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JVZ56 มว่นใจไ๋ปแอว่.. OSAKA  
เที�ยวญี�ปุ�น... โอซากา้ เกยีวโต นารา ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 6วนั4คืน 

 

 

ชม Nabana no sato งานประดบัไฟสุดอลงัการ สัมผัสความดั;งเดิมที� หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า 

ไหว้พระ วัดโทไดจิ  วัดนํ;าใส ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า พักออนเซน็ ช้อปปB; งแบบจุใจที� ที�ย่านชินไซบาชิ และอื�น  ๆ
 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ) บินตรงจาก เชียงใหม่ สู่ โอซาก้า  

นํ;าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 20 Kg.  + Carry on 7 Kg.. 

วันที� โปรแกรมทอ่งเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  VZ822 CNX-KIX 
23.00-06.00     

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยาน
นานาชาติคันไซ – วัดโทไดจิ  – Mitsui outlet park  
- ชมงานไฟ Nabana No Sato Winter Illumination 

� �  
Hotel in Ogaki or Gifu   
หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 

3 
ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมือง
เก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ - พักออนเซ็น � � � 

Hotel in Gujo or Gero 3*  
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

4 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ -ศึกษาพิธีชงชา 
Kyoto Shikido Duty free – ย่านชินเซไก �   

Hotel in Shinsaibashi / 
Namba / Dotonburi 3* 

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ย่านชินไซบาชิ 
- Lalaport EXPO CITY- รนิคู เอาท์เล็ท �   

Hotel in Kansai Airport area 
3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

6 
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาตื
เชียงใหม่ VZ823  KIX-CNX 08.00-12.35 ������    



 

 
� FLIGHT:  
DEPARTURE: VZ822   CNX-KIX 23.00-06.00 

RETURN: VZ823   KIX-CNX 08.00-12.35 

 

 
 
 

20.00 น. พร้อมกันที� ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET 
(VZ) มีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปxา 

23.00 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี�ปุ�น โดย สายการบิน VIET JET (VZ) เที�ยวบินที� VZ822 (ค่าทัวร์ไม่รวมคา่อาหารบนเครื�อง 
บนเครื�องมีจําหน่าย) 

 
 

 

06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี�ปุ�น (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนา(ิกา 

ของท่านเป*นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย)  นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!!  

ประเทศญี�ปุ�นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื;อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ�าฝ|นจะมีโทษจับและปรับ 

เดินทางสู่ นารา พาทุกท่านไป สักการะพระพุทธรูปสําริดที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ�น วัดโทไดจิ 

Todaiji สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ที�สุดในโลก วัดโทไดจิ ความหมายตาม

ตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั;งอยู่ที�เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป}นโบราณ

สถานที�มีความเก่าแก่และสําคัญที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ�น วัดโทไดจิ สร้างขึ;นเมื�อป~ 

ค.ศ. 752 ในช่วงที�พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ สิ�งก่อสร้างที�สําคัญของวัดนี; คือ 

วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซึ�งเป}นที�ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป}นอาคารไม้ที�

ใหญ่ที�สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที�เห็นในป�จจุบันนี;

มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที�เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมี

ความยิ�งใหญ่จนได้รับการขึ;นทะเบียนเป}นมรดกโลก บริเวณใกล้เคียงกัน มี สวนกวาง

นารา Nara deer park บริเวณทางเดินเข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้านขาย

ของที�ระลึกมากมาย สวนกวางแห่งนี;ก่อตั;งขึ;นเมื�อวันที� 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป}นสวน

ขนาดกว้างใหญ่ มีพื;นที�ทั;งหมดราว ๆ  660 เฮกตาร์ ซึ�งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระนํ;า ศาลเจ้า 

วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั;งสวนสวยในโซนต่าง ๆ  จุดเด่นของสวนนาราที�นักท่องเที�ยวต่างมุ่งมาเที�ยว

ชมก็คือ ฝูงกวางซีกา (Sika deer) ที�มีมากกว่า 1,200 ตัว  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี�ยว เพิ�ม 
 (บาท) 

ที�นั�ง หมายเหตุ 

21-26 มีนาคม 66 35,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ป~ 

4,500 บาท) 
9,500 

30  

28 มีนาคม – 02 เมษายน 66 35,888 30  

11-16 เมษายน 66 39,888 30  

30 พฤษภาคม – 04 มถิุนายน 66 34,888 30  

วันที�สอง   ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – Mitsui outlet park 
    jazz dream - ชมงานไฟ Nabana No Sato Winter Illumination            � อาหาร เที�ยง                                                                                                             

วันที�หนึ�ง      ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที�ยง �รับประทานอาหารเที�ยง (มื;อที�1) บุฟเฟ�ต์ชาบู 

พาทุกท่านไปช้อปปB; งที� Mitsui outlet park jazz dream อีกหนึ�งเอาท์เลตที�มีใหญ่มาก และเป}นที�นิยมอย่างมาก ด้วย

จํานวนร้านค้าที�มีกว่า 302 ร้าน ทั;งแบรนด์เสื;อผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเครื�องประดับมากมาย พื;นที�กว้างถึง 

45,700 ตารางเมตร จึงยกให้เป}นเอาท์เลตที�ใหญ่ที� สุดของญี�ปุ�น ซึ�งรวมทั;งแบรนด์ดัง แบรนด์หรูมากมายของ

ต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั�นชั;นนําของญี�ปุ�น ที�เป}นที�นิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพื;นที�สําหรับนั�งเล่นอีกด้วย 

หลังจากนั;นพาทุกท่านไปชม Nabana No Sato Winter Illumination เทศกาลชื�อดังของเมืองนาโกย่า เป}นงานประดับ

ไฟสุดอลังการของญี�ปุ�น โดยมีไฮไลท์อยู่ที� อุโมงค์ไฟระยิบระยับ หรือ Tunnel of Light ในระยะทางกว่า 200 เมตร ตลอด

เส้นทางจะล้อมรอบไปด้วยดวงไฟทั;งรูปดอกไม้หรือดาวมากมาย และก็ยังมีอุโมงค์ไฟที�เปลี�ยนสี จัดรอบบริเวณสวน

ดอกไม้นอกจากนี;ในสวนก็ยังมีโซนแสดงไฟอีกมากมาย ถือเป}นเทศกาลยอดนิยมของทั;งชาวญี�ปุ�นและต่างชาติเลย

ทีเดียว โดยเทศกาลนี;จะจัดช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนพฤษภาป~หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เย็น  � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
   ที�พัก: Hotel in Ogaki or Gifu หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 

  ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื;อที�2)  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้านมีดซันชู หรือ Seki Hamano museum สถานที�ผลิตมีดได้คมสุดๆ อีก
ทั;งยังเป}นเมืองที�มีชื�อเสียงเรื�องการตีดาบญี�ปุ�นอย่างดาบเซกิ สําหรับร้านมีดซันซูนี;มีเครื�องใช้ของมีคมมากกว่า 3,000 
ชิ;น ไม่ว่าจะเป}นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิ�งและสวนกรรไกรตัดเล็บหลากหลายขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลาย
รูปแบบที�ช่วยให้การทําวัตุดิบของท่านง่ายขึ;น นอกจากนี;ยังมีดาบญี�ปุ�น ขนมและเครื�องดื�มเย็นๆจําหน่ายอีกด้วย อีกหนึ�ง
สิ�งที�พลาดไม่ได้เมื�อมาร้านซันซูคือ การชมการแสดงดาบอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆที�ฟ�นเพียงครั;งเดียวต้นไผ่ก็ขาดเป}นสอง
ท่อน พร้อมกับใส่ชุดกิโมโนหรือเสื;อกั�กซามูไรถ่ายภาพเป}นที�ระลึก และให้ทุกท่านเลือกซื;อเป}นของฝากได้อีกด้วยทั;งมีดและ
กรรไกรครัวเรือนภายใต้แบรนด์ของทางร้านเองและแบรนด์อื�นๆอีกด้วย  

วันที�สาม    ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ           � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 



พาทุกท่านไปชมสถานที�ชื�องดังของญี�ปุ�น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที� 6 
ของญี�ปุ�น  ที�นี�ได้รับการขึ;นทะเบียนเป}นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในป~ 1995 
เป}นหมู่บ้านชาวนาที�ตั;งอยู่ในหุบเขาตามแม่นํ;าโชกาวะ (Shogawa) เป}นหมู่บ้านเล็กๆ ตั;งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตั;งอยู่บน
ภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและโทยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วย
บ้านเรือนที�มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ป~ จุดที�ไม่ควรพลาดเมื�อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจําหมู่บ้านอย่าง Wada 
House หรือ Kanda House ที�ถือว่าเป}นบ้านทรงกัสโซ่แบบโบราณที�อนุรักษ์เอาไว้จวบจนป�จจุบันอันเป}นสมบัติของ ชาติ 
และพิพิธภัณฑ์ที�จัดแสดงวิถีชีวิตการเป}นอยู่ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่ดั;งเดิมของญี�ปุ�นใ ห้
เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังที�เปBดเป}นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึก อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง �รับประทานอาหารเที�ยง (มื;อที�3) Japanese set 

จากนั;น นําท่านไปที�  ย่าน เมืองเก่าทาคายาม่า 
( Takayama Old Town) ตั;ง อ ยู่ใน เมือง ท า ค า
ยาม่า (Takayama) ของจังหวัดกิฟุ  (Gifu) เป}น
ย่านที�เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับ
การอนุรักษ์ไว้เป}นอย่างดีจนถึงทุกวันนี; เดินชม 
หมู่บ้ าน  LITTLE KYOTO หรือย่าน ซัน ม าชิซูจิ  
( Sanmachi-Suji) เ ป} น เ ข ต เ มื อ ง เ ก่าที�มีการ
อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที�มีอายุกว่า 300 ป~
ไว้ได้เป}นอย่างดี เป}น 1 ใน ย่านที�เรียกว่าเป}น Old 
Town ของญี�ปุ�น เป}นการสร้างบ้านเรือน ตาม
สไตล์แบบญี�ปุ�น แท้ บ้าน ทั;ง2 ข้าง ท าง จะมีแต่
เฉพาะสีนํ;าตาลหรือสีดํา ในป�จจุบันนี;ถ้าใครจะ
สร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่2 สีนี;เท่านั;น เพื�อไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอื�น มีร้านค้าหลากหลาย 
เช่น ร้านผลิตและจําหน่ายเหล้าสาเก ร้านทํามิโสะ ร้านซูชิ ไอศครีม ของหวาน ฯลฯ แนะนําให้ท่านลิ;มลองของอร่อยของ
เมือง ซูชิเนื;อฮิดะ พร้อมทั;งเลือกซื;อของที�ระลึกพื;นเมอืงเฉพาะถิ�น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา 
ซึ�งถือว่าเป}นสัญลักษณ์หนึ�งของเมืองทาคายาม่า หรือ ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที�ทอดข้าม
แม่นํ;ามิยากาวะซึงเป}นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซื;อสินค้าตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื;อที�4)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบนํ;าแร่

ออนเซ็น (Onsen) นํ;าแร่ในสไตล์ญี�ปุ�น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ�ม ซึ�ง

ชาวญี�ปุ�นเชื�อว่านํ;าแร่ธรรมชาตินี;มีส่วนช่วยเรื�อง ระบบการหมุนเวียนของ

เลือดดีขึ;น การบรรเทาอาการปวดเมื�อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึง

เครียดได้พร้อมบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั�ง 

 ที�พัก: Hotel in Gujo or Gero 3*  หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ชื�อโรงแรมที�

 ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื;อที�5)  
เท ี�ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป}นศาลเจ้าที�มีความเก่าแก่มากกว่าพันป~ สร้างขึ;นครั;งแรกในป~ ค.ศ.711 บน
ยอดเขา Inariyama หรือที�คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ;งจอก เป}นสถานที�ที�มีความสําคัญแห่งหนึ�งของ
เมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื�อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที�เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้า
จํานวนหลายหมื�นต้นจนเป}นทางเดินได้ทั�วทั;งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื�อกันว่าเป}นภูเขาศักดิ�สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป}นตัวแทน
ของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี�ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ;งจอกเป}นสัตว์คู่กาย ดังนั;นบริเวรศาล
เจ้าจึงมีรูปป�; นจิ;งจอกอยู่มากมาย  

 

 
 

 จากนั;นพาทุกท่านไหว้พระ วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที�คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดนํ;าใส เป}นชื�อในภาษาญี�ปุ�นที�
แปลว่า “นํ;าบริสุทธิ�” เป}นวัดที�มีชื�อเสียงมากในเกียวโต และได้เป}นหนึ�งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที�ยวส่วนมากมาเพื�อ
สักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ�งเป}นพระประธานของวัด นอกจากนี; ที�นี�ยังเป}นที�ประดิษฐาน
ของเทพเอบิสึผู้เป}นเทพเจ้าแห่งความรํ�ารวยมั�งคั�ง และ อิสระเดินเล่นที� ย่านฮิกาชิยาม่า Higashiyama walking street 
ซึ�งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที�ได้รับการอนุรักษ์ไว้และส่วนมากเปBดเป}นร้านค้า คาเฟ� และร้านอาหาร ทุกท่านสามารถช้อปปB; ง
ของที�ระลึกหรือโมจิ ของขึ;นชื�อของสถานที�แห่งนี; หรือจะเป}นกระดาษซับมัน yojiya ที�มีชื�อเสียงของเกียวโต  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที�ยง �รับประทานอาหารเที�ยง (มื;อที�6) Japanese set 

วันที�สี�            ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคโิยมิสุเดระ -ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free – ย่านชินเซไก      � อาหาร เช้า, เที�ยง 
 



 จากนั;นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี�ปุ�น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธี

ชงชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ�น และท่านสามารถเลือกซื;อชารสชาติต่างๆได้ อีกทั;ง

ยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปB; งสินค้ามากมาย Kyoto Shikido Duty free 

แหล่งช้อปปลอดภาษี ที�รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื�อเสียงที�เห็นแล้วต้องรู้

ว่ามาจากประเทศญี�ปุ�นแน่นอน เช่น เครื�องสําอาง ครีมบํารุงต่างๆ อาหารเสริม 

ขนม ชาเขียว และอื�นๆอีกมากมาย อีกทั;งยังมีพื;นที�ให้บริการสําหรับนั�งพักผ่อน

ทานอาหารหรือขนมอีกด้วย สินค้ายอดนิยม ยกตัวอย่างเช่น ครีมของแบรนด์ 

Karen ทั;งครีมบํารุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์สําหรับล้างหน้า และครีมกันแดด 

ซึ�งเป}นที�นิยมสําหรับร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ ครีมกัน

แดดนํ;านม Karen Sunscreen ที�มีเนื;อครีมบางเบา และ ไม่มีส่วนผสม ของ

แอลกอฮอล์ เหมาะสําหรับทุกผิว ทาได้ทั;งผิวหน้าและลําตัว  ตะลุยชอ้ปปB; งแบบจุ

ใจ ยามคํ�าคืนที� ย่านชินเซไก Shinsekai ย่านช้อปปB; งสําคัญอีกแห่งหนึ�งของเมืองโอซาก้า โดยชื�อชินเซไกสามารถแปล

ตรงๆตัวว่า “โลกใหม่” มีหอคอยซึเทนคาคุที�เป}นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี;ตั;งอยู่ตรงกลางอีกด้วย ย่านนี;เป}น

แหล่งช้อปปB; งและร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย บริเวณนี;ยังมีถนนแคบๆที�เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโชที�เป}น

แหล่งรวมร้านกินดื�มสําหรับคนญี�ปุ�น มีอาหารและขนม ให้ท่านลองชิมกันมากมาย  

เย็น � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 ที�พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi 3*  หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

 ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

หลังเชค็อนิโรงแรมแนะนาํให้ทา่นเดินชอ้ปปB; ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปB; งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย 
ร้านเครื�องสําอาง ร้านขายเสื;อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ�ก็รวมตัวกันอยู่
ที�นี�  และจุดเด่นคือมี ป�ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป�ายไฟที�ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื�อดังอย่างกูลิโกะ
เท่านั;น แต่ยังเป}นแลนด์มาร์คสําคัญที�สุดแห่งหนึ�งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป�ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี;ถูกสร้าง
ขึ;นมาครั;งแรกในป~ ค.ศ. 1953 ตั;งอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที�เชื�อมต่อระหว่าง ย่าน
โดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

 
 
   

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื;อที�7)  

 พาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป}นเมืองที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป}นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป}นอันดับ 3 ของ

ประเทศญี�ปุ�น พาทุกท่านถ่ายภาพด้านหนา้กบั ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี�ปุ�น ถูกสร้างขึ;น

ในช่วงครึ�งหลังของศตวรรษที� 16 เพื�อเป}นที�พํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี�ปุ�นให้เป}นหนึ�งเดียวในสมัยนั;น ใช้เวลา

ตั;งแต่เริ�มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป~ เป}นปราสาทขนาดใหญ่ที�กลายเป}นหนึ�งในสัญลักษณ์ของญี�ปุ�น 

ในป�จจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที�น่าเกรงขามและยิ�งใหญ่ จนนับว่าเป}นหนึ�งในสามปราสาท

ที�มีชื�อเสียงที�สุดในญี�ปุ�น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

วันที�ห้า โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ย่านชินไซบาชิ - Lalaport EXPO CITY- รินคู เอาท์เล็ท          � อาหาร เช้า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  � อิสระอาหารเที�ยงตามอัธยาศัย 

อิสระช้อปปB; ง ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market) ตลาด
ในใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ�งเปBดมาตั;งแต่สมัยเมจิหรือเมื�อ 100 
กว่าป~ก่อน ตลาดแห่งนี;ได้ชื�อว่าเป}น ‘ครัวของโอซาก้า’ โดย
ประกอบด้วยร้านต่างๆ กว่า 170 ร้านซึ�งตั;งเรียงกันอยู่สองข้าง
ทางเดินระยะ 580 เมตร เป}นตลาดที�เต็มไปด้วยร้านขายอาหาร
ซีฟู�ด อย่าง ปูยักษ์ กุ้ง หอย อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และของ
ใช้ต่างๆ ซึ�งมีแบบทําสําเร็จพร้อมทานในร้านได้เลย อีกทั;งยังมี
อาหารนานาชนิดให้เลือกทาน เรียกได้ว่าเป}นแหล่งของกินที�ห้าม
พลาด และยังมีโคมไฟแดงเขียนว่า Kuromon (黒門 ) ถือเป}น
สัญลักษณ์ของตลาดแห่งนี;ก็ว่าได้ จากนั;นช้อปปB; งตอ่กนัที� ย่าน
ชินไซบาชิ ต่อด้วย Lalaport EXPOCITY มีพื;นที�กว้างขวาง มีร้านค้าอยู่ประมาณ 300 ร้าน มีทั;งแบรนด์ชั;นนําระดับโลก 
ร้านบูติกชั;นนํา ร้านเสื;อผ้ากีฬา และ ร้านค้ากลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เสื;อผ้าแฟชั�นสําหรับเด็ก 
วัยรุ่น รวมไปถึงวัยทํางาน อีกทั;งสินค้าและบริการในชีวิตประจําวัน เครื�องใช้ไฟฟ�า เครื�องครัวมากมาย และ รินคู พรีเมี�ยม 
เอาท์เล็ท Rinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา 
จําลองเป}นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปB; งที�ยิ�งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที�ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังมากถึง 
210 ร้าน ครบครันทั;งเสื;อผ้า กระเปxา รองเท้า และอุปกรณ์เครื�องใช้ภายในบ้าน เช่นแบรนด์ Dolce & Gabbana, Armani, 
Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ  Royal Copenhagen ยัง มีมุม ให้นั�ง พักผ่อน
อย่างศูนย์อาหารที�คัดร้านดีร้านอร่อยให้นั�งทานอีกด้วย 

เย็น  � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที�พัก: Hotel in Kansai Airport area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

เช้า    � รับประทานอาหารเช้า (มื;อที�8) บริการแบบกล่อง BOX SET 
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพื�อเตรียมตัวเดินทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดย สายการบิน VIET JET (VZ) เที�ยวบินที�  VZ823 (ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครื�อง บนเครื�องมีจําหน่าย ) 

12.35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี�ปุ�น  เป}นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี�ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

ท่านเป}นหลัก เพื�อให้ท่านท่องเที�ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ�น 

สามารถให้บริการวันละ10 ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป}นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวน

สิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

วันที�หก     ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่                                                    � อาหาร เช้า  
  



 

ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเท่านั;น ค่าทัวร์ที�จ่ายให้กับผู้จัด เป}นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้

จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั;นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ�น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั;งค่าตั�วเครื�องบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี�ปุ�น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเปBดรับนักท่องเที�ยว ตั;งแต่ วนัที� 11 ตุลาคม 65 ที�เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

�	กลุ่มสีนํ;าเงิน (เสี�ยงตํ�า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี; 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที�สนามบินญี�ปุ�น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที�ยวจําเป}นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั�นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี;  

1. My SOS เพื�อติดต่อเจ้าหน้าที�สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื�องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื;อ ซึ�งสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี�ปุ�น 6 ชั�วโมง และแอพต้องเปลี�ยนจากสีแดงเป}นสีเหลืองเมื�ออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี�ยนเป}นสีเขียว 

2.Google maps ลิ;งค์กับ My SOS เพื�อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที�อยู่ในญี�ปุ�น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ;ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที�ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป}นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั;น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป}นไปตามที�องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั;งหมด 7 ยี�ห้อ ได้แก่ Moderna, 

Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. สําหรับผู้ที�ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป}นลบ ภายใน 72 ชั�วโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป}นภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุตํ�ากว่า 18 ป~ ที�ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที�ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่

ครบ เด็กจําเป}นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป}นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี�ปุ�นอัพเดท ณ วนัที� 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ;นอยู่กับทางรัฐบาลญี�ปุ�น 

 

เงื�อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั;งนี;จะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึ;นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั;ง มิฉะนั;นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั;งสิ;น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  



- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป}นต้องออกตั�วก่อนท่านจําเป}นต้องชําระคา่ทัวรส่์วนที�เหลือ

ตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั;น 

**สําคัญ ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั;นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั;งแต่ 30 วันขึ;นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ;นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที�ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ;นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ;นจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ;นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป}นอื�นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี;รวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชั;นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั0วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที�นั�ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั0วกรุ๊ปเท่านั;นไม่สามารถเลื�อนวันได้)  

2. ค่าที�พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป}นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ;าหนักกระเปxา สายการบิน VIET JET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ;นเครื�องได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามที�สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื;อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซึ�งเกิดขึ;นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั;น (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื;อประกัน เพิ�ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป}นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั;งนี;การทําประกันนี;จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้

บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั;น  แต่ทั;งนี; ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื;อความคุ้มครองเพิ�มสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ;ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี;ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป}นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ;ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื�องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปxาที�โรงแรม 



6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,500 เยน/ท่าน สําหรับกรุ๊ปที�มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํ;าใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั�วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป}นภาษาอังกฤษ กรณีที�ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่

ครบตามเงื�อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี�ปุ�น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั;งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั;งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั;งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ;นในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ;ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ;นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั;งสิ;น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั;งสิ;น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั;งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั;งหมด  

7. รายการนี;เป}นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั;งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เป}นสิทธิ�ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั;งนี;ขึ;นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป}นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั;น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั;งสิ;นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั;น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป}นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป}นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   

 
 

 

 

 


