
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JXJ17 OSAKA RED AUTUMN 
เท่ียวญ่ีปุน่... โอซะกะ้ เกยีวโต นะระ 5วนั3คนื 

พักย่ะนช้อปปิ๊ งชนิไซบะชิ/นัมบฯ 2คืน แลฯ ย่ะนคันไซ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟต่ํยะกินิก ุ
 
 

อิสรฯท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan (USJ) เต็มวัน!! 
สักกะรฯพรฯพุทธรูปส ะริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่ วัดโทไดจิ Todaiji แวฯชมกวะงที่ สวนกวะงนะระ  
เช็คอินแลนดํมะรํค วัดน ๊ะใสคิโยมิสุเดรฯ ศะลเจ้ะเฮอัน ศะลเจ้ะฟูชิมิอินะริ ประสะทโอซะก้ะ  

ถ่ะยรูปกับมุมยอดฮิต ปะ่ไผ่อะระชิยะม่ะ ปะ๋ยกูลิโกฯ สฯพะนอิบิซืบะชิ ล่องเรือชมวิว Tombori River Cruise   
เรียนรู้วิธีชงชะที่ Kyoto Shikido แลฯ ช้อปปิ๊ งแบบจัดเต็ม ย่ะนชินไซบะชิ ย่ะนโดทงโบริ ย่ะนชินเซไก  

 

เดินทะงโดยสะยกะรบิน AirAsia X (XJ)  
น ๊ะหนักสัมภะรฯโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก + Carry on 7 กก. 



 
 
 
 
 
 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.40   
RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 
 

 
 
 

21.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ อะคะรผู้โดยสะรรฯหว่ะงปรฯเทศขะออก ชั๊น 4 เคะนํเตอรํสะยกะรบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้ะหน้ะที่ของบริษัทฯคอยอ ะนวยควะมสฯดวกด้ะนเอกสะรแลฯติดแท็คกรฯเป๋ะ 

 
 

 

00.55 น.    ออกเดินทะงออกสู่ ปรฯเทศญี่ปุ่น โดย สะยกะรบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ612  
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง   บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
08.40 น.   เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติคันไซ ปรฯเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่น

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น ะท่ะนผ่ะนพิธีตรวจคนเข้ะ
เมืองแลฯศุลกะกร ส ะคัญ!!!  ปรฯเทศญี่ปุ่นไม่อนุญะตให้น ะอะหะรสด 
จ ะพวก เนื๊อสัตวํ พืช ผัก ผลไม้ เข้ะปรฯเทศ หะกฝ่ะฝืนจฯมีโทษจับแลฯ
ปรับ จะกนั๊นน ะทุกท่ะนไป สักกะรฯพรฯพุทธรูปส ะริดที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น วัดโทไดจิ Todaiji เมืองนะระ สักกะรฯหลวงพ่อโตไดบุตสืใน
วิหะรไม้ใหญ่ที่สุดในโลก วัดโทไดจิ ควะมหมะยตะมตัวอักษรคือ วัด
ใหญ่แห่งทิศตฯวันออก ตั๊งอยู่ที่เมืองนะระ ภูมิภะคคันไซ ถือเป็น
โบระณสถะนที่มีควะมเก่ะแก่แลฯส ะคัญที่สุดแห่งหนื่งของปรฯเทศ
ญี่ปุ่น วัดโทไดจิ สร้ะงขื๊นเมื่อปึ ค.ศ. 752 ในช่วงที่พรฯพุทธศะสนะ
เจริญรุ่งเรืองมะกๆ ส่ิงก่อสร้ะงที่ส ะคัญของวัดนี๊ คือ วิหะรไม้หลัง
ใหญ่ ไดบุตสืเดนซ่ืงเป็นที่ปรฯดิษฐะนองคํหลวงพ่อโตไดบุตสื เป็น
อะคะรไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีควะมสูง 157 ฟุต ควะมยะว 187 ฟุต 
แม้ว่ะวิหะรไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี๊มีขนะดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหะรหลัง
เดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจะกภัยสงคระม แต่ก็ยังคงมีควะมย่ิงใหญ่จน
ได้รับกะรขื๊นทฯเบียนเป็นมรดกโลก  

 
 

วันเดินทะง ระคะผู้ใหญ่  
(บะท) 

ระคะเด็ก  
(บะท) 

พักเดี่ยว เพ่ิม 
 (บะท) 

ที่นั่ง หมะยเหต ุ

05-09 พฤศจกิะยน 65 29,888  
 

ไม่มีระคะเด็ก 
 (Infant ไม่เกิน 2ป ึ6,000 บะท) 

 
 

7,500 

30  

12-16 พฤศจกิะยน 65 29,888 30  

19-23 พฤศจิกะยน 65 29,888 30  

26-30 พฤศจิกะยน 65 29,888 30  

ไม่รวมค่ะบริกะรแลฯย่ืนวีซ่ะ (ปรฯเทศญี่ปุน่) 2,000 บะท (ถ้ะมี) 

วันทีส่อง    ทะ่อะกะศยะนสุวรรณภมู ิ– ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติคันไซ - วัดโทไดจ ิ– สวนกวะงนะระ - โอซะกะ้ - ประสะทโอซะกะ้ -   
     ล่องเรือ Tombori River Cruise – ย่ะนซินไชบะช ิ                          อะหะร เที่ยง                                                                                                              

วันทีห่นื่ง      ทะ่อะกะศยะนสุวรรณภูม ิ 



 
 
 
 
 
 

บริเวณใกล้เคียงกัน มี สวนกวะงนะระ Nara deer park บริเวณ
ทะงเดินเข้ะสู่ปรฯตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้ะนขะยของที่
รฯลืกมะกมะย สวนกวะงแห่งนี๊ก่อตั๊งขื๊นเมื่อวันที่ 14 กุมภะพันธํ 
ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนะดกว้ะงใหญ่ มีพ๊ืนที่ทั๊งหมดระว ๆ 660 
เฮกตะรํ ซ่ืงเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นะนะพรรณ สนะมหญ้ะ 
สรฯน ๊ะ ศะลเจ้ะ วัด พิพิธภัณฑํ เส้นทะงศืกษะธรรมชะติ รวมทั๊ง
สวนสวยในโซนต่ะง ๆ จุดเด่นของสวนนะระทีน่กัท่องเทีย่วต่ะงมุ่ง
มะเที่ยวชมก็คือ ฝูงกวะงซีกะ (Sika deer) ที่มีมะกกว่ะ 1,200 ตัว  

เที่ยง รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่1) บุฟเฟต่ป๊ิํงย่ะง Yakiniku 
พะทุกท่ะนเดินทะงสู่ โอซะก้ะ Osaka เป็นเมืองที่มีขนะด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 แลฯมีปรฯชะกรมะกเป็นอนัดบั 
3 ของปรฯเทศญี่ปุ่น พะทุกท่ะน ถ่ะยภะพด้ะนหน้ะกับ 
ประสะทโอซะก้ะ Osaka Castle ชมประสะทเก่ะแก่ของ
ญี่ปุ่น ถูกสร้ะงขื๊นในช่วงคร่ืงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือ
เป็นที่พ ะนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนื่ง
เดียวในสมัยนั๊น ใช้เวละต๊ังแต่เร่ิมก่อสร้ะงจนถืงเสร็จ
สมบูรณํยะวนะนกว่ะ 16 ปึ เป็นประสะทขนะดใหญ่ที่
กละยเป็นหนื่งในสัญลักษณํของญี่ปุ่น  ในปัจจุบัน
ประสะทโอซะก้ะก็ยังคงได้รับกะรดูแลให้อยู่ในสภะพที่น่ะ
เกรงขะมแลฯย่ิงใหญ่ จนนับว่ะเป็นหนืง่ในสะมประสะทที่มช่ืีอเสียงที่สุดในญ่ีปุ่น (ค่ะทัวรํไม่รวมค่ะเข้ะประสะท)  จะกนั๊นพะ
ทุกท่ะนไป ล่องเรือ Tombori River Cruise ล่องเรือชมวิวจะกโดทงโบริ ไปสู่ทะงฝั่ งใต้ (มินะมิ) ของโอซะก้ะ พะทุกท่ะน
ชมวิวในมุมมองที่ไม่เคยสัมผัส กะรล่องเรือในแม่น ๊ะทมโบริใช้เวละนั่งเรือเที่ยวชมสถะนที่ 20 นะที  เรือแล่นลอดใต้หละย
สฯพะน เพลิดเพลินกับกะรดูป๋ะยร้ะนค้ะที่ฉูดฉะดของโดทงโบริ จะกนั๊นอิสรฯให้ทุกท่ะนช้องปป๊ิง ย่ะนชินไซบะชิ ย่ะนช้อป
ป๊ิงขนะดมหืมะรฯยฯทะงกว่ะ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้ะนขะยยะ ร้ะนเคร่ืองส ะอะง ร้ะนขะยเส๊ือผ้ะ ร้ะนปลอดภะษี (Duty 
Free) ร้ะน 100 เยน คะแรคเตอรํช้อปไปจนถืงร้ะนอะหะรแลฯคะเฟม่ะกมะยก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ แลฯจุดเด่นคือมี ป๋ะยไฟกูลิ
โกฯ (Glio LED) ป๋ะยไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกควะมนิยมของแบรนดํขนมชื่อดังอย่ะงกูลิโกฯเท่ะนั๊น แต่ยังเป็นแลนดํมะรํค
ส ะคัญที่สุดแห่งหนื่งของเมืองโอซะก้ะอีกด้วย โดยป๋ะยไฟกูลิโกฯ (Glico LED) นี๊ถูกสร้ะงขื๊นมะคร๊ังแรกในปึ ค.ศ. 1953 
ตั๊งอยู่บริเวณสฯพะนอิบิซืบะชิ (Ebisubashi Bridge) สฯพะนเล็กๆที่เชื่อมต่อรฯหว่ะงย่ะนโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่ะน
ชินไซบะชิ (Shinsaibashi) ย่ะนกะรค้ะยอดนิยมของโอซะก้ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

เย็น      อิสรฯอะหะรเย็นตะมอัธยะศัย 
ที่พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi หรือรฯดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันก่อนเดินทะง 
 
 
 

เช้ะ      รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มือ๊ที2่)  
 พะทุกท่ะน เปิดปรฯสบกะรํณกะรนั่งรถไฟเที่ยวในญี่ปุ่น เดินทะงสู่ Universal Studios Japan  

พะทุกท่ะนมะอัพเดทเคร่ืองเล่นใหม่ Super 
Nintendo World แลฯโซนอื่นๆอีกมะกมะย 
Universal Studios Japan เป็นสวนสนุก
ร ฯ ดั บ โ ลกที่ ไ ด้ รั บ ก ะ รจั ด อั น ดั บ จ ะ ก 
TripAdvisor ให้เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่นเป็นเวละ 4 ปึติดต่อกัน แลฯยังติด
อันดับที่ 4 ของลิสตํสวนสนกุรฯดับโลกทีห่้ะม
พละดอีกด้วย Universal Studios Japan 
หรือเรียกส๊ันๆว่ะ USJ เปิดให้บริกะรตั๊งแต่
เ ดื อ นมี น ะ คมปึ  2001 แ ล ฯ ไ ด้ ต้ อ น รั บ
นักท่องเที่ยวจะกทั่วโลกมะแล้วกว่ะ 100 
ล้ะนคน ส ะหรับในปึ 2022 แบ่งเป็น 10 โซน
ด้วยกัน ท ะให้สวนสนุกมีควะมหละกหละย
แลฯพร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย  

     1. SUPER NINTENDO WORLD™ สัมผัสโลกแห่งมะริโอ้เก็บเห็ดใน
ต ะนะน ด้ะนในโซนนี๊ มีเคร่ืองเล่นใหญ่สองอย่ะงคือ Mario Cart กับ 
Yoshi's Adventure แลฯรฯหว่ะงทะงจฯมีมินิเกมส ะหรับเด็กๆ ให้เล่น
ตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอรํสฯสมแต้ม ชู้ตบะสเก็ตบอลเก็บคฯแนน ฯลฯ 
แลฯยังมีร้ะนอะหะรแลฯร้ะนค้ะที่จ ะหน่ะยสินค้ะของ Super Nintendo 
World โดยเฉพะฯอีกด้วย (ถังป๊อบคอรํน แบบ limited ก็มีขะยเฉพะฯใน
โซนนี๊เท่ะนั๊น)  

    2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER™ จะกภะพยนตรํ
ชื่อดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรร่ีพอตเตอรํ พ๊ืนที่อันงดงะมที่สร้ะงโลก
แห่งเร่ืองระว Harry Potter ขื๊นมะใหม่ใส่ใจในระยลฯเอียดอย่ะง
พิถีพิถัน ทั๊งประสะท Hogwarts หมู่บ้ะนพ่อมดแห่ง Hogsmeade แลฯ 
รถจักรไอน ๊ะ รวมถืงเคร่ืองเล่นแลฯร้ะนค้ะส ะหรับเวทมนตรํศะสตรํ  

    3. Minion Park รวมพลเหล่ะมนิเนี่ยน เพลิดเพลินกบัขนมธมีมนิเนี่ยน
แสนอร่อย แช้อปปิงสินค้ะมนิเนี่ยนแสนน่ะรัก  

    4. Universal Wonderland บริเวณนี๊เปน็บะ้นของเอลโม ่สนูปปึ๊  คิตตี๊ 
แลฯเหละ่ตัวลฯครน่ะรักอื่นๆที่เป็นทีน่ิยมทั่วโลก  

     5. Hollywood พบกับเคร่ืองเล่นสุดรฯทืก รถไฟเหะฯที่ระวกับบินอยู่บน
ท้องฟะ๋  
6. New York บริเวณนี๊มีถนนในนิวยอรํกช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถะนที่ส ะคัญแห่งยุคสมัยตั๊งแต่ 5th Avenue    
ไปจนถืง Delancey Street แฟนหนังทุกปรฯเภทจฯเพลิดเพลินส ะรวจแหล่งก ะเนิดของควะมบันเทิงด้วยไปกับกะรเดิน
เล่นไปตะมถนนแลฯตรอกซอกซอยจะกภะพยนตรํชื่อดัง 

วันทีส่ะม           อิสรฯท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan                         อะหะร เช้ะ 



 
 
 
 
 
 

7. San Francisco สร้ะงจะกเมืองท่ะอันดับ 1 ของอเมริกะ เช่น Fisherman's Wharf แลฯไชน่ะทะวนํ ด้วยท ะเลที่ตั๊งอยู่
ริมทฯเลสะบ ท ะให้บริเวณนี๊มีกลิ่นอะยของทฯเลเช่นเดียวกับเมืองท่ะที่แท้จริง สัมผัสปรฯสบกะรณํเมืองซะนฟระนซิสโก
ที่มีชีวิตชีวะ ลิ๊มลองรสชะติของซะนฟระนซิสโกด้วยอะหะรแคลิฟอรํเนียจะกห้องอะหะรสุดเก๋  
8. Jurassic Park พบกับไดโนเสะรํขนะดมหืมะที่ฟื๊ นคืนชีพที่ด้วยวิทยะศะสตรํแลฯเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกท่ะนได้ทัวรํ
แม่น ๊ะทีแ่ลฯลืกเข้ะไปในป่ะที่เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนปรฯวัติศะสตรํ  
9. Amity Village คุ้นตะด้วยฉะกของ JAWS หนังรฯทืกขวัญในต ะนะน ด้วยควะมน่ะสฯพรืงกลัวของฉละมกินคนใน
เมืองนี๊ Amity ส ะรวจเสน่หํของหมู่บ้ะนชะวปรฯมงเล็กๆ ผ่อนคละยด้วยของว่ะงแลฯไอศกรีมในหมู่บ้ะนชะยทฯเล  
10. WaterWorld ชมกะรแสดงทะงน ๊ะที่โลดโผน สมจริงจนท ะให้ท่ะนกลั๊นหะยใจต๊ังแต่ต้นจนจบ (ค่ะทัวรํไม่รวมค่ะบัตร 
USJ แลฯค่ะรถไฟส ะหรับเดินทะง)   

 ระคะบัตรค่ะเข้ะ Universal Studios Japan  
 ระคะบัตร ผู้ใหญ่ อะยุ 12 ปึขื๊นไป ระคะ 2,550 บะท 
 ระคะบัตร เด็ก อะยุ 4-11 ปึ ระคะ 1,800 บะท 
 ระคะบัตร เด็ก อะยุ 0-3 ขวบ เข้ะฟรี 
      อิสรฯอะหะรเที่ยงแลฯเย็นตะมอัธยะศัย 

ที่พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi หรือรฯดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันก่อนเดินทะง 

 
 
 

 

เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่3)  
จะกนั๊นน ะทุกท่ะนเดินทะงสู่ เกียวโต Kyoto มีควะมส ะคัญ
ในฐะนฯอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่ะงยะวนะนร่วมหนื่ง
พันปึ เป็นเสมือนจุดก ะเนดิของควะมเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก 
ทั๊งวัดวะอะระมศะลเจ้ะเก่ะแก่ เกอิชะ แลฯย่ะนเมืองเก่ะที่
เรียงระยด้วยบ้ะนเรือนไม้ จะกนั๊นพะทุกท่ะนไปที่ อะระ
ชิยะม่ะ Arashiyama Bamboo Groves หรือที่คนไทยรู้จกั
ในชื่อ ป่ะไผ่อะระชิยะม่ะ แลนดํมะรํกที่มักประกฎตะมส่ือ
ต่ะงๆ เมื่อเอ่ยถืงปรฯเทศญี่ปุ่นแลฯเกียวโต ตลอดเส้นทะง
ทั๊งสองข้ะงทะงถูกขนะบด้วยป่ะไผ่ให้ควะมร่มร่ืนเรียงระย
สุดลูกหูลูกตะ โดยทะงเดินแห่งนี๊ตั๊งอยู่ทะงตฯวันตกของ
เมืองเกียวโต เป็นพ๊ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชะติอันงดงะมอย่ะงเส้นทะงป่ะไผ่ (Bamboo Grove) ซ่ืงเป็นมุมถ่ะยรูป
ยอดฮิตที่อยู่หลังวัดเทนริวจิ รวมทั๊งแม่น ๊ะโฮซูกะวฯ ท่ะนสะมะรถเก็บภะพ ที่ริมแม่น ๊ะแถวสฯพะนโทเก็ตสืเคียว 
(Togetsukyo Bridge) เป็นอฯไรที่พละดไม่ไดเ้ด็ดขะดหะกได้มะเทีย่วเกยีวโต โดยบริเวณอะระชิยะม่ะยังเต็มไปด้วยคะเฟ่
บรรยะกะศดีที่เหมะฯแก่กะรพักผอ่น ตลอดจนร้ะนอะหะรแลฯร้ะนขะยของฝะกอกีมะกไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มะเยือนกัน
อย่ะงคับค่ังตลอดทั๊งปึ ถือเป็นอีกหนื่งพิกัดสุดอันซีนที่ไม่ควรพละด ถ่ะยภะพด้ะนหน้ะ ศะลเจ้ะเฮอัน Heian Shrine 
สร้ะงขื๊นเมื่อปึ ค.ศ. 1895 เนื่องในโอกะสที่นครเกียวโตมีอะยุครบ 1,100 ปึ จุดเด่นคือ ด้ะนหน้ะของศะลเจ้ะมีปรฯตูโทริอิ
ยักษํสีแดง เป็นเสะที่โดดเด่นแลฯเป็นอีกจุดหนื่งที่ผู้ชมนิยมมะถ่ะยรูปทั๊งก่อนเข้ะชมศะลเจ้ะแลฯตอนเดินกลับ ตัวศะลเจ้ะ
ถอดแบบมะจะกพรฯระชวังอิมพิเรียล แต่ได้ถูกย่อส่วนลง ตัวอะคะรสร้ะงด้วยไม้ทะสีแดงสดรูปแบบสถะปัตยกรรมแบบ
เฮอันซ่ืงได้รับอิทธิพลจะกจีน มีเจดียํมังกรฟะ๋แลฯเจดียํพยัคฆํขะว ต๊ังอยู่ริมฝั่ งซ้ะยแลฯขวะ บริเวณด้ะนหลังของศะลเจ้ะ 
จฯมีสวนขนะดใหญ่ที่โอบล้อมบริเวณวัด ภะยในสวนมีต้นไม้หละกหละยพันธุํ บ่อน ๊ะที่ตกแต่งสไตลํญ่ีปุ่น ให้บรรยะกะศร่ม
ร่ืนยํมะกเลยทีเดียว (ค่ะทัวรํไม่รวมค่ะเข้ะศะลเจ้ะเฮอัน)  

วันทีส่ี่           โอซะก้ะ – เกียวโต – สฯพะนโทเก็ตสืเคียว - ป่ะไผอ่ะระชิยะมะ่ - ศะลเจ้ะเฮอนั – ศืกษะพิธีชงชะแบบญ่ีปุน่ที่ Kyoto 
Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภะษี - วัดน ๊ะใสคิโยมสุิเดรฯ – ศะลเจะ้ฟูชมิิอนิะริ – ย่ะนชนิเซไก  อะหะร เชะ้, เที่ยง 

 



 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่4) Japanese set 

จะกนั๊นน ะท่ะนสัมผัสปรฯสบกะรณํ พิเศษ พิธีชงชะแบบญี่ปุ่น ให้ท่ะนได้
เรียนรู้วิธีชงชะแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น แลฯท่ะนสะมะรถเลือกซ๊ือชะรสชะติ
ต่ะงๆได้ อีกทั๊งยังได้เพลิดเพลินกับกะรช้อปป๊ิงสินค้ะมะกมะย Kyoto 
Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภะษี ที่รวบรวมสินค้ะระคะพิเศษ แลฯ
มีชื่อเสียงที่เห็นแลว้ต้องรู้ว่ะมะจะกปรฯเทศญีปุ่่นแนน่อน เช่น เคร่ืองส ะอะง 
ครีมบ ะรุงต่ะงๆ อะหะรเสริม ขนม ชะเขียว แลฯอื่นๆอีกมะกมะย อีกทั๊งยังมี
พ๊ืนที่ให้บริกะรส ะหรับนั่งพักผ่อนทะนอะหะรหรือขนมอีกด้วย สินค้ะยอด
นิยม ยกตัวอย่ะงเช่น ครีมของแบรนดํ Karen ทั๊งครีมบ ะรุงผิวหน้ะ ผิวกะย 
ผลิตภัณฑํส ะหรับล้ะงหน้ะ แลฯครีมกันแดด ซ่ืงเป็นที่นิยมส ะหรับร้ะนค้ะพรี
ออเดอรํในปรฯเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพะฯ ครีมกันแดดน ๊ะนม Karen 
Sunscreen ที่มีเนื๊อครีมบะงเบะ แลฯ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลํ เหมะฯ
ส ะหรับทุกผิว ทะได้ทั๊งผิวหน้ะแลฯล ะตัว มีส่วนผสมจะกน ๊ะนมแลฯเชอร่ี 
จะกนั๊นพะทุกท่ะนไปที่ วัดคิโยมิสุเดรฯ Kiyomizu temple หรือที่คนไทย
รู้จักกันดีว่ะ วัดน ๊ะใส เป็นชื่อในภะษะญี่ปุ่นที่แปลว่ะ “น ๊ะบริสุทธิ๎” เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงมะกในเกียวโต แลฯได้เป็นหนื่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมะกมะเพ่ือสักกะรฯ แลฯ ขอพรจะกองคํพรฯ
โพธิสัตวํเจ้ะแม่กวนอิม ซ่ืงเป็นพรฯปรฯธะนของวัด นอกจะกนี๊ ที่นี่ยังเป็นที่ปรฯดิษฐะนของเทพเอบิสืผู้เป็นเทพเจ้ะแห่ง
ควะมร ่ะรวยมั่งค่ัง แลฯ ย่ะนฮิกะชิยะม่ะ Higashiyama อิสรฯเดินเล่นที่ Higashiyama walking street ซ่ืงเต็มไปด้วย
บ้ะนเรือนทีไ่ด้รับกะรอนรัุกษํไว้แลฯส่วนมะกเปิดเป็นร้ะนค้ะ คะเฟ ่แลฯร้ะนอะหะรส ะหรับผู้มะเยือน ทุกท่ะนสะมะรถช้อปป๊ิง
ของที่รฯลืกหรือโมจิ ของขื๊นชื่อของสถะนที่แห่งนี๊ หรือจฯเป็นกรฯดะษซับมัน yojiya ที่มีชื่อเสียงของเกียวโต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

เที่ยวชม ศะลเจ้ะฟูชิมิอินะริ Fushimi Inari เป็นศะลเจ้ะที่มีควะมเก่ะแก่มะกกว่ะพันปึ สร้ะงขื๊นคร๊ังแรกในปึ ค.ศ.711 บน
ยอดเขะ Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่ะ ศะลเจ้ะแดง หรือ ศะลเจ้ะจ๊ิงจอก เป็นสถะนที่ที่มีควะมส ะคัญแห่งหนื่งของ
เมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจะกปรฯตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสะปรฯตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้ะงหลังศะลเจ้ะ
จ ะนวนหละยหมื่นต้นจนเป็นทะงเดินได้ทั่วทั๊งภูเขะอินะริ ผู้คนเช่ือกันว่ะเป็นภูเขะศักด๎ิสิทธํ โดยเทพอินะริจฯเป็นตัวแทน
ของควะมอุดมสมบูรณํ กะรเก็บเกี่ยวข้ะว รวมไปถืงพืชผลไร่นะต่ะงๆ แลฯมักจฯมีจ๊ิงจอกเป็นสัตวํคู่กะย ดังนั๊นบริเวรศะล
เจ้ะจืงมีรูปป๊ันจ๊ิงจอกอยู่มะกมะย 

 
จะกนั๊นพะทุกท่ะนไปที่ ย่ะนชินเซไก (Shinsekai) ย่ะนช้อปป๊ิง
ส ะคัญอีกแห่งหนื่งของเมืองโอซะก้ะ โดยชื่อชินเซไกสะมะรถ
แปลต รงๆตั ว ว่ ะ  “ โ ล ก ใ ห ม่ ”  มี ห อ ค อ ย ซื เ ท น ค ะ คุ 
(Tsutenkaku) ที่เป็นเหมือนสัญลักษณํของย่ะนชินเซไกนี๊
ตั๊งอยู่ตรงกละงอีกด้วย ย่ะนนี๊เป็นแหล่งช้อปป๊ิงแลฯร้ะนค้ะ
มะกมะย รวมถืงร้ะนอะหะรอีกด้วย บริเวณนี๊ยังมีถนนแคบๆ
ที่เรียกกันว่ะ จันจัน โยโกฯโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็น
แหล่งรวมร้ะนกินดื่มส ะหรับคนญี่ปุ่น มีอะหะรแลฯขนม ให้
ท่ะนลองชิมกันมะกมะย ทุกท่ะนสะมะรถซ๊ือของที่รฯลืกได้อีก
ด้วย  

เย็น      อิสรฯอะหะรเย็นตะมอัธยะศัย 
ที่พัก: Kansai Airport area หรือรฯดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันก่อนเดินทะง 

 
 
 
 

เช้ะ     รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มือ๊ที5่)  
   เดินทะงสู่ ทะ่อะกะศยะนนะนะชะติคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทะงกลับกรุงเทพฯ ปรฯเทศไทย 

09.50 น.  ออกเดินทะงสู่ ทะ่อะกะศยะนนะนะชะตสุิวรรณภมูิ โดย สะยกะรบนิ AIR ASIA X  เที่ยวบนิที่  XJ613 
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 

13.50 น.    เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภะพ 
หมะยเหตุ : ระยกะรทัวรํสะมะรถเปลี่ยนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสม เนื่องจะกสภะวฯอะกะศ, กะรเมือง, สะยกะรบิน กะรจระจรช่วง

เทศกะลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะ โดยทะงผู้จัดจฯปรับเปลี่ยนโดยค ะนืงถืง
ผลปรฯโยชนํของท่ะนเป็นหลัก เพ่ือให้ท่ะนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตะมโปรแกรม 

วันทีห่้ะ     ทะ่อะกะศยะนนะนะชะติคันไซ-ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติสุวรรณภูมิ                                                                  อะหะร เช้ะ  
  



 
 
 
 
 
 

กะรบริกะรของรถบัสน ะเที่ยวญ่ีปุ่น ตะมกฎหมะยของปรฯเทศญ่ีปุ่น สะมะรถให้บริกะรวันลฯ10 ช่ัวโมง มิอะจเพ่ิมเวละได้ 
โดยมัคคุเทศกํแลฯคนขับจฯเป็นผู้บริหะรเวละตะมควะมเหมะฯสม จืงขอสงวนสิทธิ๎ในกะรปรับเปลี่ยนเวละท่องเที่ยวตะม
สถะนที่ในโปรแกรมกะรเดินทะง 
 

ปรฯกะศส ะคญั: รับเฉพะฯผู้มีวัตถุปรฯสงคํเพ่ือกะรทอ่งเทีย่วเท่ะนั๊น ค่ะทัวรํที่จ่ะยให้กับผู้จัด เป็นกะรช ะรฯแบบจ่ะยช ะรฯขะด แลฯผู้จัด
ได้ช ะรฯให้กับสะยกะรบินแลฯสถะนทีต่ะ่งๆ แบบช ะรฯขะดเช่นกันก่อนออกเดินทะง  ฉฯนั๊นหะกท่ะนไม่ได้ร่วมเดินทะงหรือใช้
บริกะรตะมระยกะรไม่ด้วยสะเหตุใด หรือได้รับกะรปฏิเสธกะรเข้ะหรือออกนอกเมืองจะกปรฯเทศในระยกะร (ปรฯเทศไทย
แลฯปรฯเทศญี่ปุ่น)  ทะงผู้จัดขอสงวนสิทธิกะรคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั๊งค่ะตั์วเคร่ืองบินให้แก่ท่ะน 

 

ตะมปรฯกะศของรัฐบะลญี่ปุน่ (อัพเดท 25 สค. 65) ส ะหรับกะรมะตรกะรเปิดรับนักทอ่งเที่ยว ตั๊งแต ่วันที ่07 กันยะยน 65 ที่เดินทะง
มะในรูปแบบคณฯทัวรํ 
🔵กลุ่มสีน ๊ะเงิน (เส่ียงต ่ะ) ปรฯเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี๊ 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนะมบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ ะเป็นต้องดะวนํโหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพทํส่วนตัวดังนี๊  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้ะหน้ะที่สะธะรณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องกะรควะมช่วยเหลือเนื่องจะกสงสัยว่ะอะจจฯติดเชื๊อ ซ่ืงสะมะรถท ะ 
VDO call ได้แลฯแชทได้ ต้องท ะกะรลงทฯเบียนให้เสร็จก่อนถืงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง แลฯแอพต้องเปลี่ยนจะกสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ๊งคํกับ My SOS เพ่ือทระบ location Real Time ตลอดเวละที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทฯเบียน Visit Japan ผ่ะนลิ๊ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

กะรเดินทะงกลับเข้ะปรฯเทศไทย ส ะหรับคนไทย เตรียมเอกสะรรับรองกะรฉีดวัคซีนครบถ้วน ตะมข้อก ะหนดของรัฐบะลไทย 
มะกกว่ะ 14 วันก่อนเดินทะง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสะรที่ต้องท ะกะรเตรียมก่อนเดินทะง  
1. พะสปอรํตตัวจริง (อะยุกะรใช้งะนต้องเหลือมะกกว่ะ 6 เดือน)  
2. วีซ่ะญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสะรเพ่ือจัดส่งให้ทะงบริษัทด ะเนินกะรยื่นวีซ่ะให้ดังนี๊ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม เท่านั้น) ,ใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทฯเบียนออนไลนํ ERFS ล่วงหน้ะ เพ่ือน ะใบรับรองไปใช้ปรฯกอบกะรยื่นวีซ่ะ (บริษัทด ะเนินกะรให้) (ส่งส ะเนะพะส+E-Mail ผู้
เดินทะงทุกท่ะน (ห้ะมซ ๊ะกัน) ให้ทะงบริษัทฯ) 



 
 
 
 
 
 

4.ส ะหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภะยใน 72 ชั่วโมงก่อนกะร
เดินทะง (ภะษะอังกฤษ)  ในกรณีที่ฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็ม ไม่จ ะเป็นต้องมี ผลตรวจTest COVID-19  
 
กะรฉีดวัคซีนครบโดสจ ะนวน 3 เข็ม ได้แก่ 2 เข็มแรก ตะมระยลฯเอียดดังนี๊ 
 Comirnaty / Pfizer 
 Vaxzevria / AstraZeneca 
 Spikevax / Moderna 
 Nuvaxovid / Novavax 
 JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech (ฉีดเพียง 1 เข็ม มีผลเท่ะกับ 2 เข็ม) 
 
แลฯผู้เดินทะง ต้องบูสเข็มที่ 3 ตะมระยลฯเอียดดังนี๊  
 Comirnaty / Pfizer 
 Vaxzevria / AstraZeneca 
 Spikevax / Moderna 
 Nuvaxovid / Novavax 
 JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech  
 
โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภะษะอังกฤษแลฯออกโดยสถะบันของรัฐบะลเท่ะนั๊น หรือ  
สะมะรถใช้ใบรับรองจะกแอปพลิเคช่ัน หมอพร้อม หมวด International Vaccinated Certificate 

ข้อมลูกะรเข้ะปรฯเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 07 ก.ย. 65 อะจมกีะรเปลีย่นแปลงขื๊นอยูก่ับทะงรัฐบะลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขกะรให้บริกะร 
► กะรเดินทะงคร๊ังนี๊จฯต้องมีจ ะนวน 20 ท่ะนขื๊นไป กรณีไม่ถืงจ ะนวนดังกล่ะว 
- จฯส่งจอยนํทัวรํกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกะรออกเดินทะง โดยทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะก่อนกะรเดินทะงปรฯมะณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ๎ในกะรปรับระคะค่ะบริกะรเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทะงไม่ถืง15ท่ะนแลฯท่ะนยังปรฯสงคํเดินทะงต่อ) โดยทะงบริษัท
จฯท ะกะรแจ้งให้ท่ะนทระบก่อนล่วงหน้ะ 
► ในกรณีที่ลูกค้ะต้องออกตั์วโดยสะรภะยในปรฯเทศ กรุณะติดต่อเจ้ะหน้ะที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร๊ัง มิฉฯนั๊นทะงบริษัทจฯไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน  
► กะรจองทัวรํแลฯช ะรฯค่ะบริกะร  
- กรุณะช ะรฯค่ะมัดจ ะ ท่ะนลฯ 20,000 บะท+ ค่ะบริกะรวีซ่ะ 2000 บะท (รวม 22,000 บะท) กรุณะส่งส ะเนะหน้ะพะสปอรํต พร้อม
เอกสะรช ะรฯมัดจ ะค่ะทัวรํ  
- ค่ะทัวรํส่วนที่เหลือช ะรฯ 25-30 วันก่อนออกเดินทะง กรณีบริษัทฯจ ะเป็นต้องออกตั์วก่อนท่ะนจ ะเป็นต้องช ะรฯค่ะทัวรํส่วนที่เหลือ
ตะมที่บริษัทก ะหนดแจ้งเท่ะนั๊น 
**ส ะคัญ ** ส ะเนะหน้ะพะสปอรํตผู้เดินทะง (จฯต้องมีอะยุเหลือมะกกว่ะ 6 เดือนก่อนหมดอะยุนับจะกวันเดินทะงไป-กลับแลฯ
จ ะนวนหน้ะหนงัสือเดินทะงต้องเหลือว่ะงส ะหรับติดวีซ่ะไม่ต ่ะกว่ะ 3หน้ะ) **กรุณะตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉฯนั๊นทะงบริษัทจฯไม่
รับผิดชอบกรณีพะสปอรํตหมดอะยุ ** กรุณะส่งพร้อมพร้อมหลักฐะนกะรโอนเงินมัดจ ะ 
 



 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขกะรยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงตั๊งแต่ 30 วันขื๊นไป คืนเงินค่ะทัวรํโดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 15-29 วัน ยืดเงิน 50% จะกยอดที่ลูกค้ะช ะรฯมะ แลฯเก็บค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง(ถ้ะมี) 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงน้อยกว่ะ 15วัน ขอสงวนสิทธิ๎ยืดเงินเต็มจ ะนวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวรํ โดยไม่ใช่ควะมผิดของบริษัททัวรํ คืนเงินค่ะทัวรํโดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง(ถ้ะมี) 
 *ค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง เช่น ค่ะมัดจ ะตั์วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ะวีซ่ะ แลฯค่ะใช้จ่ะยจ ะเป็นอื่นๆ 
 
อัตระค่ะบริกะรนี๊รวม   

1. ค่ะตั์วโดยสะรเคร่ืองบินไป-กลับ ชั๊นปรฯหยัดพร้อมค่ะภะษีสนะมบินทุกแห่งตะมระยกะรทัวรํข้ะงต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่ะที่พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน ตะมโรงแรมที่รฯบุไว้ในระยกะรหรือ รฯดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่ะนถ้ะวันที่เข้ะพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่ะน) อะจจ ะเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง

ที่รฯบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกะลวันหยุด มีงะนแฟรํต่ะงๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่ะอะหะร ค่ะเข้ะชม แลฯ ค่ะยะนพะหนฯทุกชนิด ตะมที่รฯบุไว้ในระยกะรทัวรํข้ะงต้น  
5. เจ้ะหน้ะที่บริษัท ฯ คอยอ ะนวยควะมสฯดวกตลอดกะรเดินทะง  
6. ค่ะน ๊ะหนักกรฯเป๋ะ สะยกะรบินไทย AirAsia X (XJ) สัมภะรฯโหลดใตท้้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมแลฯ ถือขื๊นเคร่ืองได้ 

7กิโลกรัม แลฯค่ะปรฯกันวินะศภัยเคร่ืองบินตะมเง่ือนไขของแต่ลฯสะยกะรบินที่มีกะรเรียกเก็บ แลฯกรณีสัมภะรฯเกิน
ท่ะนต้องเสียค่ะปรับตะมที่สะยกะรบินเรียกเก็บ  

7. กะรปรฯกันกะรเดินทะง บริษัทฯได้จัดท ะแผนปรฯกันภัยกะรเดินทะงส ะหรับผู้เดินทะงไปต่ะงปรฯเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนปรฯกันภยัเดินต่ะงปรฯเทศ แผน 3 โดยแผนปรฯกนัจฯครอบคลมุกะรรักษะกรณีลูกค้ะติดเช๊ือโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่ะงๆ ซ่ืงเกิดข๊ืนภะยในวันเดินทะง แลฯลูกค้ะต้องท ะกะรรักษะในโรงพยะบะลที่ปรฯกันครอบคลุม
กะรรักษะเท่ะนั๊น (เข้ะรับรักษะในรูปแบบอื่นๆปรฯกันจฯไม่ครอบคลุม) ซ่ืงสะมะรถศืกษะข้อมูลเพ่ิมเติมจะกเจ้ะหน้ะทีได้ 
กรณีลูกค้ะต้องกะรซ๊ือปรฯกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมควะมคุ้มครอง สะมะรถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ืงควะมคุ้มครองแลฯ
ข้อยกเว้น เป็นไปตะมเง่ือนไขกรมธรรมปํรฯกนัภยั  ปรฯกันภัยเดนิทะงอันนโีดยทัง๊นีก๊ะรท ะปรฯกนันีจ๊ะกบริษัท  มะกกว่ะ
ข้อบังคับ ตะม พรบ ธุรกิจน ะเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน ะเที่ยว ท ะปรฯกันเฉพะฯอุบัติเหตุในกะรเดินทะงเท่ะนั๊น   แต่ทั๊งนี๊ 
ท่ะนสะมะรถศืกษะเงือนไขควะมคุ้มครองแลฯข้อยกเว้นแผนเติมจะกเว็บไซดํ FWD INSURANCE ได้กรณีท่ะนต้องกะร
ซ๊ือควะมคุ้มครองเพ่ิมเติมสะมะรถแจ้งควะมปรฯสงคํมะที่บริษัทฯ 

8. ค่ะภะษีสนะมบิน แลฯค่ะภะษีน ๊ะมันตะมระยกะรทัวรํ 
9. ค่ะรถปรับอะกะศน ะเที่ยวตะมรฯบุไว้ในระยกะร พร้อมคนขับรถ (กฎหมะยไม่อนุญะตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่ะ Vat 7% แลฯ ค่ะภะษีหกั ณ ที่จะ่ย 3% 
 

อัตระค่ะบริกะรนี๊ไม่รวม  
1. ค่ะท ะหนังสือเดินทะงไทย แลฯเอกสะรต่ะงด้ะวต่ะงๆ  
2. ค่ะใช้จ่ะยอื่นๆ ที่นอกเหนือจะกระยกะรรฯบุ อะทิเช่น ค่ะอะหะร เคร่ืองดื่ม ค่ะซักรีด ค่ะโทรศัพทํ เป็นต้น  
3. ค่ะภะษีทุกระยกะรคิดจะกยอดบริกะร, ค่ะภะษีเดินทะง (ถ้ะมีกะรเรียกเก็บ)  
4. ค่ะภะษีน ๊ะมันที่สะยกะรบินเรียกเก็บเพ่ิมภะยหลังจะกทะงบริษัทฯได้ออกต์ัวเคร่ืองบิน แลฯได้ท ะกะรขะยโปรแกรมไป

แล้ว 
 



 
 
 
 
 
 

5. ค่ะพนักงะนยกกรฯเป๋ะที่โรงแรม 
6. ค่ะทิปไกดํ คนขับรถ ท่ะนลฯ 2,000 บะท/ท่ะน ส ะหรับกร์ุปที่มีหัวหน้ะทัวรํแล้วแต่ควะมปรฯทับใจแลฯน ๊ะใจจะกท่ะน 
7. ไม่รวมค่ะตรวจ RT-PCR ภะยใน 72 ชั่วโมงก่อนกะรเดินทะง ใบรับรองผลกะรตรวจเป็นภะษะอังกฤษ กรณีที่ลูกค้ะฉีด

วัคซีนไม่ครบตะมเง่ือนไขกะรเดินทะงเข้ะปรฯเทศญี่ปุ่น 
8. ไม่รวมค่ะวีซ่ะแลฯค่ะบริกะรยื่นวีซ่ะ 2,000 บะท (เอกสะรทะงลูกค้ะน ะส่งEMSให้กับทะงบริษัท) กรณียกเลิกท ะวีซ่ะไม่

จ ะเป็นต้องช ะรฯเพ่ิม 
 
หมะยเหตุ : กรุณะอ่ะนศืกษะระยลฯเอียดทั๊งหมดก่อนท ะกะรจอง เพ่ือควะมถูกต้องแลฯควะมเข้ะใจตรงกันรฯหว่ะงท่ะนลูกค้ะแลฯ
บริษัท ฯ แลฯเมื่อท่ะนตกลงช ะรฯเงินมัดจ ะหรือค่ะทัวรํทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯ แล้ว ทะงบริษัทฯ จฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่ะงๆ ทั๊งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ๎ที่จฯเลื่อนกะรเดินทะงหรือปรับระคะค่ะบริกะรข๊ืนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณฯไม่ถืง20ท่ะน  
2. ขอสงวนสิทธิ๎กะรเก็บค่ะน ๊ะมันแลฯภะษีสนะมบินทุกแห่งเพ่ิม หะกสะยกะรบินมีกะรปรับข๊ืนก่อนวันเดินทะง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ๎ในกะรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะอันเนื่องจะกสะเหตุต่ะงๆ  
4. บริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน หะกเกิดกรณีควะมล่ะช้ะจะกสะยกะรบิน, กะรยกเลิกบิน, กะรปรฯท้วง, กะรนัดหยุดงะน, กะร
ก่อกะรจละจล, ภัยธรรมชะติ, กะรนะส่ิงของผิดกฎหมะย ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน หะกเกิดส่ิงของสูญหะย อันเนื่องเกิดจะกควะมปรฯมะทของท่ะน, เกิดจะกกะรโจรกรรม แลฯ 
อุบัติเหตุจะกควะมปรฯมะทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่ะนตกลงช ะรฯเงินมัดจ ะหรือค่ะทัวรํทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯ แล้ว ทะงบริษัทฯ จฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆ 
ทั๊งหมด  
7. ระยกะรนี๊เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกะรยืนยันจะกบริษัทฯอีกคร๊ังหนื่ง หลังจะกได้ส ะรองโรงแรมที่พักในต่ะงปรฯเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในรฯดับใกล้เคียงกัน ซ่ืงอะจจฯปรับเปลี่ยนตะมที่รฯบุในโปรแกรม  
8. กะรจัดกะรเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ๎ของโรงแรมในกะรจัดห้องให้กับกร์ุปที่เข้ะพัก  โดยมีห้องพักส ะหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอะจจฯขอเปลีย่นห้องได้ตะมควะมปรฯสงคํของผู้ที่พัก ทั๊งนี๊ขื๊นอยู่กับควะมพร้อมให้บริกะรของโรงแรม แลฯไม่สะมะรถรับปรฯกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทะงต้องกะรควะมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อะทิเช่น ใช้วิวแชรํ กรุณะแจ้งบริษัทฯ อย่ะงช้ะ10วันก่อนกะรเดินทะง มิฉฯนั๊น 
บริษัทฯไม่สะมะรถจัดกะรให้ล่วงหน้ะได้  
10. มัคคุเทศกํ พนักงะน แลฯ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ๎ในกะรให้ค ะสัญญะใด ๆ ทั๊งส๊ินแทนผู้จัด นอกจะกมีเอกสะรลงนะมโดยผู้มี
อ ะนะจของผู้จัดก ะกับเท่ะนั๊น 
11. ผู้จัดจฯไม่รับผิดชอบแลฯไม่สะมะรถคืนค่ะใช้จ่ะยต่ะงๆ ได้เนื่องจะกเป็นกะรเหมะจ่ะยกับตัวแทนต่ะงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทะงไม่ผ่ะน
กะรพิจะรณะในกะรตรวจคนเข้ะเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ะจฯเป็นกองตรวจคนเข้ะเมืองหรือกรมแรงงะนของทุกปรฯเทศในระยกะร
ท่องเที่ยว อันเนื่องมะจะกกะรกรฯท ะที่ส่อไปในทะงผิดกฎหมะย กะรหลบหนี เข้ะออกเมือง เอกสะรเดินทะงไม่ถูกต้อง หรือ กะรถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 
 

 

 


