
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO 5D3N 

ทวัร ์เรียล เรียล โอซากา้ตวัตึง  



 

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เท่ียวบินท่ี XJ 612 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.45 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู-ิสนามบินคันไซ - - -  

2 สนามบินคันไซ-กรงุโอซากา้-ถ่ายรปู

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-เมืองเกยีวโต-

วัดคิโยมสิ-ึย่านฮกิาชยิามา่-เมืองนาโกย่า-

งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

- 🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 เมอืงนาโกย่า-หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวา

โกะ-เมืองทาคายามา่-ถนนซันมาจซิจู-ิ

ถ่ายรปูที่ท าการเกา่ทาคายาม่า (ดา้นนอก)-

เมอืงนาโกย่า 

🍽 
 

🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 เรียนรูพ้ิธชีงชาญี่ปุ่น-ศาลเจา้เฮอัน-เมืองอา

ราชยิามา่-ป่าไผ่-สะพานโพเก็ตสเึคียว-เมอืง

โอซากา้-เอ็กซ์โปซิตี-้ย่านชนิไซบาช ิ

🍽 🍽 
 

- Sarasa Hotel Dotonbori 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินคันไซ-สนามบินสวุรรณภมูิ 🍽 - -  

** รายการทัวรข์า้งตน้ อาจมกีารสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-กรงุโอซาก้า-ถ่ายรปูประสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วดัคิโยมิสึ-ช้
อปป้ิงย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (**เวลาทีป่ระเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรบันาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ดา้นนอก) แลนดม์ารก์อันดบัหนึ่ง

ของเมืองโอซากา้ ท่ีไม่วา่ใครก็ตอ้งมาเยือน นบัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมเม่ือมาเยือนยงั

เมืองโอซากา้ ดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาทท่ีมีถึง 8 ชัน้ หอ้มลอ้มดว้ย ก าแพงหิน 

คูน า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีขนาดใหญ่ มองแลว้ดูตดักับความเป็นเมือง

ทนัสมยัท่ีอยูร่ายลอ้มจากตกึอาคารทนัสมยั ท าใหค้วามรูส้กึเหมือนเป็นปราสาทโบราณท่ีหลดุ

เขา้มาในยุคปัจจุบนัเลยทีเดียว จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคย

เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงท าใหเ้มืองเกียวโตแห่งนี ้ มี



สถานท่ีส  าคญัๆ ท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นมากมาย จากนัน้

น าทา่นสู ่วัดคิโยมิสึ หรอื “วัดน ้าใส” เป็นวดัเก่าแก่บนเนินเขาท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ตวัเมืองเกียว

โต ตัววัดก่อสรา้งดว้ยไม้เกือบทัง้หมด แต่ท่ีน่าสนใจ คือ เสาท่ีค า้ยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ 

ประกอบไปดว้ยเสาไมจ้  านวนรอ้ยกว่าตน้ สงูจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว 

โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญ่ีปุ่ นโบราณนั่นเอง  จากระเบียงแห่งนีส้ามารถ

ถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม

พรอ้มกบัวิหารของวดัคิโยมิส ึ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการคา้ท่ีถือว่าฮอตฮิต

มากท่ีสดุแหง่หนึ่งของเมืองเกียวโต โดยยา่นนีจ้ะตัง้อยูบ่รเิวณท่ีเป็นเนินเขาทางตะวนัออกของ

เกียวโต เต็มไปดว้ยรา้นคา้จ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นของกินเลน่ รา้นขายสนิคา้

ต่างๆ และรา้นขนมพืน้เมือง พูดไดเ้ลยว่ามีใหเ้ลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งท่ีท าใหย้านนีมี้

เสน่ห์มากท่ีสุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบา้นเรือนรา้นค้าท่ียังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์

โบราณ อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ เลอืกซือ้ เลอืกดขูองตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทาง

ต่อสู ่เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคชูบุ (Chubu) และเป็น

เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ขึน้ช่ือในเรื่องแหลง่อุตสาหกรรม และยงัเป็นเมือง

ท่าท่ีส  าคัญอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

(Nabana no Sato) งานประดับไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ซึ่งจะจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีใน

ระยะเวลายาวนานหลายเดือน ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม-พฤษภาคม เป็นงานจดัแสดงไฟที่หลายคน

ตัง้ตารอ เพราะในแตล่ะปีจะมีธีมการจดังานแตกตา่งกันออกไป ในพืน้ท่ีของสวนดอกไมข้นาด

ใหญ่จะเต็มไปดว้ยดวงไฟกว่าลา้นดวงท่ีแข่งกันสอ่งแสงยามค ่าคืน ซึ่งจะถูกประดบัตกแต่ง

เป็นรูปทรงตา่งๆ ทัง้ภเูขาไฟฟูจิ ตน้ครสิตม์าส แม่น  า้ ทุง่หญา้ รวมถึงยงัมีการประดบัไฟบนน า้ 

ใหน้กัทอ่งเท่ียวไดเ้ดินชมกนัเพลนิๆ ทา่มกลางอากาศเย็นสบายในฤดหูนาวอยา่งต่ืนตาต่ืนใจ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก Ibis Styles Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
 
 



 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีมีรูปรา่งแปลกตาติดอนัดบั ซึ่งไดช่ื้อวา่เป็น 

The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีช่ือเสยีงแห่งหนึ่ง โดยมีบา้น

ทรงแบบ “กัชโชสึคุริ” เป็นบ้านชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กัชโช”  มี

ความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะรูปแบบของบา้นท่ีมีหลงัคามุงดว้ย

ฟางขา้วท่ีท ามมุชนัถึง 60 องศา คลา้ยสองมือท่ีประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 

18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปี  ค.ศ. 1995 องคก์ร

ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหชิ้ราคาวาโกะเป็นมรดกโลกนั่นเอง หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู่

เมืองนาโกยา่ อีกครัง้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 

หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็ น าทา่นสู ่เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเลก็ๆ 

ตัง้อยู่ใน จ.กิฟุ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา และธารน า้ใสจ านวนมาก จากนัน้ใหท้่านเดินเลน่ ณ 

วนัท่ีสาม   เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซนัมาจิซูจิ-ถ่ายรปูกบัท่ี

ท าการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองนาโกย่า 



ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถกูขนานนามวา่เป็น “ลติเติล้เกียวโต” เป็นยา่น

เมืองเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรกัษ์ไวซ้ึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่ นได้

อยา่งสมบูรณ ์ทัง้บา้นเรอืน รา้นคา้ คาเฟ่ และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยงัคง

บรรยากาศแบบสมัยเอโดะไวไ้ดอ้ย่างดี นอกจากนีย้งัมี วดั ศาลเจา้ สะพาน และตลาดเชา้ท่ี

คึกคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมืองสวยสะอาด ทนัสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 

จากนัน้ใหท้่านได ้ ถ่ายรูปกับที่ท าการเก่าทาคายาม่า (Takayama Jinya) (ดา้นนอก) ใช้

เป็นทัง้ท่ีท  างาน และท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้

การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรฐัในยุค

เอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ ์ซึ่งภายในนีป้ระกอบดว้ยบรเิวณ

ไตส่วนพิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี จากนัน้น าทา่นเดินทาง

กลบัสู ่เมืองนาโกยา่ อีกครัง้ 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก Ibis Styles Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี    เมืองนาโกย่า-เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอนั-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผอ่าราชิยาม่า-สะพาน

โทเกต็สิเคียว-เมืองโอซาก้า-ช้อปป้ิงเอก็ซโ์ปซิต้ี-ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 



จากนัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณพ์ิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนรูว้ิธีชงชาแบบ

ธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ่ นตัง้แต่การวอรม์อุปกรณ ์การชง และ

ขั้นตอนการ ด่ืม  และยัง เ ปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิ ธีการชงชานี ้อี กด้วย 

จากนัน้น าทา่นสู ่ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่นีน้ัน้ ถกูสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถึง

จักรพรรดิคามมุ และจักรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ี้มีความส าคญัต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เน่ืองจาก

เป็นจักรพรรดิองคแ์รก และองคส์ดุทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสา และประคโูทรอิิยกัษส์ีแดงท่ีตัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มีสแีดงสดใสมองเห็นมาแต่

ไกล  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (5) 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองอาราชิยาม่า (Arashiyama) หรอืท่ีคนไทยรูจ้กัในช่ือ “ป่า

ไผ่อาราชิยาม่า” โดยท่ีตลอดเสน้ทางทัง้สองขา้งนัน้ ถูกขนาบดว้ยป่าไผ่ ใหค้วามรม่รื่นเรียง

รายสดุลกูหูลกูตา ซึ่งเป็นมมุถ่ายรูปยอดฮิตท่ีอยู่หลงัวดัเทนรวิจิ รวมทัง้แม่น  า้โฮซูกาวะ ใหทุ้ก

ท่านสามารถเก็บภาพท่ีริมแม่น า้บริเวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็น

อะไรที่พลาดไม่ไดเ้ด็ดขาดหากไดม้าเยือน ณ ท่ีแหง่นี ้เต็มไปดว้ยบรรยากาศดีท่ีเหมาะแก่การ

พักผ่อนและชมวิวทิวทัศนเ์ป็นอย่างยิ่ง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) 

เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

ตัง้อยู่ในภูมิภาคคนัไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบนัเมืองโอซากา้ มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย มีทัง้

แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ จากนัน้อิสระใหท้่าน ช้อปป้ิง 

ณ เอ็กซโ์ปซิตี ้(Expo City) ศูนยร์วมความบนัเทิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น 

เอ็กซโ์ปซิตีเ้ป็นสว่นหนึ่งของสวนสาธารณะท่ีสรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงงานเวิลดเ์อ็กซโ์ป ท่ีจัดขึน้

เม่ือปี ค.ศ. 1970 มีเนือ้ท่ีทัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ท่ีแห่งนีมี้แหลง่ความ

บัน เ ทิ งมากมาย  ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and 

discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูป

ไดต้ามอธัยาศยั และอิสระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่ง

นีมี้ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส  าอางค ์

รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ น 

และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีตอ้งการ



รวมกันอยู่บริเวณนี ้ใกลก้ันท่านสามารถเดินไปยงั ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบนัเทิง

ยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพาน

นิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico 

Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑาก าลงัวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 

นอกจากนีย้ังมีอีกหนึ่งสญัลักษณ์สถานท่ีนัดพบกันหลง นั่นก็คือ รา้นปูคานิโดรากุ (Kani 

Doraku) ซึ่งมีปยูกัษข์ยบัแขน และลกูตาไดอี้กดว้ย และหา้มพลาดส าหรบั “ทาโกยากิ” อาหาร

ทอ้งถ่ินของชาวโอซากา้ ท่ีมาถึงถ่ินแลว้ตอ้งลอง 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Sarasa Hotel Dotonbori หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ... 

 09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เท่ียวบินท่ี XJ 613 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชั่วโมง 

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า   กรงุโอซาก้า-สนามบินคนัไซ-กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 

ส าหรบัลกูค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เครื่องบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 

 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

31 มีนาคม-04 เมษายน 66 V91MPA 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

02-06 เมษายน 66 O7PY8A 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

03-07 เมษายน 66 QYQF4U 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

14-18 เมษายน 66 U5GTTJ 44,888.- 6,900.- 9,900.- 

15-19 เมษายน 66 VBQ88E 44,888.- 6,900.- 9,900.- 

25-29 เมษายน 66 EZUSUV 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

26-30 เมษายน 66 G3FM4Z 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 66 WYE33H 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 LZC1XY 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 MUKK3Y 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

01-05 พฤษภาคม 66 E3U5QM 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

03-07 พฤษภาคม 66 X2877S 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

04-08 พฤษภาคม 66 L2UMWC 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 พฤษภาคม-03 มิถนุายน 66 G9VJ4U 35,888.- 6,900.- 9,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณาศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษัทฯ เม่ือทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะ

ถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด *** 

**ท่านใดมีเทีย่วบนิภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบนิ แอรเ์อเชยี เท่าน้ัน** 

** ทั้งนี้หากสายการบนิ หรือเทีย่วบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครือเดยีวกันกับเทีย่วบนิหลักเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบนิทีท่าง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ และพจิารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท์ีเ่ร่ิมเดนิทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากต้องได้รับการยนืยันเทีย่วบนิหลัก 
และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง ** 



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคตดิตอ่, การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดยมคัคเุทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั  

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนั อบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไมค่รอบคลมุถึงสุขภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้ง และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรบัการย่ืนรอ้ง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ในภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 



เดินทางขึน้ต า่ 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บรกิารเพิ่ม

เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

งดออกเดนิทาง และเล่ือนการเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดนิทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน   

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางสว่น ทางบริษทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้

ระบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบนิ และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซ่ือ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้ / สามารถเปล่ียนแปลงผู้เดนิทางได้ (เปล่ียน
ชือ่) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดนิทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดนิทางด้วยเทีย่วบนิพเิศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการบนิ  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ และโปรแกรมน้ันๆ ซึ่งไม่
สามารถใช้เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่1.1 ได้ 

 



 

      2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททัวรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดนิทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน)   

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดนิทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเตม็จ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบนิ และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปทีเ่ดนิทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทีต้่องการันตค่ีาบัตรโดยสารทั้งหมด และทีน่ั่งกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซึ่งไม่สามรถใช้
เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่2.1 ได้ 

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกิดภัยพบัิต ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพบิัตติามธรรมชาต ิหรือภัยพบิัตอัินไม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดนิไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองทีท่่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีจ่ะน า

เหตุการณด์ังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงนิคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงนิใดๆทั้งสิน้ แต่จะขอสงวนสิทธ์ิในการ

พจิารณาเล่ือนการเดนิทางออกไปได้ตามทีบ่ริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพบัิตน้ัินจะสิน้สุดลง 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต  ่า 2 

หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไมส่ามารถเล่ือนวนัเดนิทางกลบัได ้และการจัดทีน่ั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลิกการ

เดนิทาง บตัรโดยสารไมส่ามารถยกเลกิ หรือคืนเงินบางสว่นได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพั่ก 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เครื่องได้ ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  



➢ กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระสว่นของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนัก

เกิน (ท่านตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก การยกเลิกเท่ียวบิน ความล่าชา้ของสายการบนิ 

โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดนิทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็

ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เน่ืองจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บรกิารทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือคนตา่งดา้วท่ีพ านัก

อยู่ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพือ่ยนืยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 



1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส  ารองโรงแรมท่ีพักใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  



8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 

และไมส่ามารถรบัประกนัได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ใหไ้ด ้

10. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สทิธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเท่ียว และชอ้ปปิ้งแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท่ีตอ้งเรง่รีบ เพ่ือใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัท่ี 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดนิทาง 

15. การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกทา่นทีม่อบความไว้วางใจใหกั้บเรา ดแูลเร่ืองการทอ่งเทีย่ว และบริการ *** 

 


