
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

20.30 น.     พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ  ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์ D สายการบินไทย มี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.45 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG642  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายการ B L D HOTEL 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู  ิ

TG642 : BKK-NRT (23.45-07.45+1) 
  

 
  

2 สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามิ
เสะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีอทุยานแหง่ชาตฮิาโก

เน-่ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิหบุเขาโอวาควุาน ิ

 

บนเครือ่ง 

  
FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5-ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว-ผา่นชม
ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ-เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญีปุ่่ น-ช้

อปป้ิง SAKAE  
 

  
 GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 กฟิ-ุหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-โอซากา้-เอ็กซโ์ปซติี ้
  

 OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล
สตดูโิอ 

 
  OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 เกยีวโต-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิรงิกเุอา้ทเ์ลต-สนามบนิคนั

ไซ-สนามบนิสวุรรณภมู  ิ
TG673: KIX-BKK 17.35-21.25 

 
 

 
 

บนเครือ่ง 

 

20 



 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ  - โตเกยีว -  วดัอาซากุสะ -  ถนนนากามเิสะ -  ผา่นชม

โตเกยีวสกายทร ี - อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่  - ลอ่งเรอืทะเลสาบอาชิ  - หุบ

เขาโอวาคดุาน ิ 

07.45 น. เดนิทางถงึ  สนามบนินารติะ  ประเทศญีปุ่่ น  ผา่นขัน้ตอนการตรวจคน เขา้เมอืงและศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝื นมโีทษปรบัและจบั ***  (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่

เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง)  กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

น าทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า  ณ “วดัอาซากุสะ ”    

วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดที่ มคีวามศักดิส์ทิธิ์  และไดร้ับความเคารพนับ ถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ์ ขนาด 5.5 เซนตเิมตร  ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหว ้ ขอพรเพือ่คว ามเป็นสริมิงค ลตลอดทัง้ปี  ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ที่ มขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู  4.5 เมตร  ซึง่แขวนหอ้ยอยู่  ณ 

ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด  ทีม่ชี ือ่วา่  “ประตฟู้าค ารณ ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัว

วหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แ มก่วนอมิทองค า  มชีือ่วา่  “ถนนนากามเิซะ ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้น

คา้ขายของ ทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้  พวงกญุแจที่

ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับ

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก“หอคอยโตเกยีวสก าย ทร”ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารก์แหง่

ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย)  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาติ ฮาโกเน ่ ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความ

นยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจูิ-ฮาโกเน่-อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงาม

แหง่ธรรมชาต ิและดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที่เบง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ทีส่วยงามหลากหลาย 

รวมไปถงึภเูขาไฟฟจูิ  ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคดุานิ ฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงใน เรือ่งของการเป็น

แหลง่น ้าพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17  แหง่ น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั 

ทีท่ะเลสาบอาช ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท)ี ทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ

หากวันใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็น

ฉากหลงั (หมายเหต ุ: เนือ่งจากประเทศญีปุ่่ นเป็นประเทศทีต่ระหนกัเร ือ่งความปลอดภยัมา

เป็นอนัดบัแรก หากวนัทีเ่ดนิทางมลีมแรง,หมอกลงเยอะ หรอื เหตกุารณ์ทางธรรมชาตอิืน่ๆ 

เรอือาจจะงดการใหบ้รกิาร) น าทา่นเดนิทางสู่  หุบเขาโอวาคดุานิ  (Owakudani) ตัง้อยูท่ี่

เมอืงฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาวา่ บอกไดเ้ลยวา่นี่ก็เป็นอกีหนึง่แลนมารก์ทีต่อ้งมาปักหมดุของ

เมอืงนี้เลย นักทอ่งเทีย่วสว่นมากจะตอ้งมาลิม้รสไขด่ าแหง่หบุเขาโอวาคดุานกิันใหไ้ด ้ซึง่ไขด่ า

จากน ้าพรุอ้นธรรมชาต ิโดยดา้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดี าเนื่องจากถกูแรก่ ามะถัน มี ความ

เชือ่วา่เมือ่ทานไขด่ า 1 ลกู จะมอีายยุนืขึน้ 7 ปี 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์  

พกัที ่ FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นํา้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ินํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น ซึง่

ชาว ญี่ ปุ่ น เชือ่วา่ถา้ได้ แช่นํา้แรแ่ล้ วจ ะทํา ให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 - ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว - ผา่นชมทะเลสาบคาวาคจุโิกะ 

- เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญีปุ่่ น - ชอ้ปป้ิง SAKAE นาโกยา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่“ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสญัลักษณ์ส าคัญของ

ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีเ่พือ่ชมทศันียภาพของภเูขาไฟ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิ ึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และสมัผัส

กับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ

ซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย และผา่นชมทะเลสาบคาวา

คจุโิกะ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลอง

เรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับ

แผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น หรอืเลอืกทดสอบบา้นจ าลองสถานะการณ์แผน่ดนิไหว รับ

การสัน่สะเทอืนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองตา่งๆ 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผัสวธิกีารชงชาแบบ

คนญีปุ่่ น และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย จากนัน้ใหท้า่นพักผอ่นตาม

อัธยาศัย และน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ซาคาเอะถอืเป็นหนึง่ในยา่นทอ่งเทีย่ว

และแหลง่ชอ้ปป้ิงส าคัญของเมอืงนาโกยา่ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ กฟิ-ุหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-โอซากา้-เอ็กซโ์ปซติี ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแท ้

ดัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 

โครงสรา้งขอ งบา้นสา มารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุ

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสา มของญีปุ่่ น 

เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆ

เมอืงมากมาย  น าทา่นชอ้ปป้ิง  เอ็กซโ์ปรซติ ี้  เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่ร ้ างขึน้เพื่อ

ระลกึถึงงานเวลิดเ์อ็ก ซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่น เมอืงซอุติ ะ จังหวัดโอ

ซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-



 

kinen-koen ภายในพืน้ทีแ่หง่นี้ถกูเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่ความบันเทิงมากมาย  ภายใตค้อน

เซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering  

คํา่         อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โ ดยมไีกดใ์ห ้

ค าแนะน าการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ (Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น  เชือ่กันวา่เป็ นวัดพทุธ

แหง่แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยู่

ที ่Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น  

มสีตัวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดด

เดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต 

 วดัโทไดจ ิ (Todaiji) วัดหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา  หรอื ไดบุตส ึ (Daibutsu of 

Nara) เป็นหนึ่งในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์อง

ประเทศญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

แนะนําแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ

โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามรูะ  Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุน่โอซากา้  คลา้ยกับยา่น

ฮาราจกูขุองโตเกยีว ยา่นนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุน่  และวัฒนธรรมของ



 

ชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศครึก้ครืน้  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  ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่ส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟ

เหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆ  นอกจากนี้ ยังมหีนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่  Spiderman, Back to the 

Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหมล่า่สดุอยา่ง  Harry Potter 

ภายนอกสวนสนุกนัน้  จะมี Universal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซล  

สตดูโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้  และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีิ พธิภณัฑท์าโกะยากิ มี

รา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ  ของกนิขึน้ชือ่ของ

โอซากา้ ทีไ่ดร้ับการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยากิ  รวมกันมาเปิ ดอยู่

ทีแ่ลว้ พพิธิภณัฑน์ี้ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี้ (ราคาบัตรยนูเิวอรแ์ซล 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั OASAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่ก เกยีวโต- ศาลเจา้ฟชุมิอินิาร-ิ รงิกุเอา้ทเ์ลต -สนามบนิคนัไซ -สนามบิ น

สวุรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตร์ และวัฒ นธรรมของญี่ ปุ่ นดว้ย  น าทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ

(Fushimi Inari Shrine) หรอืที่คน

ไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็น

ศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก 

ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสี

แดง ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้

จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ ภเูขาอินาร ิที่

ผูค้นเชือ่กันวา่เป็ นภเูขาศักดิส์ทิธิ์  โดย

เทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของควา มอดุม

สมบู รณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึ

พชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอก

เป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง รงิกุเอา้ทเ์ล็ต  แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้ับ สนามบนิคันไซ ให ้

ทา่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ “ แบรนดเ์นม ” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ 

อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และ

ยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

 จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

*** ขอความกรุณาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
ราคาไมร่วมต ัว๋

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

1 – 6  พ.ย. 62 38,999 28,999 10,900 

7 – 12  พ.ย. 62 39,999 29,999 10,900 

14 – 19  พ.ย. 62 39,999 29,999 10,900 

21 – 26  พ.ย. 62 39,999 29,999 10,900 

 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 
2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิสวุรรณภูมใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

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

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  คา่ซกัรดี 
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่ วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วี ซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท 

ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่
ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 



 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีม

คา่ทัวรใ์หเ้ รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทา งบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจ ้งเจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นต ้องดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ ้าตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่

จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
อุบตัเิหตสุุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหม ายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการ ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



 

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

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมา ย ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากค วามประมาทของทา่น , เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิ ทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแ รมทีพั่ก
ในตา่งประเทศเรยีบร ้ อยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน

โปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับก รุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บู

บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้ง การความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุา แจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนข องผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่า มารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่ งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้ เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง

หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
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 โดยไมค่า่ใช ้ จา่ย

เพิม่  
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย

รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบาง ครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขา ดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบาง สว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่

ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่ สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทาง
บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง กา ร
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้  โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเห มาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใช ้จา่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวัน

เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิท างเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใช ้ จา่ยทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของท่ านช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดห นา้หนึง่ มหีนา้ใดหน ้ าหนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ วา่

กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่น

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรม การกงสลุกระทรวงการตา่งประเท ศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่ริ ษัทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการ



 

เปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นได ้สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ ออกบัตร

โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็ บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิ ท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 

 

 
 

 

 


