
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

บนิตรงนาโกยา่ บนิกลบัโอซากา้ โดยสายการบนิ AIR ASIA X 
บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครือ่งเฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกทีาคายามา่ สะพานแดงนาคะบาช ิ

ชมเมอืงเกยีวโต วดัคนิคะคจุ ิศาลเจา้ไดโกจ ิ 



 

เทีย่วสบาย ไมย่อ้นทาง อสิระฟรเีดย ์1 วนั หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ 

พกักฟิ ุ1 คนื  พกัโอซากา้ 2 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบินดอนเมือง  DMK-NGO  XJ638 (02.15-
09.40) สนามบนินาโกยา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทา

คายามา่ - สะพานแดงนาคะบาช ิ- กฟิ ุ- AEON MALL 

   Toyoko Inn Gifu 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 ลานกจิกรรมหมิะ - ศาลเจา้ไดโกจ ิ(3 HR) - พธิชีงชา 
- ปราสาททอง - โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระท่องเทีย่ว ช้อปป้ิง ตามอธัยาศยั หรอื ซื้อทวัร ์
เสรมิ สวนสนกุยูนเิวอรแ์ซล 

   OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ตลาดปลาคโุรมง  - ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – 
RINKU PREMIUM OUTLET - สนามบนิคนัไซ  

KIX-DMK  XJ611 (23.55-03.50) 

    

6 สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อน ึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
 

วนัแรก กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

22.00 น.      คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมี
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยให ้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 

หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น ออกเดนิทาง 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 

จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่ ใหบ้รกิาร เฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

วนัทีส่อง สนามบนินาโกยา่ – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – สะพานนาคะบาช ิ– ทา

คายามา่ – เมอืงกฟิ ุ– AEON MALL GIFU 

บนเครือ่ง 



 

02.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ XJ638  

09.40 น. เดินทางถึง สนามบนินาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้  

 ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนดัหมายเวลา 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก
โลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี

และรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กสัโช” และมี

ผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางชม สะพานนาคะบาช ิ(Nakabashi Bridge) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงทาคา

ยาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิุ ซึง่
เ มื อ ง เ ก่ า แ ห่ ง นี้ ยั ง ค ง รั ก ษ า

บรรยากาศแบบญี่ปุ่ นดั ้งเดิม จน
กลายเป็นอกีจดุหมายปลายทางยอด

นิยมส าหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่
ต อ้งการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่ นๆ

ท่ ามกลางธร รมชาติอั น งดง าม 
สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเด่น
จากสีที่แดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดที่

สงัเกตไดง้่าย อกีทัง้สะพานแหง่นี้ยัง
ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึ่ง

ของเมือง จากนั้นน าท่านเดนิทาง ทาคายามา่ (Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสาน

ระหว่างเกยีวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกัน ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ย
ภเูขานอ้ยใหญ่ในจังหวัดกฟิุ ด ารงไวซ้ ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่ว ้

ไดเ้ป็นอยา่งด ีเปรยีบไดก้ับเมอืงทีไ่ดร้ับพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรมอันดงีาม 



 

จากนัน้น าทา่นสู ่ออิอนมอลล ์อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่   Toyoko Inn Gifu หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - ศาลเจา้ไดโกจ ิ- ชมพธิชีงชา - ปราสาททองคนิคะคุจ ิ- 

โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

จากนัน้น าท่านอสิระ เพลดิเพลนิเล่นสก ีณ ลานกจิกรรมหมิะ สนุกกับการเล่นสกแีละกฬีา
ฤดหูนาวมากมายทีล่านสก ีณ เมอืงกโุจ ลานสกสีดุกวา้งใหญ ่ตัง้อยูบ่นเขาทาคาส ุสิง่แรกทีข่ ึน้ชือ่

ส าหรับที่นี่คือกจิกรรมเรอืแจว 15 คน และมีเสน้ทางเดนิเขาไปถงึยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร 
และมีเสน้ทางใหเ้ลือก 3 เสน้ทางที่แตกต่างกัน! มีเสน้ทางที่เดนิจะกวา้งและดีเหมาะส าหรับผู ้

เร ิม่ตน้เลน่, มทีีส่ าหรับเด็กทีเ่ป็นสายสะพานเคลือ่นทีแ่ละเป็นหนึง่ในเสน้ทางทีย่าวทีส่ดุ ในประเทศ
ญีปุ่่ นภาคตะวันตกทีส่ามารถสนุกไดท้กุคน 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อุปกรณ์สก ีอุปกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 

หมายเหต1ุ : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นไปลานสกใีกลเ้คยีง ในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที ่2 กรณีพัก
ทาคายา หรอื นาโกย่า เพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

หมายเหต2ุ : กรณีลานสกยีังไม่เปิด หรอืหมิะทบัถมไม่เพยีงพอหรอืลานสกปิีดทางบรษัิทขอปรับโปรแกรม

ทดแทนไปเทีย่วยา่นซาคาเอะ แทน  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัไดโกะจ ิ(Daigoji Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางทางประมาณ 3 

ชม.) สรา้งขึน้ครัง้แรกในยคุเฮอัน มอีายกุวา่ 1,200 ปี ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบัตแิหง่ชาตแิละ

วัดมรดกโลกทีเ่ป็นหนึ่งในวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญีปุ่่ น เป็นทีป่ระดษิฐานของ

พระพุทธรูปปางน่ังยากูช ิ(Yakushi Buddha) และม ีเจดยี ์5 ช ัน้ สงูถงึ 38 เมตร ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ในเกยีวโต วัดไดโกะจ ิเป็นวัดทีม่ขีนาดใหญ่โตซอ่นอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาทางดา้นใตข้อง

เกียวโต ส่วนของอาคารหลักอยู่บรเิวณดา้นล่างเชงิเขาและตดิกับเสน้ทางเดนิป่าซึง่เสน้ทางนี้
สามารถเดนิไปยังวัดอืน่ๆ ได ้ซึง่พืน้ทีก่วา้งใหญน่ี้ท าใหส้ามารถเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ใบไมเ้ปลีย่น

สีไดโ้ดยไม่ตอ้งแออัดเบียดเสียดกับผูค้นเท่ากับที่อื่น บรรดาตน้ไมภ้ายในวัดอย่างตน้เมเป้ิล 
แปะก๊วย และตน้โอ๊คจะเริม่เปลีย่นสใีนเดอืนพฤศจกิายน ใหเ้ราไดเ้พลดิเพลนิกับความงาม  

 

 

 



 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเอง

และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย  

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกุนอาชิ

กากา้ โยชมิสิุ และ ท่านมีความตัง้ใจยกบา้นพัก

แห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่าน

เสียชีวิต  คนไทยนิยม เรียกกันว่ า  ว ดัทอง 

เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสทีองเกือบ

ทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงา

สะทอ้นกับพื้นน ้ าเบื้องหนา้ จนเกิดเป็นภาพที่

สวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่โอซากา้ (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) น าท่านแวะรา้น 

Duty Free เพื่อชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี โดย

ตกึจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 3 ชัน้ ใหท้่านเลอืก

ซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 



 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาวประมาณ 

600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้น
กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M 

Beans ABC Mart เป็นตน้ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่   Osaka Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิสวนสนุกยูนเิวอรแ์ซล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน า
การเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น เชือ่กันวา่เป็นวัดพทุธแห่ง
แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกว่า Kaiyukan ตัง้อยู่ที ่
Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑ์สัตว์น ้าที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ น มี
สตัวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ด่งดังของโอ
ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

• อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุน่โอซากา้ คลา้ยกับยา่นฮารา
จกูขุองโตเกยีว ยา่นนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุน่ และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น 

มบีรรยากาศครกึครืน้ ระหว่างทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็น
อกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

• ยูนิเวอรซ์ลั สตูดโิอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือน

มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมี



 

ท ัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, La-
goon, Waterworld, Amity Village แล ะ  Universal Wonderland ผู ้เ ข ้า ช ม

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่งเล่นตา่งๆ ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่ส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะ
ทีห่วาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิอย่างเชน่ Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหม่ล่าสดุอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุก
นัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ 
รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นที่ขายสนิคา้ของยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ และของทีร่ะลกึ

ของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอ
ซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของโอซากา้ ทีไ่ดร้ับการโหวตจาก

ชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอดรา้นทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ทีแ่ลว้ พพิธิภัณฑน์ี้ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 4 
ของหา้งแหง่นี้ 

 

 **อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่   Osaka Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  ตลาดปลาคุโรมง  - ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – RINKU PREMIUM 

OUTLET - สนามบนิคนัไซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ 
หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพง หนิคอนกรตี, คู
น ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น

แหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที่
สวยงามเป็นอยา่งยิง่ 

ทา่นเดนิทาง เอ็กซโ์ปซติี ้เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซ์
โปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 
172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้

ถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering                

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ  

23.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ611 

 ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง แตม่จี าหนา่ย 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

วนัที ่6 สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ  
 

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  

2-3 ทา่น ทา่นละ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋ ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 

7-12 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

11-16 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

12-17 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

18-23 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

19-24 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 34,999.- 27,999.- 10,900.- 

8-13 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

15-20 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

17-22 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

23-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

31 ม.ค.- 5 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

2-7 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

3-8 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

5-10 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

7-12 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

9-14 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

10-15 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

12-17 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

14-19 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

16-21 ก.พ. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 

18-23 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

22-27 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

24-29 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

26 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

28 ก.พ. – 4 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

1–6 ม.ีค. 63 22,999.- 15,999.- 8,900.- 

3-8 ม.ีค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 

5-10 ม.ีค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 

7-12 ม.ีค. 63 23,999.- 16,999.- 8,900.- 

9-14 ม.ีค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 

11-16 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

13-18 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  



 

ราคา INFANT ทา่นละ 7,900 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้ง



 

ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 
 
 
 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน 

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะ

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยั

บางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถ

อพัทีน่ ัง่ได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยืด

ขาไดอ้ย่างเต็มที ่
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ไฟลท์ขาไป DMK – NGO  XJ638  (02.15-09.40) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 7 ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 8-14 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 



 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 15-17 , 34-35 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

ไฟลท์ขากลบั KIX – DMK   XJ611  (23.45-04.00) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 1 DFG , 2 ABC , 2 HJK ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 2 DFG , แถว 3-12 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 14 , 30 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

หมายเหต ุ

1. Quiet Zone ส าหรบับคุคลทีม่อีายุต ัง้แต ่10 ปีข ึน้ไปเทา่น ัน้ 

2. ทีน่ ัง่ แถว 15 HJK / 35 ABC HJK (บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉนิ) หา้มคนชรา อายุเกนิ 60 ปี และ

เด็กอายุต ่ากวา่ 16 ปีน ัง่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจสมบูรณ์แข็งแรง เพือ่

สามารถชว่ยเหลอืในกรณีฉุกเฉนิ 

3. ทีน่ ัง่ แถว 16 DFG / 17 ABC / 34 DFG สามารถน ัง่ไดท้กุเพศ ทกุวยั 
 
 

 
 
 
 

เพิม่น า้หนกักระเป๋า 
ช าระเพิม่ 

ฮอกไกโด 

CTS 

โตเกยีว 

NRT 

นาโกยา่ 

NGO 

โอซากา้ 

KIX 

จาก 20 kg. เป็น 25 kg. 900 บาท / เทีย่ว 850 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 30 kg. 1,200 บาท / เทีย่ว 1,050 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 40 kg. 2,200 บาท / เทีย่ว 2,050 บาท / เทีย่ว 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามประกาศจากสายการบนิ** 

หากตอ้งการเพิม่น า้หนกักระเป๋า หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่ โปรดแจง้ 3 วนัท าการ กอ่นเดนิทาง 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท 
❖ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
❖ เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้ับ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกู

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วนั เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้
กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุา
ตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ 



 

ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่
เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่าก
ออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับ
กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 


