
 

           

FTT2538 ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกยีวโต ทาคายาม่า 5 วนั 3 คืน 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง   จ านวน 
ราคาผู้ใหญ ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุต่ากว่า  
12  ปี ไม่มเีตียง 

INFANT พักเด่ียว 

18 – 22 ธันวาคม 2565 30+1 47,999 44,999 12,000 7,900 

 

**ราคา JOINLAND หักต๋ัวออก ท่านละ 20,000 บาท  

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

 

 

21.00 น.  พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอรส์ายการบินไทย THAI 
AIRWAYS (TG) โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

23.59 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบินที่ TG622 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง) 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       

 

 



 

           

 

 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลา

ท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

จากนั้นชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าท่ีมีความเก่าแก่มากกว่าพันปี  สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บน

ยอดเขาอินาริยามะ  แลมีความเชื่อว่าท่ีแห่งนี้เป็นท่ีประทับของเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก  ภายหลัง

ในปี ค.ศ.816 มีการย้ายศาลเจ้า

มายังบริเวณปัจจุบัน ใน ค.ศ. 827 

จักรพรรดิได้ล้มป่วยลงและคิดว่า

เป็นค าสาปของ Inari Okami เทพ

เจ้าจ้ิงจอกอันเป็นสัญลักษณ์ของ

กา ร เพาะปลู ก และความ อุดม

สมบูรณ์ จากการท่ีพระองค์ไปตัด

ต้นไม้บนเขาเพื่อสร้างเจดีย์ในวัดโท

จิ ภายหลังจึงสร้าง ศาลเจ้าฟูชิมิอิ

นาริ เพิ่มเติมและอุปถัมภ์ให้กลายเป็นศาลเจ้าท่ีมีระดับความส าคัญกว่าเดิมท่ีเป็นศาลเจ้าประจ า

ตระกูล  และในปี ค.ศ.942 ศาลเจ้าได้รับการยกฐานะให้เป็นศาลเจ้าชินโตในอันดับสูงสุด 

วันที่สอง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญีปุ่่น • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาร ิ• ศาลเจ้าคิฟูเนะ • เทศกาล แสง ส ี

เสยีง นาบานาโนะ ซาโตะ                                                                                                (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                  

 

 



 

           

ส าหรับเสาโทริอิท่ีเรียงรายคาดว่าสร้างข้ึนต้ังแต่ ช่วง

ปี 1603-1868 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บนัทึก

ไว้ว่า ตัวศาลเจ้าผ่านวิกฤติหลายคร้ัง ท้ังสงคราม และ

การโจมตี แต่ภายหลังมีการบูรณะให้สวยงาม  ด้วย

ประวัติศาสตร์ท่ียาวนานและสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 

ท าให้ศาลเจ้าหลักถูกก าหนดให้เป็นสมบัติของชาติ 

เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญและเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 

เนื่องจากเทพอินาริท่ีเป็นเทพแห่งข้าวและการเพาะปลูกมีความเชื่อว่ามีอีกรูปลักษณ์ท่ีเป็นเทพเจ้า

จ้ิงจอก  สุนัขจ้ิงจอกจึงเป็นอีกสัญลักษณ์ให้ผู้คนนึกถึงท่ีนี่  จ้ิงจอกนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอุดม

สมบูรณ์ 

 



 

           

 
 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ศาลเจ้าคิฟูเนะ  เป็นศาลเจ้าท่ีต้ังอยู่บนเขาทางตอนเหนือของเกียวโต  มีจุดเด่นเป็นโคมไฟสีแดงท่ี

บันไดหินตรงทางเข้าท่ีเรียงรายตลอดแนว  ย่ิงเป็นช่วงฤดูหนาวจะปกคลุมไปด้วยหิมะท าให้เกิดภาพ

ท่ีสวยงามโดยเป็นโคมไฟสีแดงตัดกับหิมะนุ่มฟูสีขาว ท าให้เกิดความประทับใจและภาพถ่ายท่ียาก

จะลืมเลือน  นอกจากนี้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังโด่งดังในเร่ืองเสริมดวงเนื้อคู่ ความรัก และอีกหนึ่งความโดด

เด่นคือการอ่านใบเซียมซี  โดยวิธีการอ่านนั้นจะแตกต่างจากท่ีอ่ืน ท่ีต้องน าใบเซียมซีท่ีได้ไปแช่น้า

ก่อนถึงจะมองเห็นค าท านายนั่นเอง 



 

           

 

จากนั้น เดินทางสู่เทศกาลแสง ส ีเสยีง นาบานาโนะ ซาโตะ (รวมค่าเข้าชม)  เป็นหนึ่งในเทศกาลประดับไฟ

ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น  ซึ่งมีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวง  ภายในสวนแห่งนี้มีการประดับตกแต่ง

ไฟอย่างสวยงาม และมีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ท่ีน าไฟมาตกแต่งให้เหมือนท้องทะเลอีกด้วย  อิสระให้

ท่านเท่ียวชมตามอัธยาศัย  บริเวณโดยรอบยังประกอบไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ นานาชนิด ให้ท่าน

เลือกทานได้อย่างอิสระตามอัธยาศัยอีกด้วย 



 

           

 
 

ค่า      บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก NAGOYA GARDEN PALACE ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น  

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันที่สาม ลานสกี • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า  • สะพานนาคะบาชิ •  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  

ช้อปปิ้ งย่านซาคาเอะ                                                                                                           (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                          

 

 



 

           

เดินทางสู่ ลานสกี ณ ท่ีแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายอย่างครบครัน มีจุดเล่นสกีหลากหลายจุด ยังมีสไลเดอร์ รถ

ลาก ท่ีให้ท่านได้เลือกเล่นตามความชอบ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าบริการของฝาก ของท่ีระลึก หรือ

ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ให้ท่านได้เลือกตามอัธยาศัย หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกี 

สโนว์เสลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000 – 15,000 เยนต่อท่าน 

 

 
 

น าท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ต้ังอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ประกอบไปด้วย

บ้านเรือนท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 200 – 300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ - ใต้ ตามท่ีราบแคบๆ ท่ีขนานไป

กับแม่น้าโชกาวะ สิ่งท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวคือ หมู่บ้านโอกิมาจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในชิราคาวาโกะ นอกจากนี้ยังได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลกอีกด้วย  ไฮไลท์

หมู่บ้านแห่งนี้คือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสึคุริ  ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณอายุมากกว่า 250 ปี บ้าน



 

           

แบบกัสโชสึคุริ มีลักษณะพิเศษ คือเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นด้ังเดิม ซึ่งค าว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ ตาม

รูปแบบของบ้านท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือท่ีพนมมือเข้าหากัน เพื่อป้องกันและ

รองรับหิมะทับถมในฤดูหนาวนั่นเอง  โครงสร้างของบ้านก่อสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปู วัสดุก่อสร้างล้วน

มาจากธรรมชาติ และบางบ้านเปิดเป็นร้านค้า ร้านขนมไว้บริการนักท่องเท่ียวอีกด้วย 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เป็นสถานท่ีประวัติศาสตร์ในเขตเทือกเขาฮิดะ ซึ่งยังหลงเหลือ

บรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยเก่า  มีบ้านเรือนและร้านค้าต้ังแต่ในอดีตซึ่งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น

อย่างดี  เม่ือเดินทางเข้ามายังเมืองแห่งนี้ยังคงเห็นว่ามีการสวมชุดยูกาตะหรือนั่งรถลากชมเมืองเป็น

กิจกรรมท่ียังคงอยู่มาอย่างยาวนาน 



 

           

 

จากนั้นชม สะพานนาคะบาชิ  ต้ังอยู่ท่ีเมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะ ของจังหวัดกิฟุ  ซึ่งตัวสะพานนี้มีจุดเด่นจาก

การทาสีแดงท่ีตัวสะพานท าให้มองเห็นได้ชัดเจน และเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมือง  เนื่องจากช่วง

เดือนเมษายน ดอกซากุระ จะบานสะพร่ังบริเวณริมแม่น้า ท าให้เป็นจุดชมวิวท่ีสนใจของเมืองแห่งนี้  

และนอกจากช่วงดอกซากุระแล้ว ยังเป็นจุดชมวิวท่ีน่าสนใจส ารับช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีอีกด้วย 



 

           

 

จากนั้นชม ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในตัวเมืองทาคายาม่า  เป็นศูนย์กลางขอบเขต

เมืองรอบปราสาท  โดยชื่อ ซันมาจิ  เป็นชื่อเรียกรวมของถนน 3 เส้น ซึ่งนับรวมแหล่งบ้านเรือนของ

เหล่าพ่อค้าวาณิชย์อย่างคะมิโจ และชิโมะโจ และได้รับการขนานนามว่าเป็นย่านเมืองเก่า หรือ 

โอลด์ทาวน์ อีกด้วย เพราะย่านนี้ยังเต็มไป

ด้วยบ้านเรือนท่ีอายุเก่าแก่นานกว่า 100 ปี 

และตลอดทางเดินบ้านเรือนจะเรียงรายไป

ด้วยร้านค้า ร้านนม ร้านขยาของท่ีระลึกท่ี

เป็นของชื่อดังของท้องถ่ินอย่างมากมาย ไม่

ว่ าจะเป็นสาเกญี่ ปุ่น   คาเฟ่ขนมหวาน 



 

           

ร้านอาหารข้ึนชื่อ “ซูชิเนื้อฮิดะ” ท่ีไม่ว่าใครเดินมาถึงต่างต้องมาเข้าแถวล้ิมลองกันอย่างครึกคร้ืน 

 

น าท่าน อิสระช้อปปิ้ ง ย่านซาคาเอะ เป็นหนึ่งในย่านท่องเท่ียวและแหล่งช้อปปิ้ งส าคัญของเมืองนาโกย่า ซึ่ง

ประกอบไปด้วยแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองซึ่งได้แก่ หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ และโอเอซิส 21 

อาคารเอกลักษณ์ท่ีมีรูปทรงเหมือนยาวอวกาศ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และ

ร้านอาหารหลากหลาย ซึ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย 



 

           

 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก NAGOYA GARDEN PALACE ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น  

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

 

 

 



 

           

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ศาลเจ้าโอสึคันนอน เป็นวัดพุทธยอดนิยมในเมืองนาโกย่า เดิมสร้างข้ึนในสมัยคามาคุระ ในจังหวัด

กิฟุ การก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิ Go-Daigo และจากนั้นถูกย้ายมายังสถานท่ี

ปัจจุบันเนื่องจากน้าท่วมซ้าซาก โดยโชกุนโทกูงาวะ อิเอยาสุ ในปี 1612   อาคารปัจจุบันนี้ถูกสร้าง

ข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 20 วัตถุบูชาหลักในวัดคือรูปปั้ นไม้ของเจ้าแม่กวนอิม(ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 

Kannon) ซึ่งเป็นเทพีแห่งความเมตตา แกะสลักโดย Kobo Daishi พระนักบวชท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ

ญี่ปุ่น   

วันที่สี ่ ศาลเจ้าโอสึคันนอน • มิตซุยเอ้าท์เลท็ • ปราสาทโอซาก้า •  ช้อปปิ้ งปลอดภาษี                       

ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ                                                                                                           (เช้า/-/-)                          

 

 



 

           

 

 

ระหว่างทางเดินไปวัด เราจะผ่านถนนช้อปปิ้ งเรียกว่า Osu Shopping Arcade เครือข่ายถนนช้อป

ปิ้ งท่ีเก่าแก่ แต่มีเสน่ห์เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารกว่า 400 ร้านให้ท่านได้เพลิดเพลินระหว่าง

ทางเดินไปวัดได้อีกด้วย 



 

           

 

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

จากนั้น  อิสระช้อปปิ้ ง ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ ร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน  แต่ละร้านก็

จะเป็นแบรนด์ข้ึนชื่อของท้ังญี่ปุ่น และต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNITED ARROWS แบรนด์ท่ีได้รับ

ความนิยมในญี่ปุ่น , WEGO แบรนด์ดังของขวัญใจวัยรุ่นญี่ปุ่น หรือจะเป็น Champion , FILA เป็น

ต้น แบรนด์ท่ีได้รับความนิยมตลอดกาลไม่ว่าจะเป็น COACH, NIKE, ONITSUKA TIGER, FURLA , 

LONGCHAMP , PAUL SMITH , PUMA , VANS , DIESEL , CALVIN KLEIN , TOMMY HILFIGER , 

ZARA , GAP เป็นต้น หรือจะเป็นร้านขายยา MATSUMOTO KOYOSHI และร้านอ่ืนๆอีกมากมาย ให้

เลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน หรือหากท่านใดอยากนั่งพักเพื่อทานอาหาร ท่ีนี่ยังมีศูนย์อาหารขนาด

ใหญ่ไว้บริการอีกด้วย 



 

           

 

จากนั้น น าท่านชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้า  ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็น

ท่ีพ านักของโทโยมิ ฮิเดโยชิ  ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์

ยาวนานมากว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  แต่หลังจากนั้น

ปราสาทโอซาก้าท่ีก่อสร้างข้ึนในยุคนั้นก็ถูกเผาท าลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโท

มิ  ก าแพงหินและยากุระ (หอสังเกตการณ์) และได้รับการฟื้ นฟูข้ึนมาใหม่ในสมัยเอโดะ  ส่วนตัว

ปราสาทก็ถูกสร้างใหม่หลังจากนั้น  อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน

ปราสาท) 



 

           

 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปปิ้ งท่ีร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟร ี โดยเป็นร้านค้าปลอดภาษีแห่งเดียวในโอซาก้า 

บริการสินค้าเพื่อสุขภาพ แบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว คน

ญี่ปุ่น นิยมรักษาสุขภาพด้วยการเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า วิตามินบ ารุงร่างกายใน

ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีมากมายหลากหลายย่ีห้อ ส่วนเคร่ืองส าอางของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แพ้ท่ีอ่ืนๆ

เช่นกัน มีแบรนท่ีข้ึนชื่อหลากหลายมากมายในญี่ปุ่น บริการท่ีร้านปลอดภาษีนี้เช่นเดียวกัน 

เดินทางสู่ ชินไซบาชิ  เป็นย่านช้อปปิ้ งแห่งโอซาก้า ต้ังอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ เป็นแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดัง

ของย่านโอซาก้า ย่านชินไซบาชินี้มีระยะทางท้ังหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอ่ืนๆท่ีอยู่หัว

และท้ายซอยก็จะเป็นย่านช้อปปิ้ งท่ีมีความยาวราว 2 กิโลเมตร ย่านนี้ประกอบไปด้วยร้านค้า 

ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้าน 100 เยน ร้านยา ร้านปลอดภาษี ร้านแบรนด์เนม ไฮเอน



 

           

และห้างดังต่างๆมากมาย จุดเร่ิมต้นของย่านนี้จะอยู่ท่ีสะพานเอบิสึ ท่ีอยู่ตรงกลางโดทงโบริ ตรง

ข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิตป้ายกูลิโกะนั่นเอง 

 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก SARASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

11.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623  

วันที่ห้า สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ                                      (เช้า/-/-) 

 

 



 

           

(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 

หมายเหตุ :  การใหบ้รกิารของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญีปุ่่น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นนั้นสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิม่เวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉีดวัคซนี (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญีปุ่่น) (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐานที่ WHO 

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

วัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น ต้องยื่นผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.กอ่นเดินทาง 



 

           

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

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น 

3. ดาวน์โหลดแอป My SOS ในโทรศพัท์มือถือ ติดตั้งและด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี ้

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากนั้นบันทึก QR CODE 

- ลงทะเบยีนข้ันตอนการกกัตัวที่สนามบินขาเข้าสว่นหนึ่งทางแอป MySOS ลว่งหน้า (ฟาสต์ แทรก็) 

- แสดง QR CODE ที่สนามบินขาเข้า 

- กรอกหนังสือให้ค ามั่นสัญญาผ่านแอปพลิเคชั่น 

ด าเนินการทั้ง 4 ข้ันตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คันไซ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airways  (TG)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

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

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 



 

           

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากประเทศญี่ปุน่
ได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และ

เป็นแบบฟอร์มท่ีทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้อง



 

           

มีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง 

อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมี

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

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

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

ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 

100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

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

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 



 

           

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมที่พัก 

• 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  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นเทา่นั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 

           

 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ท

บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 



 

           

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 



 

           

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและ

ไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

 

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

 


