
 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 



 

 

 

 

 

12.00 น. พรอ้มกันที�สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั น ! อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวย
ความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั*งขาไปและขากลบั 

(นํ *าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื*อนํ *าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

14.10 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญี
ปุ่น โดยเที�ยวบินที� XJ610 บริการอาหาร และเครื�องดื�ม        
บนเครื�อง 

 
 

 

 

 

 
21.55 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่ทีพกั 
พกัที� โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สอง โอซากา้ – ฟูชิมิ อินาร ิ– วดัคินคาคุจ ิ– นาโกยา่ – เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั0นนําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี
ปุ่นมานานกว่า 1,333 ปี นํา
ท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ที
สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที
เป็นที
นับถือยิ
งของประชาชน
ที
มาสักการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื
องพืชพรรณธัญญาหาร นําท่าน
สกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ0 งจอกที
ชาวญี
ปุ่นชื
อวา่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจาก
สรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดตื้
นตากบัรูปปั0นของเทพจิ0 งจอก ที
มีจาํนวนมากมาย 
แลว้นําท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที�เป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ที�มีมากกว่ารอ้ย
ตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั �นกนับนเสน้ทางยาวถึง K กิโลเมตร และ
เป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHA ที� ซายูริ นางเอกของเรื�องวิ�งลอด
ซุม้ประตเูพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื
อเป็น

สถานที
พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้
ในปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ0 นใหม่เมื
อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลว
อยา่งสวยงาม ใหท่้านไดดื้
มดํ 
ากบัความสะอาดใสของสระนํ0าที
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวั
ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั0น นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั0นนําท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no 
Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารค์สวนดอกไม ้ที
มีทุ่งดอกไมใ้หช้ม



 

 

 

 

 

ตลอดทั0ง @ ฤดูกาล สามารถเที
ยวไดต้ลอดทั0งปี  ในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลายฤดู
หนาว  จะไดร้บัความนิยมมากเป็นพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เนื
องจากมีไฮไลท์การประดบัไฟขนาดใหญ่ที
สุดในญี
ปุ่น อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ
แสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การ
ประดบัไฟในนํ0า (Water Illumination)  **อิสระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั**  

พกัที�  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที�สาม นาโกยา่ – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจ ิ– อิออน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัที
อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติที

สวยงาม ผูค้นที
เป็นมิตร ที
ไดชื้
อว่า“ลิตเติ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารกัตั0งอยู่ในหุบ
เขาที
ยงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่นํ0 า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตใน
อดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตัว นําท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นที
ไดร้ับเลือกจากองค์การ
ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกับบา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซึ�งเป็น
แบบญี�ปุ่นดั งเดิม ชื�อนี ไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซึ�งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที

หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที
พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 
18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึ
งโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ0 นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะที
ตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดูหนาวไดดี้ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ
งยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญี
ปุ่นดั0งเดิมอย่าง
แทจ้ริงนําท่านชมสถานที
สําคัญเมื
อครั0งอดีต ที�ทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั0งที

ทํางาน และที
อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนโตกุกาว่า              ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที
แลว้ เป็นที
ทําการ
รฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที
ขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ ์ซึ
งภายในนี0 ประกอบดว้ย
บริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าที
 ไม่รวมค่าเขา้
ชมท่านละ  430 เยน   
เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ
งเต็มไปดว้ยบ้านเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที
ยังคง
อนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซื0 อของที
ระลึกพื0 นเมือง
และเก็บเกี
ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุ
โบะโบะ ซึ
งเป็นตุก๊ตาตามความเชื
อของคนโบราณสมยัก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
จากนั0นนําท่านชอ้ปปิ0 ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ใหท่้านไดเ้ลือก
ทาน หรือเลือกซื0 อสินคา้ที
เป็นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้รา้น 133 เยน 
และ สินคา้อื
นๆ อีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกสรร **อิสระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั**  

พกัที�  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั  
วนัที�สี�        ปราสาทโอซากา้ – ดิวตี ฟร ี-ชอ้ปปิ งชินไซบาชิ – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท -  สนามบินคนัไซ  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึ
งถือได้
ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ
งใหญ่และชมนิทรรศการที
จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ
ง
เล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั0งประวติัและขา้วของเครื
องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิ
โตโยโตมิ ผูมี้คาํสั 
งใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่นี0    
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั0น นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ ใหท่้านไดช้อ้ปปิ0 งสินคา้เครื
องสาํอางค ์อาหารเสริม 
เครื
องประดบัคุณภาพดีที
รา้นคา้ปลอดภาษี ดิวตี ฟร ียา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปปิ0 งชื
อดงัของ
นคร โอซาก้า ภายในย่านนี0 มีรา้นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสินค้า
หลากหลายรูปแบบทั0งสาํหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ
งยา่นนี0 ถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั0นนํา
แห่งหนึ
งของนครโอซากา้ อีกทั0งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ0 นชื
อมากมาย ซึ
งเสน่หอ์ย่างหนึ
งคือ 
ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ
งดดัทาํใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก 
ซึ
งนักท่องเที
ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที
ระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะ
พยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที
สุด เพื
อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
สญัลกัษณ์เด่นของยา่นนี0 คือ ตึกรูปเครื
องหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื
อดงัจาก
ญี
ปุ่นนั
นเอง 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั0นนําท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปปิ0 งใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ 
ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเลือกซื0 อสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื
อดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคา
พิเศษ อาทิ เครื
องสําอาง, เครื
องประดับ, เสื0 อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์ กีฬา, 
เครื
องใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดญี์
ปุ่นโกอินเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชั 
น
เ สื0 อ ผ้ า ล่ า สุ ด  อ า ทิ   MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione 
Tessile ฯ ล ฯ  พ ร้ อ ม ทั0 ง เ ลื อ ก ซื0 อ ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮ
ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื
องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชั 
น Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯ ล ฯ  ห รื อ เ ลื อ ก ซื0 อ สิ น ค้ า สํ า ห รั บ
คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อื
นๆอีกมากมาย ใหท่้าน
ไดเ้ลือกชอ้ปปิ0 งตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ �า ตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ ง
สนิคา้) 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื�อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

23.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์เที
ยวบินที
 XJ611 บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง 

 

วนัที�หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 
 

u!.vu น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

 
** หากท่านที
ตอ้งออกตั dวภายใน (เครื
องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทุกครั0งก่อนทาํ

การ 
ออกตั dวเนื
องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี
ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที
ใชบ้ริการ *** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก !u วันก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั งสิ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการ
จ่ายค่าตั xวไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้�ถว้นก่อน
การจองทวัรทุ์กครั ง เพื�อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

อตัราค่าบริการ **บริการนํ าดื�มวนัละ 1 ขวดในวนัที�มีรายการทอ่งเที�ยว** 
 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

 
ผูใ้หญ่หอ้งละ  

y-! ท่าน 

 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตั xว 

เครื�องบิน 
!u พ.ย. – uK ธ.ค. yvz{ yz,}}} ~,uuu {�,}}} 
u{ – uv ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
u~ – {y ธนัวาคม yvz{ !{,}}} ~,uuu yy,}}} 
{y – {z ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
{! – {� ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
{K – {~ ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 



 

 

 

 

 

{v – {} ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
{~ – yy ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
{} – y! ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
yu – yK ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
y{ – yv ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
yy – yz ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
y! – y� ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
yK – y~ ธนัวาคม yvz{ y},}}} ~,uuu yu,}}} 
yv – y} ธนัวาคม yvz{ !y,}}} ~,uuu y!,}}} 
yz – !u ธนัวาคม yvz{ !y,}}} ~,uuu y!,}}} 
y� – !{ ธนัวาคม yvz{ !v,}}} ~,uuu yz,}}} 

y~ ธ.ค. z{ – u{ ม.ค. zy !},}}} ~,uuu !u,}}} 
y} ธ.ค. z{ – uy ม.ค. zy !},}}} ~,uuu !u,}}} 
!u ธ.ค. z{ – u! ม.ค. zy !},}}} ~,uuu !u,}}} 
!{ ธ.ค. z{ – uK ม.ค. zy !},}}} ~,uuu !u,}}} 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น
ทา่นละ !,vuu เยน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง y ขวบ {u,uuu บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน !u ท่านขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ {u,uuu.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการ
คืนมัดจาํทั งหมด เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั xวเครื�องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที�
เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ y{ วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ {. ตั xวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี  
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี รวม 
� ค่าตั dวเครื
องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที
มี 
� ค่านํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน f3 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที
ยวตามรายการ 
� ค่าที
พกัตามที
ระบุในรายการ พกัหอ้งละ f ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที
ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื0 อที
ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,333,333 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนี ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผู้
ที
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั0นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 1g วนั) **ถา้กรณีที
ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ี
ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ
ม ท่านละ 1,h33 บาท** 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที
ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื
องดื
มที
สั 
งเพิ
มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ !,vuu เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ
ม h% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย j% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผู้
ที
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั0นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 1g วนั) 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื
อสาํรองที
นั
ง  
2. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที
เหลือทั0งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็ค



 

 

 

 

 

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเที
ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์
นั0นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที
รฐับาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื
อนการเดินทาง นักท่องเที
ยว

หรือเอเจนซี
(ผู ้มีชื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ
ยกเลิกที
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทาง
บริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
 (ผูมี้ชื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที
บริษัทอยา่งใด
อย่างหนึ
 งเพื
อทําเรื
องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื
อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี0  

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที
ชาํระแลว้  
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 1g วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ g3 ของเงินค่าบริการ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที
ชาํระแลว้ทั0งหมด 

ทั0งนี0  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที
ชาํระแลว้เนื
องในการเตรียมการจดัการ
นําเที
ยวใหแ้ก่นักท่องเที
ยว เชน่ การสาํรองที
นั
งตั dวเครื
องบิน การจองที
พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที
ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื0 อขาดแบบมีเงื
อนไข หรือเที
ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั0งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที
รฐับาลประกาศในปีนั0นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที
ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื
อการท่องเที
ยวเท่านั0น 



 

 

 

 

 

2. ทัวร์นี0 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 1g 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย h วนัก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที
ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 13 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที
มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที
ยวทุกท่านยินดีที
จะชาํระค่าบริการเพิ
มจากการที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที
ทางบริษัทกาํหนดเพื
อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที
จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื
อ เลขที
หนังสือเดินทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตั dวเครื
องบิน ในกรณีที
นักท่องเที
ยว
หรือเอเจนซี
มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิq ในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื
อให้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที
เดินทางจริงของประเทศที
เดินทาง ทั0งนี0  
บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที
ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิq ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที
 เพิ
มขึ0 นของ
นักท่องเที
ยวที
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติ เหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี
ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื
น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี0 คํานวณจากอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที
ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั0น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqในการปรบัราคาค่าบริการเพิ
มขึ0 น ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั dวเครื
องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ
เปลี
ยนแปลงเที
ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั0น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
{. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที
จะนําติดตัวขึ0 นเครื
องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 133 
มิลลิลิตรต่อชิ0 น และรวมกนัทุกชิ0 นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ
งมีซิปล็อคปิดสนิท 
และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ
เท่านั0น ถา้สิ
งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที
กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที

โหลดใตท้อ้งเครื
องบินเท่านั0น  
 



 

 

 

 

 

y. สิ
งของที
มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบินเท่านั0น  
 

!. ประเทศญี
ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ที
ทํามาจากพืช และเนื0 อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด  ไข่ เนื0 อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื
อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที
จะมาจากสิ
งเหล่านี0  หากเจา้หน้าที
ตรวจ
พบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที
สูงมาก 
 


