
 

 
 

 

OSAKA 3 วนั 1 คืน (XJ) 
 

 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง  
วนัเดนิทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที่ 

27-29 ก.ค. 62 10,999.- 30 ม.ค. 63 

6-8 ก.ย. 62 10,999.- 9 มี.ค. 63 

20-22 ก.ย. 62 10,999.- 23 มี.ค. 63 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่  2,500.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมช่ันพเิศษไม่มรีาคาเดก็** 
***เดก็อายุต า่กว่า 2 ปี (INFANT) 5,900.- *** 
***การยกเลิก ***  เม่ือมีการออกตัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางไดเ้ลย หากท่านมีการยนืยนัการ
เดินทางและมดัจาํมาแลว้  หากลูกคา้จะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ใหท้่านได ้
ตอ้งคิดค่าตัว๋เตม็จาํนวน และค่าใชจ่้ายต่างประเทศ  แต่หากท่านมีคนมาเปล่ียนเดินทางแทน ตอ้งสอบถามค่าใชจ่้ายที่
เพิม่ขึ้นตามเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
 

22.00 น. คณะพร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 ประตู 1 
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน AIR ASIA X  (XJ)โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

     
 

วนัทีส่อง ท่ากาศยานนานาชาติคนัไซ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ศาลเจ้าเฮอนั – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) 
– ย่านชินไซบาชิ 

 

00.55 น.         เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) เที่ยวบินที่ XJ612 
08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญี่ปุ่ น...จากนั้นนาํท่านชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า ตั้งอยู่
ที่อาราชิยาม่าในเกียวโต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียง ตลอดสองขา้งทางจะปกคลุมไป
ดว้ยตน้ไผท่ี่เรียงรายกนัเป็นอุโมงคใ์หท้่านเดินผา่น โดยป่าไผแ่ห่วน้ีปลูกขึ้นตั้งแต่สมยัเฮอนัหรือกวา่พนัปี



 

มาแลว้ เม่ือท่านเดินเขา้สู่ป่าไผท่่านจะไดส้มัผสัถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกบัใบไผ ่ความเขียวขจี
และความสดช่ืนตลอดเสน้ทาง แมว้า่จะเป็นเพยีงเสน้ทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่ก่ีร้อยเมตรที่เช่ือมต่อระหวา่ง
ศาลเจา้โนมิยะหรือฝ่ังทิศเหนือของวดัเทนริวจิจนถึงโอโคจิซงัโซหรือหมู่บา้นเชิงเขาติดแม่นํ้ า นอกจากน้ี
ยงัมีร้านคา้เล็ก ๆ จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากไผแ่ละอ่ืนๆ...จากนั้นนาํท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจา้ที่ถูก
สร้างขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเม่ือร้อยกวา่ปีก่อน ศาลเจา้แห่งน้ีถูกสร้างขึ้น
เพือ่ใหร้ะลึกถึง จกัรพรรดิคามมุ และ จกัรพรรด์ิโคเมอิ ผูท้ี่มีความสาํคญัต่อเมืองเกียวโตอยา่งมาก
เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของเกียวโต ดา้นหนา้ของศาลเจา้มีประตูโทริอิยักษ์สีแดง 
เป็นเสาร์ที่โดดเด่นและเป็นอีกจุดหน่ึงที่ผูช้มนิยมมาถ่ายรูปทั้งก่อนเขา้ชมศาลเจา้และตอนเดินกลบั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า(ดา้นนอก)เป็นปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่ น มี
บทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่ นเม่ือคริสตศ์ตวรรษที่ 16 ปราสาทแห่งน้ีมีความยิง่ใหญ่
อลงัการของตวัปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น หอ้มลอ้มดว้ยกาํแพงหิน คูนํ้ า ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุที่ครอบคลุม
พื้นที่ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพประทบัใจบริเวณโดยรอบปราสาท...จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ป
ป้ิง ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยูใ่กลก้บันมับะและโดทงโบริ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกวา่ 600 เมตร 
เตม็ไปดว้ยร้านขายยา ร้านเคร่ืองสาํอาง ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ร้านปลอดภาษี(Duty Free)และร้าน 
100 เยน เรียกวา่มีทุกอยา่งที่ตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี บริเวณใกล้ๆ กนันั้นยงัเป็นที่ตั้งของป้ายโฆษณา
ดงัอยา่ง ป้ายกูลิโกะ และ ป้ายรูปปูคานิโดระคุ ที่ท่านไม่ควรพลาดในการไปเก็บภาพประทบัใจ... 

ค า่ ***อิสระอาหารมื้อค า่วันเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน*** 
พกัที่ ใกล้สนามบินคนัไซ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

 

     
 

วนัทีส่าม อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์ให้ค าแนะน าในการเดินทาง**** 
หรือท่านสามารถ เลือกซ้ือทัวร์เสริม โดยมีอตัราค่าบริการดงัน้ี 
ผู้เดินทาง 15-20 ท่าน คดิค่าบริการท่านล่ะ 3,000.-บาท 
ผู้เดินทาง 21-34 ท่าน คดิค่าบริการท่านล่ะ 2,500.-บาท 
**กรณน้ีอยกว่า 15 ท่าน จะมีไกด์ค่อยแนะน าการเดินทางเท่าน้ัน** 



 

สถานที่เที่ยวมีดงัน้ี หลงัอาหารเชา้นาํท่าน น้ังรถไฟแมวเหมียว หรือ ทามะเด็น  รถไฟน้ีถูกออกแบบและ
ตกแต่งดว้ยลายแมวเหมียวตลอดทั้งคนั นอกจากนั้นบนรถไฟยงัมีมุมอ่านหนงัสือไวใ้หบ้ริการ รถไฟ
ขบวนน้ีใหบ้ริการจาก สถานีวาคายามะ ไปถึง สถานีคิชิ ส่ิงที่น่าสนใจในรถไฟขบวนน้ีคือ นายสถานีทา
มะ หรือ เจ้าแมวทามะ แมวแสนน่ารักที่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนายสถานีเม่ือปี 2007 ปัจจุบนันายสถานี
ทามะไดจ้ากไป โดยไดมี้การปลุกป้ันนายสถานีใหม่ คือ นิทามะ แมวเหมียวสามสี เพศเมีย นอกจากท่าน
จะไดช้มการทาํงานของนายสถานีแมวเหมียวแลว้นั้น ภายในยงัมีร้านจาํหน่าสินคา้ ที่ระลึกของแมวเหมียว 
ที่คนรักแมวไม่ควรพลาด...จากนั้นนาํท่านสู่ ตลาดปลาคุโระชิโอะ ตลาดปลาขนาดใหญ่ครบวงจร ภายใน
ตลาดแห่งน้ีจะมีการแสดงแล่ปลาทูน่าโชว3์คร้ังต่อวนั(สิบเอ็ดโมง เที่ยงคร่ึง และหา้โมงเยน็) จะมีพอ่
คา้ขายปลามืออาชีพออกมาพร้อมกบัปลาทูน่าครีบนํ้ าเงินหนกั 100 กิโลกรัมที่เพึ่งจบัขึ้นมาสดใหม่ แลว้
โชวว์ธีิการแล่หรือหัน่ปลาใหผู้ค้นไดช้ม เขาจะอธิบายกรรมวธีิการแล่เน้ือปลาและระบบการเกรดเน้ือปลา 
เป็นระยะเวลา 15 นาที แต่มีเฉพาะเป็นภาษาญี่ปุ่ นเท่านั้น ตลาดปลาคุโระชิโอะแห่งน้ียงัเป็นที่ตั้งของ
ร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านซ่ึงในร้านจะขายซูชิและซาชิมิที่เพิง่หัน่ใหม่ๆ สดๆ และขายดีมาก ราคาจะ
ขึ้นอยูก่บัคุณภาพของเน้ือปลานอกจากนั้นดา้นหนา้ของตลาดปลา คุณจะพบกบัหมู่บา้นผลไม ้ที่มีผลไม้
ทั้งในทอ้งถ่ินและนาํเขา้ และยงัมีนํ้ าผลไมแ้ละสมูตต้ีอีกดว้ย...จากนั้นนาํท่านชม หน้าผาหินซันเดเบก ิ
เป็นจุดชมววิที่สวยงามจุดหน่ึงในญี่ปุ่ น จุดชมววิหนา้ผาหินซนัเดเบกิตั้งอยูริ่มชายทะเลของเมืองชิระฮะมะ 
จุดน่าสนใจของหนา้ผาหินซนัเดเบกิ คือ จุดชมววิหนา้ผา และถํ้าซนัเดเบกิซ่ึงอยูใ้ตห้นา้ผาแห่งน้ี เม่ือเรา
ไปยนืที่บริเวณริมหนา้ผา เราจะสามารถมองเห็นหนา้ผาโดยรวมไดอ้ยา่งชดัเจนในแบบพานอรามาซ่ึงหนา้
ผาแห่งน้ีมีความสูง 50 เมตร เม่ือคุฯยนือยู ่ณ จุดชมววิคุณสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ
มหาสมุทรวากายามาที่ติดกบัหนา้ผานอกจากน้ียงัเป็นที่มีช่ือเสียงที่เป็นจุดสาํหรับพระอาทิตยต์กที่
สวยงามอีกดว้ย...จากนั้นนาํท่านชม เกาะเอ็งเก็ตทสึโตะ หรือ เกาะพระจนัทร์เตม็ดวงแห่งญี่ปุ่ น เป็นเกาะ
เล็ก ๆที่ไม่มีผูค้นอาศยัอยู ่เอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของเกาะแห่งน้ีคือภูเขาที่มีช่องคลา้ยกบัพระจนัทร์เตม็ดวง
ซ่ึงคือที่มาของช่ือเกาะแห่งน้ี ท่านสามารถมองลอดรูตรงกลางของเกาะท่านจะเห็นทอ้งทะเลที่อยู่
เบื้องหลงัไดแ้ละยิง่ในช่วงพระอาทิตยต์กดินนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกาะแห่งน้ีจะสวยงามที่สุด ปัจจุบนัเกาะ
เอ็งเก็ตทสึโตะไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นสมบติัแห่งชาติแลว้ และถูกใหเ้ป็นสถานที่แห่งความงดงามของ
ญี่ปุ่ น...จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ณ  RINKU PREMIUM OUTLET เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ที่รวมร้านแบรนด์
เนมซ่ึงเป็นที่รู้จกักวา่ 210 ร้าน ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในทิวทศัน์เมืองสไตลช์าร์ลสตนั เมืองท่า
ของอเมริกา ดา้นในประกอบไปดว้ยแบรนดเ์นมช่ือดงั เช่น ONITSUKA TIGERS ,  ASICS , PUMA , 
NIKE , COACH , ADIDAS และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั… 
 ***อิสระอาหารมื้อกลางวันและมื้อค า่*** 

*******************************************************  

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน าในเมืองโตเกยีว 
1.จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส เป็นจุดชมววิที่อยูบ่นตึกสูง 300 เมตร ท่านสามารถมองเห็นเมืองโอซากา้
โดยรอบไดอ้ยา่งชดัเจนและสวยงาม นอกจากเป็นจุดชมววิแลว้ ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ พพิธิภณัฑศ์ิลปะ 
และโรงแรมอีกดว้ย 



 

2.หมู่บ้านอเมริกา ยา่นแฟชัน่สุดคูลของโอซากา้ที่เตม็ไปดว้ยอายของความเป็นอเมริกนั ร้านคา้และ
ร้านอาหารของที่น้ียงัมีการตกแต่งและมีกล่ินอายความเป็นอเมริกาอยา่งชดัเจน  
3.ศาลเจ้าสุมิโยชิ หน่ึงในศาลเจา้ที่ทั้งเก่าแก่และมีช่ือเสียงโด่งดงัมากที่สุดของญี่ปุ่ น ดว้ยสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ของที่น่ีทาํใหใ้นช่วงปีใหม่ในแต่ล่ะปี จะมีผูค้นเดินทางมาขอพรที่ศาลเจา้แห่งน้ีปี
ล่ะกวา่ 2 ลา้นคนเลยทีเดียว 
***อิสระอาหารมื้อกลางวันและมื้อค า่*** 
พบกนั ณ จุดนดัพบ ตามเวลานดัหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) สมควรแก่เวลา นาํท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพือ่
เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ....  

23.55 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ611 
 (ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเที่ยวบิน) 

03.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************** 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

เง่ือนไขและราคา สาํหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกคร้ัง  
 (มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ)*** 

 

เง่ือนไข และการจองทวัร์ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง  บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได ้ในกรณีที่มีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 
 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1.ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พร้อมน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม 
 2.ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3.ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
4.ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5.ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท . ค่าประกนัอุบติัเหตุ
คุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงคร่ึงเดียว ** 
6.ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บ และท่านตอ้งชาํระเพิม่เติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออกสาํหรับท่านที่ถือต่างดา้ว 
2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3.ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%    
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ  รวม 1,500 บาท  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ช าระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
 

เง่ือนไขการจอง และยกเลกิทวัร์   
1. แจง้จาํนวนผูเ้ดินทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํงวดแรก ท่านละ 7,000.- บาท ขึ้นอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ที่ท่านเลือกจอง หาก
ท่านยกเลิกหลงัการชาํระค่ามดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจาํใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทาง
ใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     
2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการชาํระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่
สามารถคืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายบางส่วนเพิม่ เช่น ค่าวซ่ีาสาํหรับผูท้ี่มาแทนท่าน และค่าเปล่ียนช่ือที่ตอ้งจ่ายใหก้บัสาการบิน  
3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามรถเล่ือนการเดินทางได ้หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ 
หรือเงินมดัจาํทวัร์ใหท้่านได ้       
 

หมายเหตุ   
1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด ทาง
บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 



 

2.  ในกรณีที่เกิดภยัพบิติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ 
โรงแรมที่พกัไดท้าํการพจิารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้เท่านั้น 
3.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  เพือ่ยนืยนัวา่กรุ๊ป
ออกเดินทางแน่นอนแลว้หรือไม่, มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หนังสือเดนิทางทีไ่ม่สามารถใช้เดนิทางได้  
- หนงัสือเดินทางที่มีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางที่ใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัที่ตอ้งใชเ้ดินทาง
จนถึงวนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปทาํเล่มใหม่ทนัท ี
- หนงัสือเดินทางที่ชาํรุด หมายถึงหนงัสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือชาํรุด เช่น หนา้แรกที่มีรูปและ
รายละเอียดของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนทาํใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้
ครบถว้น  หนา้ในเล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดู
รายละเอียดได ้ลว้นถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางชาํรุดที่ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 
 

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 
นบัจากวนัท่ีส้ินสุดการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีส้ินสุดการเดินทาง) 

เช่น ลูกคา้เดินทางวนัท่ี 01-05 มกราคม 2561 
หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมายเหตุ เพือ่หลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาํหนด
ได ้ กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศให้
เรียบร้อย โดยเจา้หน้าที่จะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านที่สนามบินในวนัเดินทาง  สาํหรับท่านผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทาง
ติดตวัไปสนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุและไม่
ชาํรุด บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนทาํใหท้่านเดินทางไม่ได ้  
 

 


