
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

12.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรบั  และอาํนวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
14.15 น. เหิรฟ้าสู่เมือง โอซากา้  ประเทศญ่ีปุ่น  โดยเท่ียวบินท่ี XJ610 บริการอาหาร  และเครื่องด่ืม         

บนเครื่อง 

 
 

 

 

 

 

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัท่ี โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสอง โอซากา้ – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วดัคินคาคุจิ–ศาลเจา้คิบูเนะ - นาโกย่า – อิออน จสัโก ้

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ  ท่ีสถิตของพระแมโ่พสภ 

เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหม้ีความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณข์องเร่ือง

พืชพรรณธญัญาหาร นําท่านสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็น ทูต

สวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพ

จิ้ งจอก ท่ีมีจาํนวนมากมาย แลว้นําท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตสูีแดงที่เป็นสญัลกัษณข์องศาล

เจา้ท่ีมีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 

กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอกของ

เรื่องว่ิงลอดซุม้ประตเูพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 

 



 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชม วดัคินคะคุจ ิหรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน 

อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อน  ต่อมาบุตรชาย

ของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้

ในปี พ .ศ.2493 และสรา้งข้ึนใหมเ่มื่อปี พ .ศ.2498 

ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่าน

ไดด่ื้มดํา่กบัความสะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอ้นให้

เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม  จากน้ันนําท่านสู่ ศาลเจา้คิบูเนะ  สรา้งข้ึนเพ่ืออุทิศใหก้บั

เทพเจา้น้ําและฝนและเช่ือกนัวา่จะช่วยดูแลพิทกัษ์รกัษาผูท่ี้ออกทะเล และท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจะมี

การทาํนายดวงชะตาท่ีไมเ่หมือนกบั ท่ีอ่ืน โดยจะใหสุ้่มเลือกกระดาษคาํทาํนาย ซ่ึงเป็นกระดาษ

พิเศษ โดยจะยงัมองไมเ่ห็นขอ้ความบนกระดาษ จากน้ันเมื่อนํากระดาษจุม่ลงในน้ํา ขอ้ความคาํ

ทาํนายก็จะปรากฏข้ึนมา   นําท่านเดินทางสู่  เมืองนาโกย่า นําท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้

ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

พกัท่ี  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ  -” ท่ีทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า                    

เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจ ิ– สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะ   

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่  เมืองทาคายาม่า  จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณไ์ปดว้ยธรรมช าติท่ี

สวยงาม ผูค้นท่ีเป็นมิตร นําท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช่ื้อวา่“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมือง

ขนาดเล็กน่ารกัตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แมน้ํ่า สะพ าน ตลาดเชา้ และบรรยากาศ

แบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นําท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมูบ่า้นท่ีไดร้บัเลือก

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค .ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ 

ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้น

ท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 

18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งข้ึนโดยไมใ่ชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว 

แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในช่วงฤดูหนาวไดดี้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 
 

นําท่านชมสถานท่ีสาํคญัเม่ือครั้งอดีต ท่ีทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีทาํงาน และท่ีอยู่

อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่              

ในสมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีทาํการ

รฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาได้

อยา่งสมบูรณ ์ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน

พิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของ

เจา้หน้าท่ี  ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ   430 เยน  นํา

ชมความงามของเมืองทาคายามา่ ซ่ึงยั งคงคว  ามเป็น

บา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน 

และรา้นคา้น่ารกั ๆ ท่ียงัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้่านไดเ้ลือก

ซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไ มว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะ

ชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณสมยักอ่น   

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมบ้ก๊ กะโนะซาโตะ   ใหท้่านไดนั้ง่รถรางสมัผสับรรยากาศ

ภายในไร่  ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุอ์าทิ ดอก กุหลาบ , ลิลล่ี, ซาเวียร์, ดอกเวอรจ์ิ

เน่ีย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ท่ีเบ่งบานตอ้นรบัผูท่ี้มาเยือน เก็บภาพประทบัใจท่ีแสนโรแมน

ติคกบัมวลหมูด่อกไมอี้กทั้งฉากหลงัยงัเป็นโบสถสุ์ดคลาสสิค   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ์ี่ปุ่นยากินิคุ

บริการเมนูเน้ือและหมู คลุกเคา้กบัน้ําซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไมอ่ั้น    

พกัท่ี  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสี ่       ปราสาทโอซากา้ –ดิวตี้ ฟรี - ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – ริงกุเอา้ทเ์ล็ท -  สนามบินคนัไซ  
 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ  ปราสาทโอซากา้  (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท ) ซ่ึงถือไดว้า่

เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึงเล่าถึง

ความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน  ฮิเดโยชิโตโยโตมิ 

ผูม้ีคาํสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งน้ี  จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ จากน้ันนําท่านชอ้ป

ป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ยา่น 

ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีรา้นคา้เก่ าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้

อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งสาํหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี 

และบนัเทิงชั้นนําแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์



 
 
 

อยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัทาํใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และ

ปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุก

แห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายกา รคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจาก

ญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงให ญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ  ให้

ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ช่ือดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ  

อาทิ เคร่ืองสาํอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณก์ีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงั

เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ   MK 

Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทั้งเลือกซ้ือ

กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดบั 

และนาฬิกาหรูอยา่ง  Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่  Hush 

Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสินคา้) 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
 

วนัท่ีหา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 
 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

02 – 06 พฤษภาคม 2561 31,900 8,000 23,900 

03 – 07 พฤษภาคม 2561 31,900 8,000 23,900 

04 – 08 พฤษภาคม 2561 31,900 8,000 23,900 

06 – 10 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

08 – 12 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

17 – 21 พฤษภาคม 25651 29,900 8,000 21,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

07 – 11 มิถุนายน 2561 27,900 8,000 19,900 

14 – 18 มิถุนายน 2561 27,900 8,000 19,900 

21 – 25 มิถุนายน 2561 27,900 8,000 19,900 

27 มิ.ย. – 07 ก.ค. 2561 27,900 8,000 19,900 

 
 



 
 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บรษิัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 
 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทรปิ/ต่อท่าน*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ ซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเ หนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเ หลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทาง อยา่งน้อย  21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

 

 

 

 



 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

***ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้่ ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทาง ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียว ทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ กา รจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

 

 



 
 
 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยก ใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 


