
 

 

 

 
 

เที�ยวญี�ปุ่นดินแดนอาทิตย ์สกัการะเจา้แม่กวนอิม ณ วดัโอสุ เมืองนาโกยา่ 
ชมความงามของดอกซากุระ พรอ้มกบัใบไมเ้ปลี�ยนสี กนัที�โอบาระ 

ชมมรดกโลกวดันํ*าใส สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ ชอ้ปปิ* งถนนสายกานํ*าชา 
เก็บภาพประทบัใจกบัปราสาทโอซากา้ ชอ้ปปิ* งเตม็อิ�มกนัที�ชินไชบาชิ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทางเดือนพฤจกิายน 1223 

ราคาเริ�ม 44,366 บาท พกัระดบั 4 ดาว 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื�องลาํใหญ่ 447 ที�นั �ง 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

12.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั*น 4 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกใน
การเช็คอิน 

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) 

15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์เที�ยวบินที� XJ610 บริการอาหาร และ
เครื�องดื�มบนเครื�อง 

 
 

 

 

 

 

 
22.40 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่ที
พกั 
พกัที� โรงแรม KOBE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สอง เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ– ฟูชิมิ อินาร ิ– วดัคินคาคุจ ิ– นาโกยา่ – อิออน จสัโก ้
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนํ*าใส ที�ติดรอบสุดทา้ยของ
การประกวด T ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัที
ใหญ่และเก่าแก่ตั-งอยูบ่ริเวณเนิน
เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั-งจากพื- นดินขึ- นมารองรบัระเบียงของ
ตวัวิหารใหญ่ ซึ
งไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ลิ
ม เหมือนเรือนไทย วดันี- มีอายุเก่าแก่ยิ
งกว่ากรุง
เกียวโต กวา่ 5,788 ปี มาแลว้ เป็นที
ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความรํ 
ารวย มั 
งคั 
ง , 
นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี- สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สุดใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวิหารของวัดคิโยมิส ึ



 

 

 

และเชิญดื�มนํ*าศกัดิUสิทธิUสามสายอนัเกิดขึ* นจากธรรมชาติที�ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื�อว่า 
สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

 
จากนั-นเดินตามทาง สมัผสักบัรา้นคา้ญี
ปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซื- อสินคา้พื- นเมือง ที

ระลึก เกี
ยวกับญี
 ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที
 ขึ- นชื
อที
 สุดของญี
 ปุ่น มีใหท่้านได้เลือกชิม
หลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั 
วแดงสูตร
ดั-งเดิม, ไสส้ตรอเบอร์รี
, ชอคโกแลต เป็นตน้ 
หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเ กียวโต 
สัญลักษณ์ที
 โด่งดังที
 สุดในญี
 ปุ่น คือ เกอิชา  
เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจําชาติ
อย่างเต็มรูปแบบซึ
งควรค่าแก่เป็นของฝากของ
ที
ระลึกในราคายอ่มเยาว,์ เครื
องเซรามิค ญี
ปุ่น ทั-งกานํ-าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที
ระลึก อีก
มากมาย นานาชนิด จากนั-นนําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ที
สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที

เป็นที
นับถือยิ
งของประชาชนที
มาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบรูณข์องเรื
องพืชพรรณ
ธญัญาหาร นําท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ- งจอกที
ชาวญี
ปุ่นชื
อว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อย
นําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดตื้
นตากับรูปปั- นของเทพจิ- งจอก ที
มี
จาํนวนมากมาย แลว้นําท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที�เป็นสญัลักษณข์องศาลเจา้ที�มี
มากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั �นกันบนเสน้ทางยาวถึง Y 
กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHA ที� ซายูริ นางเอกของ
เรื�องวิ�งลอดซุม้ประตเูพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  
 

 
      

 
 

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


พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.
2493 และสรา้งขึ- นใหม่เมื
อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม ให้



 

 

 

ท่านไดดื้
มดํ 
ากับความสะอาดใสของสระนํ-าที
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่าง
งดงาม จากนั-น นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ นําท่านชอ้ปปิ- ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 
หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั**  

พกัที�  โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที�สาม นาโกยา่ – ศาลเจา้โอส-ึชมซากุระและใบไมแ้ดงที�โอบาระ–โทคิ พรเีมี�ยม เอา้ทเ์ล็ต – กิฟุ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้โอสึคนันง เป็นหนึ
งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมที
ใหญ่ที
สุด
ในญี
ปุ่น และเป็นวดัประจาํตระกลูโอดะ นอกจากนี- ยงัมีวดับนัโชจิซึ
งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพกัอยู่
เมื
อครั-งเป็นตวัประกนั อนัเป็นประวติัศาสตรห์น้าหนึ
งของยา่นโอสึ OSU เป็นเมืองที
ผสมผสาน
ระหว่างประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเที
ยวยอดฮิตที
สุดของนาโกย่า 
ซึ
งนอกจากคนญี
ปุ่นแลว้ นักท่องเที
ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี
ยมชมเช่นกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
การชอ้ปปิ- ง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอยา่งเต็มอิ
มที
ยา่นรา้นคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ กบับรรยากาศที�
หาชมไดย้าก กับซากุระที�เบ่งบานแยม้กลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไมแ้ดงของเทศกาล
ใบไมเ้ปลี�ยนสี  ซึ�งหาชมไดย้ากมาก  จะหาชมไดเ้ฉพาะแค่เดือนพฤศจิกายนเท่านั-น  อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับสีสันของซากุระ และใบไมเ้ปลี
ยนสี (ทั-งนี- ทั-งนั-นซากุระจะบาน
หรือไม่  ขึ- นอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 
 
 
 



 

 

 

 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์* งย่างสไตลญ์ี�ปุ่น      

ยากินิคุบริการเมนูเนื- อและหม ูคลุกเคา้กบันํ-าซอสสไตลญี์
ปุ่น พรอ้มทั-งของหวานแบบท่านไม่อั-น   
บ่าย  จากนั-นนําท่านชอ้ปปิ- งสินคา้แบรนเนมที
 โทคิพรีเมี�ยมเอา้ทเ์ล็ต  เป็นพื- นที
ชอ้ปปิ- งเอา้ท์เล็ต

ขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ของแบรนด์ชั-นนําและแบรนด์ทอ้งถิ
นมากกว่า 150 รา้น เช่น Coach, 
Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื
นๆ
อีกมากมาย สามารถชอ้ปปิ- งไดค้รบทั-งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื- อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื
องสาํอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมีโปรโมชั 
นส่วนลดมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

** เพื�อสะดวกในการชอ้ปปิ* งของท่านอิสระคํ �าตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําท่านกลบัที
พกั 
พกัที�  โรงแรม  GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL  / หรอืระดบัเดียวกนั 

จากนั*นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ*าแรธ่รรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ*าแรแ่ลว้ จะทาํให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ* น 

 

วนัที�สี�        กิฟุ – โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปปิ* งชินไซบาชิ -  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ โอซากา้  ชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) 
ซึ
งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผัสความยิ
งใหญ่และชมนิทรรศการที
จดัแสดงอยู่ภายใน 
ซึ
งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั-งประวติัและขา้วของเครื
องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิ
โตโยโตมิ ผูมี้คาํสั 
งใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่นี-   จากนั-นนําท่านชอ้ปปิ- งยา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปปิ- ง
ชื
อดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี- มีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อันทันสมยั และสินคา้
หลากหลายรปูแบบทั-งสาํหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ
งยา่นนี- ถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั-นนําแห่ง
หนึ
งของนครโอซากา้ อีกทั-งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ- นชื
อมากมาย ซึ
งเสน่หอ์ยา่งหนึ
งคือ ทุกรา้นจะ



 

 

 

ประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ
 งดัดทําให้เป็นรูปปู กุ ้ง และปลาหมึก ซึ
 ง
นักท่องเที
ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที
ระลึกอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะ
พยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที
 สุด เพื
อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นนี- คือ ตึกรปูเครื
องหมายการคา้ของ  กลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื
อดงัจากญี
ปุ่น
นั
นเอง (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ* ง
สนิคา้) 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื�อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 
วนัที�หา้  สนามบินคนัไซ-สนามบินดอนเมือง 
 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เที
ยวบินที
 XJ611 บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง 

6Y.66 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

1-4 ท่าน 

T เด็ก 1 ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ �ากว่าT1ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ �ากว่าT1ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั gว 
เครื�องบิน 

61 – 6h พฤศจกิายน 1223 44,366 44,366 44,366 i,666 12,366 
64 – 67 พฤศจกิายน 1223 44,366 44,366 44,366 i,666 12,366 
63 – T4 พฤศจกิายน 1223 44,366 44,366 44,366 i,666 12,366 
T6 – TY พฤศจกิายน 1223 44,366 44,366 44,366 i,666 12,366 
Th - 16 พฤศจิกายน 1223 44,366 44,366 44,366 i,666 12,366 
T7 - 1T พฤศจิกายน 1223 44,366 44,366 44,366 i,666 12,366 
14 - 17 พฤศจิกายน 1223 44,366 44,366 44,366 i,666 12,366 
1Y - 1i พฤศจิกายน 1223 44,366 44,366 44,366 i,666 12,366 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น
ทา่นละ 1666 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 1 ขวบ T6,666 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั*งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 46 ท่านขึ* นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิUในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ T6,666.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิUในการคืน
มัดจาํทั*งหมด เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั gวเครื�องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย 
ยกเวน้ค่าภาษีนํ*ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ 1T วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ T. ตั gวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี* รวม 
� ค่าตั pวเครื
องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที
มี 
� ค่านํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 78 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที
ยวตามรายการ 
� ค่าที
พกัตามที
ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 7 ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที
ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื- อที
ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 5,888,888 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนี* ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั-นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 5r วนั) **ถา้กรณีที
ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้
เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ
ม ท่านละ 5,t88 บาท** 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที
ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื
องดื
มที
สั 
งเพิ
มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1666 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ
ม t% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย v% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั-นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 5r วนั) 
 
 

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

1. ตั gวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ* นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื
อสาํรองที
นั
ง  

2. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที
เหลือทั-งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที
ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์-นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี-  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

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

เอเจนซี
(ผูมี้ชื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที
บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
 (ผูมี้ชื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที
บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื
อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี-  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที
ชาํระแลว้ 

***ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า Y2 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที
ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที
ชาํระแลว้ทั-งหมด 
ทั-งนี-  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที
ชาํระแลว้เนื
องในการเตรียมการจดัการนํา
เที
ยวใหแ้ก่นักท่องเที
ยว เชน่ การสาํรองที
นั
งตั pวเครื
องบิน การจองที
พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที
ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื- อขาดแบบมีเงื
อนไข หรือเที
ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั-งหมด   



 

 

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที
ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์- สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื
อการท่องเที
ยวเท่านั-น 
2. ทวัรนี์- เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั-งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั-งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 5r ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย t วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 58 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที
ยวทุกท่านยินดีที
จะชาํระค่าบริการเพิ
มจากการที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที
ทาง
บริษัทกาํหนดเพื
อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที
จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื
อ เลขที
หนังสือเดินทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตั pวเครื
องบิน ในกรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที
เดินทางจริงของประเทศที
เดินทาง ทั-งนี-  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที
ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที
เพิ
มขึ- นของนักท่องเที
ยว
ที
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี
ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื
น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี- คาํนวณจากอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที
ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั-น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ
มขึ- น ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงอตัราแลกเปลี
ยน



 

 

 

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั pวเครื
องบิน ค่าภาษีเชื- อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี
ยนแปลง
เที
ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั-น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
T. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําติดตวัขึ- นเครื
องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 588 มิลลิลิตรต่อ
ชิ- น และรวมกนัทุกชิ- นไม่เกิน 5,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ
งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หน้าที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 5 ใบเท่านั-น ถา้สิ
งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที
กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบิน
เท่านั-น  
 

1. สิ
งของที
มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบินเท่านั-น  
 

4. ประเทศญี
ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์
ทํามาจากพืช และเนื- อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนื- อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื
อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที
จะมาจากสิ
งเหล่านี-  หากเจา้หน้าที
ตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรบัในอตัราที
สงูมาก 


