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วันที่ รายการทัวร์ เช้า กลางวัน ค่ำ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ612 00.55-08.40+1 - - - 
วันที่สอง สนามบินคันไซ–ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)–โอบาระ ซากุระ–นาโกย่า  

 NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 
- ✓ ✓ 

วันที่สาม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ  
 NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

✓ ✓ - 

วันที่ส่ี วัดคิโยมิซึ–พิธีชงชาญ่ีปุ่น–อาราชิยาม่า–รถไฟโทร็อคโค–สวนป่าไผ่–สะพานโทเกซึเคียว–ช้อปปิ้ง
ชินไซบาชิ & DutyFree    SARASA HOTEL หรือเทียบเท่า 

✓ ✓ - 

วันที่ห้า สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ613 09.50-13.50 ✓ - - 

ช่วงการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่าน พกัท่านเดีย่ว จ่ายเพิม่ จ านวนทีน่ั่ง 

8 - 12 ต.ค.65 30,999. - 6,000. - 35 

15 - 19 ต.ค.65 32,999. - 6,000. - 35 

22 – 26 ต.ค.65 36,999. - 6,000. - 35 

29ต.ค. – 2พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

5 – 9 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

12 – 16 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

19 – 23 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

26 – 30 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 
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วนัที1่ กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

22:00 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ช ัน้ระหว่างประเทศขาออก (ช ัน้ 4) เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์

  พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บรเิวณหนา้เคานเ์ตอร ์C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารก่อนเวลาเคร ือ่งออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้เคร ือ่ง ดงัน้ัน

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้เคร ือ่งก่อนเวลาเคร ือ่งออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

  สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 

หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่ และตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ – โอบาระ ซากุระ – นาโกย่า  

01:15 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ612  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

08:40O. ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่นดนิแดนอาทติยอุ์ทยั หลงัผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองพรอ้ม  

ตรวจเช็คสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) ปราสาทโอซากา้เปรยีบเสมือนสญัลกัษณ์

ของเมืองโอซากา้ ถอืเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรท์ีถู่กสรา้งขึน้จากด ารขิอง ฮิ เดโยช ิโตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทพัคน

ส าคญัของประวตัศิาสตรช์าตอิาทติยอุ์ทยัเมือ่กว่า 400 ปีมาแลว้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  Senmi Shikizakura no Sato ชกิซิากุระ (Shikizakura) (ตามสภาพอากาศ) มีความหมายว่า “ซากุระสีฤ่ดู” ทีผ่ลบิาน

ทัง้ในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไมร้ว่ง ถูกปลูกไวก้ว่าหมื่นตน้ ที่โอบาระ เมืองโทโยตา้ ทศันียภาพที่สามารถชมสีชมพูของชกิิ

ซากุระทีบ่านในฤดูใบไมร้ว่ง ใบไมเ้ปลีย่นสสีแีดงสด และหมู่แมกไมเ้ขยีวขจีในบรเิวณน้ันพรอ้ม ๆ กนัได ้เป็นการผสมผสานที่

งดงามอย่างแทจ้รงิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม หมู่บา้นชริาคาวา - ทาคายาม่า - ซนัมาช ิซูจ ิ- นาโกย่า - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ                                                      

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ หมู่บา้นแห่งนี้ ตัง้อยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจรญิ ท าใหย้งัคงรกัษาขนบธรรมเนียม 

ประเพณีอนัดงีามไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ ์มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัทีเ่รยีกว่า “กชัโช ่สุคุร”ิ (Gussho Style) โดยการสรา้งหลงัคาเป็น

สามเหลีย่มทรงสูงกว่า 60 องศาคลา้ยการพนมมือ และยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1995 อกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย เมอืงทาคายาม่า หรอืทีเ่รยีกอย่างหน่ึงว่า ลติเติล้ เกยีวโต เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาทีเ่ต็มไปดว้ยบ่อน ้ารอ้นและเสน้ทาง

ชมธรรมชาติ ปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดักิฟุ เมืองซึง่มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ ์มีกลิ่นไอของประวตัิศาสตร ์ที่เพียบพรอ้มไป

ดว้ยธรรมชาตแิละทศันียภาพทีส่วยงาม  

ซนัมาช ิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรกัษบ์า้นเรอืนในสมยัเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไวบ้นถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอด

เสน้ทางนอกจากจะมีบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยัของคนแถบนีแ้ลว้ ก็ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของต่างๆมากมาย  

 ย่านซากาเอะ ย่านชอ้ปป้ิงช ือ่ดงัของเมืองนาโกย่า อิสระกบัการเลือกซือ้ของที่ระลึกและของฝากคนทางบา้น อาทิ เสือ้ผา้ 

เคร ือ่งส าอาง ของแบรนดเ์นม สนิคา้แฟช ัน่ต่างๆ 

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่ วดัคโิยมซิ ึ– พธิชีงชาญีปุ่่น – อาราชยิาม่า – รถไฟโทรอ็คโค – สวนป่าไผ่-สะพานโทเกซเึคยีว – 

  ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ& Duty Free  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัคโิยมซิ ึวดัทีส่รา้งขึน้บนเนินเขาโดยการใชท่้อนซงุน ามาวางเรยีงกนัและไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง น า

ท่านนมสัการสิ่งศกัดิส์ทิธิแ์ละดืม่ “น ้าศกัดิส์ิทธิส์ามสาย” ที่เช ือ่ว่าเมือ่ดื่มแลว้จะประสบความส าเรจ็สามดา้นคือ “ชือ่เสียง เงิน

ทองและสุขภาพ”  

จากน้ันสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่นน้ัน มี

ขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การรบัชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนน้ันลว้นมีพิธี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็น

อย่างมาก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย อาราชยิาม่า ซึง่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชนช ัน้สูงสมยัก่อน แมเ้วลาจะผ่านไปเน่ิน

นาน แต่อาราชยิาม่าก็ยงัคงบรรยากาศไม่ต่างจากเดมิเลย โดยเฉพาะเทศกาลแห่งฤดูซากุระบาน

และใบไมเ้ลี่ยนสี จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องช ือ่อีกแห่งหน่ึงที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและ

ชาวต่างชาติจะตอ้งไม่พลาดมาเยือน น าท่านชมธรรมชาติอนังดงามของเมืองเกียวโตที่อารา

ชยิาม่า  

น่ังรถไฟสายโรแมนติค (Torocco Train) ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติอันแสน

งดงามของเมืองเกยีวโต ลดัเลาะแม่น ้าโฮสุเคยีว  

ชมความสวยงาม ร่มร ื่นของทิวไผ่อันเขียวขจีนับหมื่นตน้ตลอดขา้งทาง ณ สวนป่าไผ่

(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆที่ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให ้

บรรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก  

สะพานโทเกซเึคยีว ซึง่ช ือ่ของสะพานนีแ้ปลว่า สะพานขา้มสู่ดวงจนัทร ์

ยงัเป็นสญัลกัษณข์องเมืองอาราชยิามาอกีดว้ย  

 ย่านชินไซบาชิและดิวตีฟ้ร  ี ย่านชอ้ปป้ิงช ือ่ดังของโอซากา้ มีรา้นคา้

เก่าแก่ ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบั

เด็กและผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทิงช ัน้น าแห่งหน่ึงของ

นครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมีรา้นอาหารทะเลขึน้ช ือ่มากมาย ซึง่เสน่ห ์อย่างหน่ึงคอื 

ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ 

และปลาหมึก ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก  

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั :  SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว   

วนัทีห่า้ สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ 

09:50 ออกเดนิทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ613 

13:50 ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื  

************************************************ 
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ประกาศศส าคญั: รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บับรษิทั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ

บรษิทัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิาร

ตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทาง

ผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิรวมทัง้ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิใหแ้ก่ท่าน 

 

► เอกสารยืน่วซีา่ญีปุ่่น  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)  

2. วซีา่ญีปุ่่น  

เตรยีมเอกสารเพือ่จดัส่งใหท้างบรษิทัด าเนินการยืน่วซีา่ใหด้งันี ้

- Passport เล่มจรงิ มีอายุไม่นอ้ยกว่า6เดอืน 

- รูปถ่าย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ทะเบยีนบา้น (ตวัจรงิ) หรอืคดัส าเนา ทร.14 ทีส่ านักงานเขต พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

- ใบเปลีย่นชือ่-สกุล ใบสมรส ใบหย่ารา้ง (ตวัจรงิ) (ถา้มี) พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

- ขอ statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน กบัธนาคาร ตอ้งมีตราประทบัและลายเซน็ตจ์ากธนาคารเท่าน้ัน 

- พนักงานบรษิทั ขอหนังสอืรบัรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วนัเร ิม่งาน เงนิเดอืนและวนัลาตามวนัเดนิทาง (ภาษาองักฤษ)         

นักเรยีน นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

อาชพีอสิระ หนังสอืรบัรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบบัจรงิ และส าเนา 1 ชดุ 

เจา้ของกจิการ เอกสารจดทะเบยีนการคา้ เอกสารฉบบัจรงิ และส าเนา 1 ชดุ 

3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ล่วงหนา้ เพือ่น าใบรบัรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซีา่ (บรษิทัด าเนินการให)้ 

4.ใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มูลการเขา้ประเทศญีปุ่่นอพัเดท ณ วนัที ่31 พ.ค.65 อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัทางรฐับาลญีปุ่่น 

ตามประกาศของรฐับาลญีปุ่่น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรบัการมาตรการเปิดรบันักท่องเทีย่ว ตัง้แต่วนัที ่10 มิถุนายน 65 ทีเ่ดนิทางมาใน

รูปแบบคณะทวัร ์    กลุ่มสนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มนี ้

- ไม่ตอ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่น 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- ไม่ตอ้งแสดงผลการฉีดวคัซนี (vaccine certificate) 

-นักท่องเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4แอปพลเิคช ัน่ในโทรศพัทส์่วนตวัดงันี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิต่อเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความชว่ยเหลอืเน่ืองจากสงสยัว่าอาจจะตดิเช ือ้ ซ ึง่สามารถท า VDO 

call ไดแ้ละแชทได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนว่า เราอาจพบความเสีย่งเน่ืองจากอยู่ใกลผู้ต้ดิเช ือ้ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบยีนผูเ้ดนิทางทีเ่ขา้มาญีปุ่่น กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย6ชม.ก่อนเดนิทาง) 

4. Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยู่ในญีปุ่่น 

บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ละแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ด ้

ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯจะรกัษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้ การบรกิาร

ของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นก าหนดไวว้นัละ 10 ช ัว่โมง ไม่สามารถขบัเกนิเวลาได ้ทางมคัคุเทศกแ์ละ

พนักงานขบัรถ จะจดัโปรแกรมใหต้ามความเหมาะสมกบัเวลา และตอ้งขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดย

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  

(ไมส่ามารถระบทุีน่ั่งบนเคร ือ่งไดส้ายการบนิเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

2. ค่าทปิคนขบัรถ  

3. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (2-3 ท่าน / หอ้ง) 
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6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

8. ค่ากระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั)  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง 

10. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

11. ภาษีมูลค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7 %    

12. ค่าประกนัสุขภาพ *ประเทศญีปุ่่ นบงัคบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นตอ้งวือ้ประกนัสุขภาพทีค่รอบคลมุวงเงินประกนั 50,000 USD/ท่าน 

อตัราไม่น้ีรวม 

1. ค่าทปิไกด ์จ านวน 1,200 บาท / ท่าน 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 20 

กโิลกรมัและมากกว่า 1 ช ิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางทีช่  ารุดหรอืของมค่ีาทีสู่ญหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ญีปุ่่นและด าเนินการยืน่ 2,000 บาท 

6. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางออกนอกประเทสไทยอย่างนอ้ย 72 ชม. 

เง่ือนไขในการส ารองทีน่ั่ง 

- กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทางและช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการจอง  

(กรณีลูกคา้ท าการจองน้อยกว่าวนัเดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนทนัทใีนวนัที่

จองเท่าน้ัน) 

*ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั (นับรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ 

**กรณีทีท่่านช าระค่าทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางส่วนทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว้

ท ัง้หมดน้ีแลว้ 

โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทาง  บรษิทัไม่

รบัผดิชอบหากกรณี หนังสอืเดนิทางมอีายุน้อยกว่า 180 และไม่สามารถเดนิทางไดห้รอืโดนปฎเิสธจากสายการบนิและ

เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงน้ันๆ 

การยกเลกิส าหรบัการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบรกิารคนืใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 2563 

* ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเทีย่ว คนืเงนิทัง้หมด (โดยหกัจากค่าใชจ่้ายจรงิ เชน่ ค่าวซีา่ ค่ามดัจ า 

   ของบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ) 

* ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัน าเทีย่ว  คนืเงนิ 50 % ของค่าทวัร ์

* ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัน าเทีย่ว ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิในทุกกรณี 

ทางบรษิทั ผูจ้ดัท าจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ่้ายต่างๆได ้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ หากเกดิกรณี 

ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง หรอืกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือัน

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรอืเอกสารการเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอืน่ๆ 

-   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊เดนิทางได ้ ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนื

เงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซีา่) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

หมายเหตุ กรุณาศกึษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหว่างลูกคา้และบรษิทั 

1. ราคาดงักล่าวรวมภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิแลว้   หากมกีารประกาศปรบัเพิม่ก่อนการเดนิทางทางบรษิทัขอเก็บเพิม่ตามจรงิ 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ซ ึง่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทั เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ

ล่าชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิเทีย่วบนิ ,ภยัธรรมชาต ิ,สภาพการจราจร และการน าสิง่ของผิดกฎหมาย 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้เหตุใหท้ราบล่วงหนา้  

5. ทางบรษิทัฯไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง ,การโจรกรรม และ

อุบตัเิหตุอนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง 

6. หากท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรก์บัทางบรษิทัฯแลว้ ถอืว่าท่านตกลงยอมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด 



 
BFM-JP OSAKA TAKAYAMA 5D3N_XJ_OCT-NOV22 

7. โปรแกรมนีเ้ป็นเพียงโปรแกรมทีเ่ป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากทางบรษิทัไดท้ าการ

ส ารองโรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คยีงกนั หรอือาจจะปรบัเปลีย่นจากตามที่

ระบุไวใ้นโปรแกรม 

8. มคัคุเทศก ์พนักงานหรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนผูจ้ดัท า นอกจากมีเอกสารนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัชดัเจนเท่าน้ัน  

9. ผูจ้ดัท าทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา จะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทน 

ต่างๆ หากเกดิกรณีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบนิในประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ 

หรอือนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมือง หรอืเอกสารการ

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอืน่ๆ 

10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ ทาง

บรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการจราจร สภาพ

อากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯจะรกัษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญัและไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้

12. กรณุา อย่าขดีเขยีน ฉีก หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ลงในหนังสอืเดนิทางหากทางสายการบนิไม่อนุญาตให ้ 

      เช็คอนิ หรอืต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศน้ันๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัไม่รบัผดิชอบทุกกรณี  

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลีย่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ตัรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บการจดัทีน่ั่งของกรุป๊เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดด้ าเนินการออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 

(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว(Single)และหอ้งคู่(Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

2. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัอาจเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายุทีม่โีรคประจ าตวั หรอื ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านทีร่ว่มเดนิทาง 

ทางบรษิัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชนส์ูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบรษิัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรอืความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบิน, สายการเดินเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุลและ/หรอืส่วนงานที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิิเศษ

ทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบรษิัทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บรษิทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่

คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทัจะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิทีร่ว่ม

เดนิทางเป็นส าคญั 


