
 

 

 

 

 



 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ

เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทาํการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลื่ อนวนัและเวลา

เดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย

การบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยู่

เหนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุล

เหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทั

ฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

WIFI FREE ON BUS บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด 

** พเิศษ !! ฟร.ี. เสริฟ์อาหารรอ้นและนํา้ดืม่บนเครือ่งไป-กลบั ** 
วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยาน คนัไซ  ประเทศ ญีปุ่่ น  โดยสายบนิ  NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่

XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและนํา้ดืม่ บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 
** สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 

วนัทีส่อง     สนามบนิคนัไซ  - ชมใบไมเ้ปลีย่นสี  ณ ศาลเจา้คติาโนะ  - อาราชยิามา่  – 

สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว – นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

07.10 น.   เดนิทาง ถงึ ทา่อากาศยาน คนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ ประเทศ ไทย 2 

ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนดัหมายเวลา  

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง ศาลเจา้คติาโนะ เท็นมงักู (Kitano Tenmangu Jinja) หรอืทีรู่จ้กั

กนัในชือ่ "คติาโนะ โนะ เท็นจนิซามะ " เป็นศาลเจา้ทีส่ร ้ างขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับนักปราชญ์ ที่
อปุถัมภค้ํ์าจนุ และพัฒนาการศกึษา จงีไดช้ือ่วา่เป็น "ศาลเจา้แหง่การศกึษา " อกีแหง่หนึง่ของ

ญีปุ่่ น ศา ลเจา้แหง่นี้นอกจากจะไดร้ับความนยิมวา่เป็น จดุชมใบไมเ้ปลีย่นสี ที ่ บรเิวณสวน
ภายในวัดทีม่ตีน้ไมก้วา่ 250 ตน้ทีเ่ร ิม่เปลีย่นเป็นสสีม้เหลอืงในชว่ง  ปลายเดอืนพฤศจกิายน   

กิง่ไมจ้ะโนม้ตัวเขา้หาลําคลอง กลายเป็นอโุมงคใ์บไมส้วยงาม  
 



 

 

 

 
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) เมนู ชาบูบุฟเฟต ์

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย  จากนัน้เดิ นทางสู ่สวนป่าไผ่  ทีต่ัง้อยูท่ีอ่ารา

ชยิามา่ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่ังมากๆของทีน่ี่ เชือ่วา่ถา้พดูถงึป่าไผปุ่๊ บตอ้งนกึ

ถงึทีน่ี่เป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนทีช่ ืน่ชอบวธิชีวีติเรยีบง่ายและยังชอบเดนิเลน่ทา่มกลาง

บรรยากาศป่าๆ ตอ้งไมพ่ลาดอยา่งเด็ดขาด เพราะทีป่่าไผแ่หง่นี้จะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่ายลอ้มไป

ดว้ยป่าไผท่ีส่ดุสดุลกูหลูกูตาเดนิทกีลิน่ไผห่อมนดิๆก็โชยมา นอกจากนี้ยังจะมรีา้นขายของที่

ระลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีทํ่าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถิน่เป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่ง

ใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ ่ไว ้ ใหไ้ดช้็อปป้ิงกันเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย  จากนัน้พาทา่น

เดนิทางไปยัง  สะพานโทเก็ตซเึคยีว  (Togetsukyo Bridge) สะพานไมท้ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ

เมอืงอาราชยิามะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงนาโกยา่  เดนิทางสู่  ยา่นการคา้ซาคาเอะ  ใหท้า่นไดอ้สิระ
เพลดิเพลนิกับกา รชอ้ปป้ิง  มรีา้นรวงประมาณ  1100 รา้น โดยยา่นนี้จะมหีา้งดัง  เชน่ PARCO, 

MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขาย
เสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 

 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ NAGOYA KOKUSUI หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

วนัทีส่าม ชมซากุระ  + ใบไมเ้ปลีย่นสี ณ โอบาระ Fureai Park – หุบเขาโครงัเค  – 

ศาลเจา้โอสคุนันอน – โอซากา้ - DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโอบาระ  ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม่  กับบรรยากาศทีห่า

ชมไดย้ากกับใบไมแ้ดงของเทศกาลใบไมเ้ปลีย่นสี ซึง่หาชมไดย้ากมาก  ตน้ก าเนดิของซากรุะ

หนา้หนาวในโอบาระนี้ มาจากคณุหมอเกนซาก ิฟจูโิมะโตะ ไดน้าชคิซิากรุะมาลองปลกูตัง้แตต่น้

ยคุปี 1900 จนไดต้น้แมพั่นธุแ์ละขย ายพันธุไ์ปทั่วบรเิวณ  ปัจจบุันมตีน้ไมม้ากกวา่  10,000 ตน้ 

ซึง่จะ หาชมไดเ้ฉพาะแคเ่ดอืน  ตลุาคม  - พฤศจกิายนเทา่น ัน้  อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ

ประทับใจกับสสีนัของใบไมเ้ปลีย่นสี  (ท ัง้นี ้การเปลีย่นสขีองใบไมข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ  

ในกรณีทีไ่มม่ใีบไมเ้ปลีย่นส ีจะนําทุกทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่DREAM JAZZ OUTLET แทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่น ไปยัง หุบเขาโครงัเค   (Korankei) เป็นสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีง

อันดับตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ น สําหรับเสน่หข์องโครังเคอยูท่ีเ่หลา่ตน้โมมจิ ิ(Momiji) หรอืเมเป้ิล

ญีปุ่่ นจํานวนมากกวา่ประมาณ 4,000 ตน้ ซึง่ทําใหบ้รเิวณโครังเคจะถกูแตง่แตม้สสีนัดว้ยตน้โมมิ

จทิีเ่ปลีย่นสใีบไมเ้ป็นสแีดง  สสีม้  และสเีหลอืงอยา่งงดงามอลังการ  สามารถชมไดท้ัง้ชว่ง

กลางวัน และกลางคนืทีม่กีารเปิดไลทอ์ัพเริม่ตัง้แตว่ันที่  1 พฤศจกิายนถงึวันที่  1 ธนัวาคมของ

ทกุปี  ซึง่ตรงกับชว่งทีจั่ดเ ทศกาลใบไมเ้ปลีย่นสโีครังเคทีเ่รยีกวา่  “Korankei Momiji 

Matsuri” 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3) เมนูเซ็ตญีปุ่่ น 

  จากนัน้นําทา่น ศาลเจา้โอสุคนันอน (Osu Kannon Temple) ตัง้อยูภ่ายในเมอืงนาโกยา่

(Nagoya) จังหวัดไอจ(ิAichi) นับวา่เป็นวัดในพระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง ในแถบตอนกลางของ
นาโงยา(Nagoya) สิง่ทีทํ่าใหวั้ดนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากๆก็คงเพราะวัดแหง่นี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา  

 จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี  Duty free ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย  และ
ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาว

https://www.talonjapan.com/category/area/chubu/aichi/nagoya/


 

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสํา อาง  รา้นรองเทา้  
กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ 

เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หลังอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์ห ้

คําแนะนําการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ (Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น  เชือ่กันวา่เป็นวัดพทุธ

แหง่แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่  Kaiyukan ตัง้อยู่

ที ่Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น  

มสีตัวน้ํ์าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดด

เดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็ นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต  

 แนะนําแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ

โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามรูะ  Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัย รุน่โอซากา้  คลา้ยกับยา่น

ฮาราจกูขุองโตเกยีว ยา่นนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุน่  และวัฒนธรรมของ

ชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศครึ กครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ  เสือ้ผา้ และรา้นขายของตา่งๆ

มากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

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

 ยูนเิวอรซ์ลั  สตดูโิอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืน

มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายใน

มที ัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 

Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ  ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟ

เหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆ  นอกจากนี้ยังมหีนัง  3 มติ ิอยา่งเชน่  Spiderman, Back to the 



 

Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหมล่า่สดุอยา่ง  Harry Potter 

ภายนอกสวนสนุกนัน้  จะมี Universal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล  

สตดูโิอ และของทีร่ะลกึของเมอื งโอซากา้  และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภณัฑท์าโกะยากิ  มี

รา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ  ของกนิขึน้ชือ่ของ

โอซากา้ ทีไ่ดร้ับการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยูท่ี่

แลว้ พพิธิภณัฑน์ี้ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ นารา-สวนกวาง-วดัโทไดจ-ิตลาดคโุรมง-ปราสาทโอซากา้-EXPO CITY 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่นารา เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นี้มวัีดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแหง่ไดร้ับการ

จดทะเบยีนเป็นมรกดโลก  นําทา่นเดนิทาง ไปยัง สวนกวางนารา  (Nara Park) เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีด่ังมากๆของเมอืงนารา ภายในสวนเป็นทีอ่ยูข่องกวางจํานวนมาก เมอืงนารานัน้มี

กวางเกอืบ 1200 ตัว ซึง่ทําใหก้ลายเป็นสญั ลักษณ์ประจําเมอืงนารา  จากนัน้ นําทา่นชม  

วดัโทไดจ ิ มชีือ่เรยีกหลายๆชือ่ทีค่นทั่วไปมักจะเรยีกขานกันทัง้ วัดหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา 

หรอื ไดบตุส ึ(Daibutsu of Nara) นับวา่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงความโดง่ดังนี่ระดับประเทศญีปุ่่ น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดคโุรมง 

 พาทา่นเดนิทางสู่  ตลาดคโุรมง  โอซากา้ (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีง

และเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ จนไดร้ับสมญานามวา่เป็น ครัวของโอซากา้เลย

ทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทาง

จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และ

อาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ปราสาทโอซากา้ 

(Osaka Castle) (ดา้นนอก ) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอค อย

ปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี คน้ํูา และ

สวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น

แหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที่

สวยงามเป็นอยา่งยิง่  นําทา่นเดนิทางสู ่EXPO CITY แหง่โอซากา้ เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรที่

ใหญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และเป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิด์

เอ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายใน

พืน้ทีแ่หง่นี้ถกูเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์ fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering และเดนิทางไปยัง  

 

 

 

 

 

 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ KANSAI KOKUSUI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW111  
 

 บรกิารอาหารและนํา้ดืม่บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

………………………………………………………….. 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 2,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนญุาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

24-29 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 

25-30 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 

26-31 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 

27 ต.ค.- 1 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

28 ต.ค.- 2 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

29 ต.ค.- 3 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

29 ต.ค.- 3 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

30 ต.ค.- 4 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

31 ต.ค.- 5 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

1-6 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 

2-7 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 

3-8 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 

4-9 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

5-10 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

6-11 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

7-12 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

8-13 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

9-14 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

10-15 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

11-16 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

12-17 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

13-18 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

14-19 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

15-20 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

16-21 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 

17-22 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 

18-23 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 

19-24 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 

20-25 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 

21-26 พ.ย.62 29,999.- 7,000 8,900 

22-27 พ.ย.62 31,999.- 7,000 8,900 

23-28 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 

24-29 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

25-30 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 

26 พ.ย.-1 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

27 พ.ย.-2 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

28 พ.ย.-3 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

29 พ.ย.-4 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

30 พ.ย.-5 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

1-6 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

2-7 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

3-8 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

4-9 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

5-10 ธ.ค.62 31,999.- 7,000 8,900 

6-11 ธ.ค.62 31,999.- 7,000 8,900 

7-12 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

8-13 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 

9-14 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

10-15 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน
การทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท 
สําหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีม
คา่ทัวรใ์หเ้รี ยบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด ) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั ้ ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และ

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิ หตสุุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร , การนดัหยุดงาน , ภยัธรรมชาติ , การ
จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 



 

1. ทางสายการบนิมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะ
ซือ้น้ําหนักเพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

2. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
(โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัทําการ)  

และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

 
 สายการบนิจะจาํกดันํา้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้   

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกั ระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ข่ ายคณุสมบัตกิาร

พํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําห รับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่อ งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ย

เพิม่  
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ด ้ ทอ่งเทีย่ว

ตามโปรแกรม 
 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่

ทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่ องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ย

สาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น 

เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ

บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ

สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการ

เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เติ มผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอื

เดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่น

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมา ทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ ออกบัตร

โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เม ือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 



 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


