
 
 
 
 

รหสัทวัร ์Jap2460 
 

 
บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 

XJ612 BKK(สุวรรณภมู)ิ - KIX(โอซาก้า) 01.15 – 08.40 
XJ613 KIX(โอซาก้า) - BKK(สุวรรณภมู)ิ 09.55 – 14.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                                    (–/–/–) 
22.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

วนัท่ี 2 สนามบินคนัไซ – วดัโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – MITSUI OUTLET -  NABANA NO SATO  (–/L/D)                                                                                                                                       
01.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 



08.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทไดจิ เป็นวดัในศาสนาพุทธ และเป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรปูหลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ 
ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น และอาคารหลกัของวดัโทไดจยิงัถอืเป็นอาคารไมท้ี่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก
อกีด้วย วดัแห่งนี้ยงัถอืเป็นหนึ่งในสถานที่ส าคญัของเมอืงนารา ทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็น
มรดกโลกดา้นวฒันธรรมภายใตช้ื่อ “อนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรน์าราโบราณ” 

 
 น าท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะนารา เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่ น สวนสาธารณะนารา

ในอดตีนัน้ยงัไม่ได้ถูกพฒันาให้เป็นสวนดงัที่เห็นในปัจจุบนั โดยการพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะนัน้เพิง่เริม่ท า
อยา่งจรงิจงัในช่วงยุคเมจขิองญี่ปุ่ น มกีารเปิดสวนสาธารณะอยา่งเป็นทางการในวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1880 
จากนัน้จงึมกีารน าต้นซากุระ และต้นเมเป้ิลจ านวนมากมาปลูกในบรเิวณสวนเพื่อเพิม่ความสวยงามในฤดูกาล
ต่างๆ รวมถงึการพฒันาพืน้ทีด่า้นอื่นๆเรื่อยมาจนกลายเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดใน
ประเทศญี่ปุ่ นมาจนถงึปัจจุบนั พืน้ทีภ่ายในสวนประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคญัทัง้วดัโทไดจ ิวดัโคฟุคุจ ิศาลเจา้
คาสุงะ ไทฉะ และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตจิงัหวดันารา นอกจากนี้นกัท่องเทีย่วยงัสามารถพบเจอกบัฝงูกวางที่
ใชช้วีติอยูต่ามธรรมชาต ิซึง่กลายมาเป็นสญัลกัษณ์และจดุดงึดดูนกัท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจงัหวดันาราในปัจจุบนั 

 
 เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! บฟุเฟต ์ชาบสูไตลญ่ี์ปุ่ น เน้ือสตัวไ์ม่อัน้ ผกัสดๆ 
 ชอ้ปป้ิงจใุจที ่MITSUI OUTLET อกีหนึ่งเอาตเ์ลต็ทีใ่หญ่มากๆ และเป็นขวญัใจของขาชอ้ปดว้ยจ านวนรา้นคา้ทีม่ ี

กว่า 302 แห่ง พื้นที่กว้างถงึ 45,700 ตารางเมตร จงึถูกเคลมว่าเป็นเอาต์เลต็มอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น ซึ่ง
รวมทัง้แบรนดด์งั แบรนดห์รมูากมายของต่างประเทศ และแบรนดแ์ฟชัน่ชัน้น าของญี่ปุ่ น ทีเ่ป็นทีน่ิยมต่างๆ ซึง่
ราคาสนิคา้ถูกใจขาชอ้ปแน่นอน 
น าท่านเดนิทางสู่ NABANA NO SATO สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมประจ าจงัหวดัมเิอะ สวนดอกไมอ้นักวา้งใหญ่
ของทีน่ี่คอืหนึ่งในไฮไลทข์องทีน่ี่ และ อุโมงคไ์ฟระยบิระยบั หรอื TUNNEL OF LIGHT เป็นงานประดบัไฟสุด
ยิง่ใหญ่ของญีปุ่่ น ทีจ่ดัขึน้ในสวนดอกไม ้NABANA NO SATO ในระยะทางกว่า 200 เมตร ตลอดเสน้ทางจะ
ลอ้มรอบไปดว้ยดวงไฟรปูดอกไมน่้ารกัๆ และกย็งัมอุีโมงคไ์ฟทีเ่ปลีย่นสไีดอ้กีดว้ย (ปกตงิานประดบัไฟจะสัน้สุด
ประมาณเดอืนพฤษภาคม) ใหท้่านอสิระเดนิชมดอกไมต้ามอธัยาศยั 



 
ค า่          บริการอาหาร คปูอง 1,000 เยน ให้ท่านอิสระเลือกทานได้ 
ท่ีพกั  TOKAI CITY HOTEL, NAGOYA หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัโอสุคนันอน(OSU KANNON TEMPLE) ตัง้อยู่ภายในเมอืงนาโกย่า(NAGOYA) จงัหวดั

ไอจ(ิAICHI) นับว่าเป็นวดัในพระพุทธศาสนาทีม่ชีื่อเสยีงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(NAGOYA)เลยนะ
คะ สิง่ทีท่ าใหว้ดันี้มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากๆกค็งเพราะวดัแห่งนี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคนันอน ซึง่เชื่อกนัว่า
เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชื่อเรื่องความเมตตา พระพุทธรูปนี้เรนี่ยไม่ธรรมดานะคะเนื่องจากเป็นพระพุทธรูไมท้ีแ่กะสลกั
อยา่งประณตีโดยพระสงฆน์ามว่า “KOBO DAISHI” แถมภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คอืหอ้งสมดุชนิปคูุจ(ิSHINPUKUJI 
LIBRARY) ทีจ่ดัเกบ็หนังสอืภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจนี กว่า 15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านี้เป็นสมบตัขิองชาต ิและ
เป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของพงศาวดารโคจคิ(ิKOJIKI)ทีร่วบรวมประวตัศิาสตรต์้น
ก าเนดิของญีปุ่่ น 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน ้าใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้น
กนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืน
เรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้
แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วย
ทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่ม
น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-
หล่อ สายสาม แขง็แรง (ไมร่วมค่าเขา้ชมดา้นใน) 

วนัท่ี 3  วดัโอสคุนันอน – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี - ย่านชินไซบาชิ(B/L/-)                    



 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอน

ใต้ของเกยีวโต ศาลเจา้แห่งนี้มชีื่อเสยีงจากเสาโทรอิ ิสแีดงจ านวนนับพนั ซึง่ตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงค์เสน้ทางเดนิ
อยู่บรเิวณหลงัอาคารหลกั เสน้ทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ(MOUNT INARI) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่มคีวามสูง 
233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในหมู่ศาลเจา้
จ านวนนับพนัที่สกัการะเทพอนิาร ิ(INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รกัษาขา้ว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกนัว่า
สุนัขจิง้จอกนัน้เป็นผูน้ าสารของอนิาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รปูปั้นสุนขัจิง้จอกได้ทัว่ไปในอาณาบรเิวณศา
สนสถานแห่งนี้ ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพด ี

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านน้ีมรีา้นคา้
เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านน้ีถอืว่าเป็น
ยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่น
ของยา่นน้ีคอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 

 
ค า่ อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
พกัท่ี CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า 
 



เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรอืเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมไีกด์คอยให้ค าแนะน าในการ

เดนิทาง (ไมม่รีถใหบ้รกิาร) อาท ิ

 ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดงัทีท่่านชื่นชอบ 
เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบค็ดราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จรูาสสคิพารค์” นัง่เรอืเพื่อพบ
กบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะ
จอว์)  และสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ที่รอใหท้่านพสิูจน์ความมนัส์ พรอ้มทัง้พบ
กบัโซนใหม ่“วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชื่อดงั
ของญี่ปุ่ น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ THE WIZARDING 
WORLD OF HARRY POTTER ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัส
บรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจ
หอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแมม่ดทัง้หลาย และทีไ่ม่
ควรพลาดชมิคอื บตัเตอรเ์บยีร ์เครื่องดื่มทีไ่ด้รบัความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มแีอลกฮอล์] 
และที่พลาดไม่ได้คอืในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดทีี่สุดของโลก คอืโซน HARRY POTTER AND 
THE FORBIDDEN JOURNEY ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความ
ตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมอืนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้
สนุกสนานต่อกบัเครือ่งเล่นนานาชนิดอยา่งจใุจ 

 OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN ความลกึลบัใต้ทอ้งทะเล กลางเมอืงโอซาก้า สมัผสัความลกึลบัใต้ทอ้งทะเล 
กบัอควาเรยีมขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงโอซาก้า ชมสตัวน์านาพนัธุ์ ถูกจดัเป็นอควาเรยีมทีด่ทีีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น
และเอเชยี ภายในพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงเหล่าสิง่มชีวีติไว้ตามถิน่ที่อยู่ มใีห้ชมถงึ 15 ตู้ จดัแสดงให้ชมทัง้สตัว์น ้า 
สตัวค์รึง่บกครึง่น ้า สตัว์เลื้อยคลาน นก สตัว์เลี้ยงลูกดว้ยนม สตัว์ไม่มกีระดูกรวมไปถงึพชืพนัธุ์ต่าง ๆ มากถงึ 
30,000 ชวีติ ราว 620 สายพนัธุ์ โดยจะจดัสิง่มชีวีติประเภทต่าง ๆ เอาไวร้่วมกนัแบบใกลเ้คยีงกบัระบบนิเวศน์
ในธรรมชาตมิากทีสุ่ด เราจงึจะไดเ้หน็สิง่มชีวีติมากมายอาศยัอยู่ในอควาเรยีมแห่งนี้ภายใต้การจดัแสดงทีเ่สมอืน
จรงิ 

 ตึกอูเมดะ สกาย UMEDA SKY BUILDING จุดชมวิวโอซาก้า ที่สูงเหนือพื้น 173 เมตร ท าให้เราสามารถ
มองเหน็ทวิทศัน์ของโอซาก้าไดโ้ดยรอบกนัที่ ตกึอูเมดะ สกาย (UMEDA SKY BUILDING) สถาปัตยกรรมสุด
ไฮเทค นอกจากจะมจีุดชมววิสวยๆ แล้ว ที่นี่ยงัม ีCAFE SKY 40 ใหไ้ด้ไปนัง่จบิเครื่องดื่มเพลนิๆ บอกเลยว่า 
ชลิสุดๆ 

เท่ียง-ค า่ อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
พกัท่ี CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษ

ที ่16 เพื่อเป็นทีพ่ านักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นให้เป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ ใช้เวลาตัง้แต่เริม่ก่อสรา้ง

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                          (B/-/-)                                                                                                             

วนัท่ี 5 
ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคโุรมง – รถไฟ HANKAI  - ศาลเจ้าสมิุโยชิ –  RINKU PREMIUM OUTLET  

                                                                                                                                                        (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                           



จนถงึเสรจ็สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น  แต่ทว่า 
ปราสาทโอซาก้าทีก่่อสรา้งขึน้ในยคุสมยันัน้ถูกเผาท าลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิก าแพง
หนิและยากุระ (หอสงัเกตุการณ์) ทีเ่หน็นี้ จงึได้รบัการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึน้
ใหม่หลงัจากนัน้ แมก้ระนัน้ ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้าก็ยงัคงได้รบัการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและ
ยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาททีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุ
มาโมโตะ(ไมร่วมค่าเขา้ชมดา้นในปราสาท) 

 
ใหท้่านอสิระ ตลาดคโุรมง (KUROMON MARKET) ตัง้อยูใ่นยา่นมนิาม ิอนูใจกลางโอซาก้า ตลาดปลาโอซาก้า
แห่งนี้ที่มคีวามเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอนัดบัต้นๆ แห่งหนึ่ง นอกจากปลาและอาหารทะเล
แลว้ ทีน่ี่ยงัเป็นแหล่งรวมวตัถุดบิคุณภาพของโอซาก้าและแถบขา้งเคยีง จงึไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ครวัแห่งโอ
ซากา้” 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 พาทุกท่านนัง่ รถไฟ HANKAI วิ่งผ่านเมือง SAKAI ไปตามถนน KISHU KAIDOU ที่เก่าแก่และเป็น

ส ัญล ักษณ์ของเม ืองมากว่า 100 ปี ผู ้คนที่อาศ ัยอยู่ที่นี่ เร ียกรถไฟว่า “ ช ินช ินเดนฉะ (CHIN CHIN 
TRAIN) ตามเสียงระฆงับนรถไฟ รถราง HANKAI มีวิ่งอยู่ 2 สายซึ่งวิ่งไปตามถนนสายใหญ่ใจกลาง
เมืองโอซาก้า สิ่งนี้ เป็นกิจกรรมที่คุณห้ามพลาดในการนัง่รถรางเพื่ อเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยว
แบบช้าๆและผ่อนคลาย  

 



น าท่านสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรตที ่3 เรยีกว่าเป็นอกีหนึ่งศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่มาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น ศาลเจ้าแห่งนี้ที่ท าได้รบัความน่าสนใจ เพราะความศกัดสิทิธิข์องเทพคาม ิ(เทพเจ้า
ชนิโต) ทีเ่ชื่อว่าเมื่อสกัการะแลว้จะเดนิทางปลอดภยั แคลว้คลอดจากอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง โดยเฉพาะในหมู่
ชาวประมงและชาวเรอืทีใ่หค้วามนับถอืเทพเจา้องคน์ี้ นอกจากนี้ทีศ่าลเจา้สุมโิยช ิไทฉะ ยงัมสีะพานโคง้สแีดงซึง่
มชีื่อว่า โซริฮาชิ (SORIHASHI) หรอืที่เรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า ไทโกะบาชิ (TAIKOBASHI) โดยวิวของสะพานที่
สะทอ้นกบัผวิน ้านัน้ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ววิทีส่วยทีสุ่ดของภมูภิาคคนัไซ (KANSAI) อกีดว้ย 

 
ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง RINKU PREMIUM OUTLET เอาทเ์ลท็ เซน็เตอรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นตะวนัตก ฝัง่ตรงขา้ม
ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ มสีนิคา้เเบรนดด์งัทัง้ในประเทศแและต่างประเทศ , รา้นกฬีายอดนิยมกว่า 210 
รา้น ทัง้เสื้อผา้, รองเท้า, เครื่องประดบั, เสือ้ผา้ชายไปจนถึงเสือ้ผา้เดก็, ของใชป้ระจ าวนั บรรยากาศสบายๆ ช็
อปป้ิงไดอ้ยา่งหรหูราในราคายอ่มเยา 

 
ค า่ อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
พกัท่ี KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า 

เช้า        บริการอาหาร เมนู เบนโตะ 
07.30 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น 
09.55 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ613 
14.20 เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

วนัท่ี 6    สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ (สวุรรณภมิู)                                                                                      (B/–/–) 

https://www.japankakkoii.com/tag/kansai/


อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
ข้อส าคญั  

- อตัรานี้ยงัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ 
ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทกุท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 30 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 
(บางโรงแรมใชเ้ตียง SGL ในการเสรมิเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตยีง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท
อาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่าห้องพกั
เด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถบสัน า
เท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอาง 
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบั
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

12-17 พฤษภาคม 2566 39,999 7,500 

15-20 พฤษภาคม 2566 39,999 7,500 

21-26 พฤษภาคม 2566 39,999 7,500 

21-26 มิถนุายน 2566 39,999 7,500 

28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 39,999 7,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 20,500 บาท  
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครือ่งบิน) 



ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิที่
เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 
ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- คา่ประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติวงเงนิท่าน
ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่วซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 
- คา่ใชจ้่ายดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษนี ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทาง

ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเทา่นัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโค
วดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเกบ็เครดติการเดนิทาง อาจมกีาร
เก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบรษิัทคู่คา้ และ ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 
 

https://bit.ly/3NVFrkV


เง่ือนไขการจอง 
- กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 20,000 บาท หลงัจาก

สง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน
พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไม่ว่าส่วนในสว่น
หนึ่งกต็าม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วนั*  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม 

และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ  
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งใหท้างบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสง วนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดสว่นหนึ่ง หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน
อยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 



- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั
ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่อี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ
สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่าง
เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถ
คนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


