อเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะตดิเชือ้ ซึง่

สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้ตอ้งท าการลงทะเบยีนใหเ้สร็จกอ่นถงึญีปุ่่ น 6 ชัว่โมง และแอพตอ้งเปลีย่นจากสี

แดงเป็นสเีหลอืงเมือ่อพัโหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปลีย่นเป็นสเีขยีว 

2.Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 

3.ลงทะเบยีน Visit Japan ผา่นลิง้ https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2.เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีครบโดสจ านวน 3 เข็ม ทีอ่อกโดยกรม

ควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ โดยใบรับรองวัคซนีตอ้งเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านัน้ หรอื 

สามารถใชใ้บรับรองจาก application หมอพรอ้มได ้ โดยวัคซนีเป็นไปตามทีอ่งคก์รอนามัยโลก (WHO) ใหก้ารรับรอง 

ทัง้หมด 7 ยีห่อ้ ไดแ้ก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, 

Covishield (Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac 

สามารถฉีดแบบสตูรเดยีว หรอื 3เข็ม แบบไขวไ้ด ้

3. ส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บวัคซนีไมค่รบ 3 เข็ม ตอ้งมใีบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 

ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ใบรับรองระบขุอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ)   

► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ทีไ่ม่ไดรั้บวัคซนี สามารถเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดครบ 3 เข็มตามเกณฑไ์ดเ้ลย แต่ถา้

ผูป้กครองฉีดไมค่รบ เด็กจ าเป็นตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. กอ่นออกเดนิทาง 

 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรัฐบาลญีปุ่่ น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
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- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์ 

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคัญ ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักใน

เมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สายการบนิ AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัมและ ถอืขึน้เครือ่ง

ได ้7กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีสมัภาระ

เกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ **กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้ม

จองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งชา้ 10วัน พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก**   

ซือ้น ้าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่ 10 กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท/เพิม่ 20 กก. ช าระเพิม่ 3,500 

บาท  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบนิวนัแรก  ทา่นละ 6,000 เยน / ทา่น ส าหรับกรุ๊ปทีม่หีัวหนา้

ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและน ้าใจจากทา่น 

7. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีทีลู่กคา้

ฉีดวัคซนีไมค่รบตามเงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงาน และ ตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

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 ์
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8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


