
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว  
วนัที� 2 - 5 ธ.ค. 61 24,999 24,999 8,000  
วนัที� 9 - 12 ธ.ค. 61 24,999 24,999 8,000  
วนัที� 16 - 19 ธ.ค. 61 23,999 23,999 8,000  
วนัที� 23 - 26 ธ.ค. 61 23,999 23,999 8,000  
วนัที� 30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 34,999 34,999 10,000  
6 – 9 ม.ค. 62 21,999 21,999 8,000  
13 – 16 ม.ค. 62 21,999 21,999 8,000  
20 – 23 ม.ค. 62 22,999 22,999 8,000  
27 – 30 ม.ค. 62 21,999 21,999 8,000  
3  – 6 ก.พ. 62 23,999 23,999 8,000  
10 – 13 ก.พ. 62 22,999 22,999 8,000  
17 – 20 ก.พ. 62 23,999 23,999 8,000  
24 – 27 ก.พ. 62 22,999 22,999 8,000  
3 – 6 ม.ีค. 62 23,999 23,999 8,000  
10– 13 ม.ีค. 62 23,999 23,999 8,000  
17– 20 ม.ีค. 62 24,999  24,999 8,000  
24– 27 ม.ีค. 62 23,999 23,999 8,000  
31 ม.ีค. - 3 เม.ย. 62 25,999 25,999 8,000  

จอยแลนดห์กัคา่ต ั1วออก 8,000 บาท 
***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั1วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี?ามนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิBในการปรบัราคาขึ?นตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – โอซากา้                                                                     (-- / -- / SNACK BOX) 
06.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง ช ั?น 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ที�จากทางบรษัิท 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหท้า่นในการเช็คอนิ 
09.35 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยเที�ยวบนิที� TR866 
16.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
คํ�า SNACK BOX (มื?อที� 1) เพื�อสะดวกในการเดนิทาง นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 
ท ี�พกั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง นารา- วดัโทไดจ-ิ เกยีวโต- วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้เฮอนั - สาธติการชงชา - DUTY FREE   (B/L/อสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มื?อที� 2)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าเดนิทางสู ่เมอืงนารา นําท่านชม วดัโทไดจวิัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรือ ไดบตุส ึ(Daibutsu of 
Nara) เป็นหนึ�งในวัดที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี�ปุ่ น ถกูสรา้งขึDนในปี 
752 เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทั Dงหมดในประเทศและมอีทิพลเป็นอยา่งมาก
ในยคุนัDน ตอ่มาเพื�อลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ย
เมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม ้
ที�ใหญ่ที�สุดในโลก โดยอาคารหลังปัจจุบันนีDมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของอาคาร
ดั Dงเดมิเท่านัDน ภายในเป็นที�ประดษิฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบตุสเึดน ซึ�งมี
ขนาดใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดที�น่าสนใจและเป็นที�นยิม
อย่างมากก็คือ เสาไมย้ักษ์ ซึ�งฐานขนาดรอบเสาร์นีDมีขนาดเท่ากับรูจมูกของ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลวงพอ่โต และดา้นลา่งของเสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชื�อวา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีDไปได ้
ก็จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้จากนัDนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื?อที� 3) 
บา่ย ชมทา่นวดัคโิยมสิ ึหรอืวดันํ ?าใสที�ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่ เป็นวัด

ที�ใหญ่และเก่าแก่ตั Dงอยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมีท่อนซุงวางเรียง
ซอ้นกันตามแนวนอนตัDงจากพืDนดนิขึDนมารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึ�ง
ไม่ใชต้ะปสูักตัว ใชว้ธิีการเขา้ลิ�ม เหมอืนเรอืนไทย วัดนีDมอีายเุกา่แกย่ิ�งกวา่
กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้
แห่งความรํ�ารวย มั�งคั�ง นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีง
แหง่นีDสามารถถา่ยภาพ ณ จุดที�สวยที�สดุในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์
ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดื�มนํ ?า
ศกัด ิBสทิธ ิBสามสายอันเกดิขึDนจากธรรมชาตทิี�ไหลมาจากเทอืกเขาโดยเชื�อ

วา่ สายแรก รวย  สายที�สอง สวย-หลอ่ สายที�สาม แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้ัมผัสกับรา้นคา้ญี�ปุ่ นตบแตง่
ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซืDอสนิคา้พืDนเมอืงที�ระลกึ เกี�ยวกบัญี�ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที�ข ึDนชื�อที�สดุของญี�ปุ่ น 
มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถั้�วแดงสตูรดั Dงเดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี� ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่
จะเป็นชาเกยีวโต ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ที�โดง่ดังที�สดุในญี�ปุ่ น คอืเกอชิา เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโน
ประจําชาตอิยา่งเต็มรปูแบบ ซึ�งควรคา่แกเ่ป็นของฝากของที�ระลกึ ในราคายอ่มเยาเครื�องเซรามคิ ญี�ปุ่ น ทั DงกานํDา
ชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของที�ระลกึ อกีมากมาย นอกจากนีDยังมไีอศกรมีชาเขยีวที�ข ึDนชื�อของเมอืงเกยีวโตใหท้า่น
ไดเ้ลอืกลิDมลองอกีดว้ย 
นําท่าน สู ่ศาลเจา้เฮอัน(Heian Shrine) (ไม่รวมคา่เขา้ชมสวน) แมว้่าจะไมไ่ดม้ปีระวัตยิาวนานเป็นพันปีหรอื
รอ้ยๆปีเหมอืนกับที�อื�นๆ แต่บอกเลยว่าที�นี�ไม่ธรรมดาเลยนะคะ เพราะเป็นศาลเจา้ที�ถูกสรา้งขึDนเนื�องในโอกาส
ครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมื�อรอ้ยกวา่ปีกอ่นเทา่นัDนเอง โดยเฉพาะจดุไฮไลทอ์ยา่งประตโูทรอิยิักษ์สแีดง 
ที�ตั Dงอยูด่า้นหนา้ ของวัดที�สามารถเห็นแตไ่กลลบิๆเลยละ่ค่ะ บอกเลยวา่ใครไปใครมาไมถ่า่ยรูปตรงนีDนี�ถอืวา่ผดิ
เลยทเีดยีว  ศาลเจา้แหง่นีDนั Dนถูกสรา้งขึDนเพื�อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ(Emperor Kammu) และจักรพรรดิXโค
เมอ ิ(Emperor Komei) ผูท้ี�มีความสําคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื�องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองค์
สดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้เองก็มดีไีม่แพจุ้ดอื�นๆเหมอืนกัน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที�บอกไดเ้ลยว่าเมื�อ
เทยีบกันแลว้ คอ่นขา้งจะโดดเดน่จากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ตัวอาคารหลักๆนัDนมตีน้แบบมาจากพระราชวังสมัย
ยุคเฮอัน เพยีงแต่จะมขีนาดที�เล็กกวา่ของจรงิอยูซ่ักหน่อย บรเิวณสวนที�รายรอบวัดนัDนก็แลดูร่มรื�น เต็มไปดว้ย
ตน้ไมห้ลากหลายสายพันธุเ์นน้การตกแตง่สไตลญ์ี�ปุ่ นดั Dงเดมิ  นําทา่น สัมผัสวถิชีวีติชาวญี�ปุ่ น ดว้ยการสาธติการ
ชงชา แบบญี�ปุ่ น และใหท้่านไดล้องชงชา และเลือกซืDอสนิคา้นานาชนิด  นําท่านเลือกซืDอสนิคา้ปลอดภาษี 
DUTY FREEเลอืกซืDอสนิคา้ที�ระลกึปลอดภาษี  

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม อสิระทอ่งเที�ยว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซื?อ Option เที�ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  (B / อสิระ/ อสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื?อที� 4) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
Option  : เลอืกซื?อบตัรเที�ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ชําระเพิ�มทา่นละ 3,000 บาท (ราคานี?ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอรว่มสนุกทา้ทายกบัเครื�องเลน่หลากหลายชนดิตื�นเตน้ระทกึ
ใจจากหนังดังที�ทา่นชื�นชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื�อง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอื
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื�อง“จูราสสคิพาร์ค” นั� งเรือเพื�อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 
ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร ์
แมน ที�รอใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทั Dงพบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน 
วันเดอร์แลนด ์เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัว
การ์ตูนสุดน่ารักชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให ้
ทา่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุที�จะเปิดตัวเมื�อวันที� 15 กรกฎาคมนีD คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากบั
บรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรรี�พอรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ส ี�  ปราสาทโอซากา้ - ชอ้ปปิ? งชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ         (B /อสิระ /-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื?อที� 5) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)ซึ�งถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์
ของเมอืงสัมผัสความยิ�งใหญแ่ละชมนทิรรศการที�จัดแสดงอยูภ่ายใน 
ซึ�งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั Dงประวัติและขา้วของ
เครื�องใชต้่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้ีคําสั�งใหก้่อสรา้ง
ปราสาทแหง่นีD จากนัDนท่านชอ้ปปิ? งยา่นชนิไซบาชยิา่นชอ้ปปิDงชื�อ
ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนีDมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้
อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัDงสําหรับเด็ก และผูใ้หญ ่
ซึ�งย่านนีDถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชั Dนนําแหง่หนึ�งของนครโอ
ซากา้ อกีทั Dงยังมรีา้นอาหารทะเลขึDนชื�อมากมายซึ�งเสน่หอ์ย่างหนึ�ง
คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดัดทําให ้
เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจและแวะ

ถา่ยรูปกันเป็นที�ระลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากที�สดุ เพื�อ
ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนีDคอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑ์
ขนมชื�อดังจากญี�ปุ่ นนั�นเอง 
**อสิระอาหารกลางวนัเพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคันไซ เพื�อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

17.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TR867 
22.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัeวเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมืDอ ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7. คา่นํDาหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํDาหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 

* ต ั1วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั?น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ?นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั1วเครื�องบนิ 
ท ั?งนี?แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั?น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั1วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั?น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี?ที�เกดิข ึ?น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั?นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั1วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 

เง ื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทวัรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัDนทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัDนเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พักในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทัวรท์ี�ระบโุปรแกรมอาบนํDาแร่ธรรมชาตเิทา่นัDน) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั?งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 30 ทา่นขึ?นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1.  กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 

ไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั Dงเทา่นัDน หากแจง้หลังจากนีD ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

2.  กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรือเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั Dงเทา่นัDน หากแจง้หลังจากนีD 
ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

3.  กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยน
ชื�อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4.  กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัeวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัeวโดยสารเพิ�มดว้ยตนเอง
จากคา่ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1.  กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2.  กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุ
บญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนีD 
2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ั?งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัeวเครื�องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3.  การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีาร
คนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั Dงหมด   

4.  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนีD  
วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.  กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึDนเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิDน และรวมกนั

ทกุชิDนไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัDน ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นัDน  

2.  สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นัDน  

3.  ประเทศญี�ปุ่ น มีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนืDอสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 
เนืDอสัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นีD หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับใน
อตัราที�สงูมาก 

 
หมายเหต ุ
1.  ทัวรน์ีDสําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นัDน 
2.  ทัวรน์ีDเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั Dงหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Dงหมดใหแ้กท่า่น 
3.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัeวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศและเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั DงนีD บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึDนของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิัย
อื�น เป็นตน้ 

7.  อตัราคา่บรกิารนีDคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัDน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิXในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึDน ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัeวเครื�องบนิ คา่
ภาษีเชืDอเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั?นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั?นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี? 

- ต ั1วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ?นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น
ได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั?ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


