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อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

วันเดินทาง   จ านวน 
ราคาผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุต่ากว่า  
6  ปี ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว 

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  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

ราคา JOINLAND หักค่าต๋ัวเครื่องบนิออกท่านละ 13,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขบัรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 
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21.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบินสุวรรณภมูิ  ขาออก ชั้น 4 ประตู 10 ROW U โดยมีเจ้าหนา้ที่อ านวยความ
สะดวกแก่ทุกทา่น 

 

 

00.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิไทย แอรเ์อเชีย เอ๊กซ์ (XJ)  

เที่ยวบินที่ XJ612 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่  (เวลา

ท้องถ่ินที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)   

จากนั้นชม วัดคัตสึโอจิ  หรือวัดดารุมะ ซึ่งเป็นวัดแห่งชัยชนะ มีผู้คนนับถือบูชาต้ังแต่สมัยอดีตกาลจนถึง

ปัจจุบันและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี ต้ังอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาแห่งเมืองมิโน    จังหวัดโอ

ซาก้า  ภายในวัดมีตุ๊กตาดารุมะ  เคร่ืองรางน าโชคจ านวนมากต้ังอยู่บริเวณโดยรอบ  โดยมี

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ       

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า • รา้นค้าปลอดภาษี  • 

ย่านช้อปป้ิงชินไซบาชิ                                                                                                          (-/กลางวัน/-)                                                                                  
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นักท่องเที่ยว ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนซื้อไปแล้วอธิษฐานขอพร เมือค าอธิษฐานเป็นจริงจึงน าตุ๊กตาดารุมะ

กลับมาวางไว้ตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัด  วัดคัตสึโอจิแห่งนี้ล้อมรอบด้วยธรรมชาติจึงมี

ทัศนียภาพที่สวยงาม  ภายในวัดมีบ่อปลาคาร์ฟและสวนที่มีเสน่ห์แตกต่างกันไป ผู้มาเยือนทั่วไปจึง

นิยมขอพรให้ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ การเรียน การแข่งขัน ความโชคดีมีชัย  อิสระให้

ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย 

 

 
 

จากนั้น น าท่านชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้า  (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของ

ศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พ านักของโทโยมิ ฮิเดโยชิ  ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลา

ก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ยาวนานมากว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของ

ญี่ปุ่น  แต่หลังจากนั้นปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึ้นในยุคนั้นก็ถูกเผาท าลายไปพร้อมกับการล่ม

สลายของตระกูลโทโยโทมิ  ก าแพงหินและยากุระ (หอสังเกตการณ์) และได้รับการฟื้ นฟูขึ้นมาใหม่

ในสมัยเอโดะ  ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างใหม่หลังจากนั้น  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย 
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กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี  โดยเป็นร้านค้าปลอดภาษีแห่งเดียวในโอซาก้า 

บริการสินค้าเพื่อสุขภาพ แบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว คน

ญี่ปุ่น นิยมรักษาสุขภาพด้วยการเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า วิตามินบ ารุงร่างกายใน

ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ส่วนเคร่ืองส าอางของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แพ้ที่อ่ืนๆ

เช่นกัน มีแบรนที่ขึ้นช่ือหลากหลายมากมายในญี่ปุ่น บริการที่ร้านปลอดภาษีนี้เช่นเดียวกัน 

เดินทางสู่ ชินไซบาชิ  เป็นย่านช้อปปิ้ งแห่งโอซาก้า ต้ังอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ เป็นแหล่งช้อปปิ้ งช่ือดัง

ของย่านโอซาก้า ย่านชินไซบาชินี้มีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอ่ืนๆที่อยู่หัว

และท้ายซอยก็จะเป็นย่านช้อปปิ้ งที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตร ย่านนี้ประกอบไปด้วยร้านค้า 

ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้าน 100 เยน ร้านยา ร้านปลอดภาษี ร้านแบรนด์เนม ไฮเอน
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และห้างดังต่างๆมากมาย จุดเร่ิมต้นของย่านนี้จะอยู่ที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลางโดทงโบริ ตรง

ข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิตป้ายกูลิโกะนั่นเอง 

 

ค่า      อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA  ระดับ  3 ดาว  หรือ เทียบเท่ า
มาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น  

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันที่สาม หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ • ศาลเจ้าฟชูิมิ อนิาร•ิ  ศาลเจา้เฮอัน  • พิธีชงชา

ญ่ีปุ่น • อิออน มอลล ์                                                                                                           (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                          
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เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ  เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมท้องถ่ินเล็ก ๆ ในชนบทเมือง

มิยามะ เกียวโต ลักษณะของบ้านเรือนเป็นหลังคาทรงสูงและมุงหลังคาด้วยหญ้าคายะ ซึ่งเรียก

รูปแบบหลังคานี้ว่าคายาบุกิ มีบ้านอยู่ 50 หลัง โดย 38 หลังคงโครงสร้างแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นเมื่อ

ราวเกือบ 200 ปีมาแล้วไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งคนในเกียวโตเรียกบ้านแบบนี้ว่าแบบคิตายามะ 

ด้านหน้าหมู่บ้านเป็นทุ่งดอกโซบะ สีขาวที่ออกดอกบานสะพร่ังไปทั่วบริเวณโดยมีบ้านคายาบุกิเป็น

ฉากหลังที่งดงาม อีกทั้งยังมีดอกไม้ตามฤดูกาลที่ผลัดกันชูช่อสวย ๆ ตลอดทั้งปี  

 

จากนั้นชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร ิเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี  สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บน

ยอดเขาอินาริยามะ  แลมีความเช่ือว่าที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก  ภายหลัง

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

นาริ เพิ่มเติมและอุปถัมภ์ให้กลายเป็นศาลเจ้าที่มีระดับความส าคัญกว่าเดิมที่เป็นศาลเจ้าประจ า

ตระกูล  และในปี ค.ศ.942 ศาลเจ้าได้รับการยกฐานะให้เป็นศาลเจ้าชินโตในอันดับสูงสุด 
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ส าหรับเสาโทริอิที่เรียงรายคาดว่าสร้างขึ้นต้ังแต่ ช่วงปี 1603-1868 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

บันทึกไว้ว่า ตัวศาลเจ้าผ่านวิกฤติหลายคร้ัง ทั้งสงคราม และการโจมตี แต่ภายหลังมีการบูรณะให้

สวยงาม   

 



BT-KIX05_XJ (MAY-SEP 2023) 

  

               

 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ศาลเจ้าเฮอัน  เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อย

กว่าปีก่อน โดยเฉพาะจุดไฮไลท์อย่างประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ต้ังอยู่ด้านหน้าของวัดที่สามารถเห็นแต่

ไกล  ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ และจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มี

ความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต 

ตัวศาลเจ้าเป็นสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างจะโดดเด่นจากศาลเจ้าอ่ืนๆของญี่ปุ่น ตัวอาคารหลักๆนั้นมี

ต้นแบบมาจากพระราชวังสมัยยุคเฮอันเพียงแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าของจริง บริเวณสวนที่รายรอบ

วัดนั้นก็แลดูร่มร่ืน เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธ์ุเน้นการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม 

 

น าท่านสู่ พิธีชงชาญ่ีปุ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งการดื่มชาเป็นธรรมเนียมดั้งเดิม

ของญี่ปุ่น และมีวิธีการชงที่แตกต่างกันออกไป  โดยจะมีเซนเซมาสอนให้ความรู้วิธีการชง  เร่ิมต้น

ต้ังแต่การวอมอุปกรณ์  การชง จนไปถึงวิธีการดื่มที่ถูกต้อง   และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นร้านค้าปลอด
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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 หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย 

 

น าท่าน อิสระช้อปปิ้ ง ณ อิออน มอลล์  ห้างสรรพสินค้าช้ันน าของญี่ปุ่น ที่มีสินค้ามากมายหลายชนิดในราคา

ย่อมเยาให้ท่านเลือกซื้อได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นอาหาร เคร่ืองดื่ม เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองส าอางและยา ซึ่งห้างอิออน มอลล์ นี้ เป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น เพราะ

สามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดในแห่งเดียวได้เลย  และทุกๆช่วงเทศกาลทางห้างก็มีการจัดโปรโมช่ัน

ประจ าฤดูกาลอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถน าสินค้าไปท าเร่ืองยกเว้นภาษี โดยน าสินค้าที่ซื้อมาไปที่

เคาน์เตอร์ TAX REFUND พร้อมกับแสดงใบเสร็จและพาสปอร์ตก็สามารถท าเร่ืองยกเว้นภาษีได้

เรียบร้อย 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA  ระดับ  3 ดาว  หรือ เทียบเท่ า
มาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย  ไม่มีรถบรกิารรบัส่ง  โอซาก้าและเมืองใกล้เคียงมี

สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่ยังคงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ อาทิเช่น 

- ตึกอูเมดะ สกาย  เป็นตึกชมวิวของเมืองโอซาก้า  

มีการเช่ือมต่อสองฝ่ังของตึกเข้าด้วยกันที่ช้ัน 40 

เป็นจุดชมวิวโอซาก้า แบบ 360 องศา และ

สามารถเดินชมได้รอบเลยอีกด้วย ส าหรับโซน

อ่ืนๆ ของตึกก็จะเป็นทั้งโซนออฟฟิศ ร้านค้า และ

โรงภาพยนตร์  เป็นต้น 

- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าไคยูคัง  ต้ังอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า เป็นสถานที่

ซึ่งรวบรวมทั้งสัตว์น้า และสัตว์บก 30,000 ชีวิต ประมาณ 620 สายพันธ์ุจากทั่วโลก และน ามา

จัดแสดงในสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เป็นอควาเรียมที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

และเอเชีย 

- หมู่บ้านอเมรกิา โอซาก้า  เป็นศูนย์กลางแห่งแฟช่ันคล้ายกับชิบู

ย่าที่โตเกียวเลย ซึ่งในสมัยเก่า หมู่บ้านอเมริกา เป็นโกดังขาย

สินค้า และเสื้อผ้ามือสองน าเข้าจากอเมริกา เลยได้ช่ือนี้ต้ังแต่

นั้นมา ท าให้หมู่บ้านอเมริกา โอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านค้า

มากมาย ต้ังแต่ ร้านแฟช่ันแนวสตรีท ร้านแบรนด์เนม สินค้า

น าเข้าจากอเมริกา และร้านไอเทมสุดชิคไอเดียบรรเจิดมากมาย 

- ศาลเจ้าสุมิโยชิ  หนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้า

สุมิโยชิกว่า 2,300 แห่งทั่วญี่ปุ่น  แลนด์มาร์คของที่นี่ก็คือ สะพานโค้งสีแดง Sorihashi Bridge 

ซึ่งเป็นจุดสวยๆ ในการเดินเที่ยวถ่ายรูป ตรงจุดนี้เราจะเห็นภาพของสะพานแดงสะท้อนกับผิว

น้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเช่ือที่ว่า เมื่อเดินข้ามสะพานนี้แล้ว จะพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคล

กับชีวิตต่อไป 

วันที่สี ่ อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  ไม่รวมค่ารถบรกิารรบั – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ     (เช้า/-/-)                                                                                                                       
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- ย่านชินเซไก  ที่เที่ยวส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า เพราะที่นี่จะคึกคักสุดๆ ในช่วง

ตอนกลางคืน และเต็มไปด้วยร้านกินดื่ม  ขนมต่างๆ ให้ได้ชิมกัน นอกจากนี้ยังมี หอคอยซึเทนคา

คุ ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกต้ังอยู่ให้ได้เดินถ่ายรูปอีกด้วย 

- ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน  ริมอ่าวโอซาก้า ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ มีความสูง 112.5 เมตร เป็น

จุดที่จะสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้โดยรอบ 

- เดนเดนทาวน์  แหล่งรวมอนิเมะ ของสะสมต่างๆ ช่ือดังในญี่ปุ่นที่มักจะนึกถึงก็คือ ย่านอากิฮา

บาระ ในโตเกียว แต่ถ้าเป็นโอซาก้า ที่นี่ก็มีแหล่งของสะสมช่ือดังไม่แพ้กันก็คือ เดนเดนทาวน์  

- Universal Studios Japan   สวนสนุกแห่งแรกในเอเชีย ภายในสวนสนุกมีพื้นที่หลายโซนที่

ประกันความฟิน แต่ไฮไลท์ก็คือ โซน The Wizarding World 

of Harry Potter และ Super Nintendo World 

เย็น        อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA  

ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอ

เบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรอื BOX SET 

  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

09.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอ๊กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ613  

(ค่าทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

13.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

วันที่ห้า สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น • สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพ                                      (เชา้/-/-) 
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หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นนั้นสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยน

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดนิทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

 

วิธีปฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวัคซีน (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญ่ีปุ่น) (วัคซีน 3 เข็มตามมาตรฐานที ่WHO 

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

วัคซีนไม่ครบตามมาตรฐานญ่ีปุ่น ต้องย่ืนผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนเดนิทาง 

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

(ภาษาอังกฤษ) กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามมาตรฐานญ่ีปุ่น 

3. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ VISIT JAPAN WEB ( https://www.vjw.digital.go.jp ) 
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ด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ขั้นตอนทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 

อัตราค่าบรกิารรวม 

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

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เดี่ยว) 

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

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุน่ กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากประเทศญี่ปุน่

ได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง

ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม 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 ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และ

เป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้อง

มีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง 

อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมี

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

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

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

ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 

100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าโดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทัง้หมดโดยไมม่ีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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โรงแรมท่ีพัก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น 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) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น และขนาดห้องเท่ากับห้องพัก

เดี่ยว (Single) ซึ่งมีขนาดเล็ก ขอแนะน าให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความสะดวกแก่ท่าน 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมที่ระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเปน็การรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได ้

เงื่อนไขอื่น ๆ  

 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหนา้

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

กรณีจองทัวรว์ันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวรท์ั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
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• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• คณะผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ท

บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและ

ไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 
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➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน้า การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทกุคร้ัง หาก ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่เปน็สิ่งที่อยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 
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