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บนิตรงนาโกยา่ บนิกลบัโอซากา้ โดยสายการบนิ AIR ASIA X 
บรกิารนํา้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครือ่งเฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 
อสิระเลน่สก ีณ ลานสกทีาคายามา่ สะพานแดงนาคะบาช ิ

ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION 



PJP41-XJ PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N (DEC – MAR 2020) 

ชมเมอืงเกยีวโต วดัคนิคะคจุ ิศาลเจา้จ ิง้จอก 

เทีย่วสบาย ไมย่อ้นทาง ไมอ่ดัแนน่ ไมผ่า่นชม 
พกักฟิ ุ1 คนื พกันาโกยา่ 1 คนื พกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  นํา้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 
    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบนิดอนเมอืง  DMK-NGO  XJ638 (02.15-
09.40) สนามบนินาโกยา่  – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคา

วาโกะ – สะพานนาคะบาชิ  – เมอืงเกา่ทาคายามา่  – 
เมอืงกฟิ ุ– AEON GIFU 

 
  

Toyoko Inn Gifu 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เพลดิเพลนิลานสกี ทาคายามา่  – ศาลเจา้โอสคุนันอน  
– ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ  - เทศกาลประดบัไฟ  Nabana no 

Sato 

   
Toyoko Inn  

Nagoya 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
นาโกยา่  – เกยีวโต  – ศาลเจา้เฮอนั  – พธิชีงชาแบบ

ญีปุ่่ น – วดัคนิคะคจุ ิ  – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ – โอซากา้  
– AEON MALL OSAKA 

   
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปราสาทโอซากา้  (ชมดา้นนอก ) - Duty Free – ชนิ
ไซบาช ิ- เอ็กซโ์ปซติี ้- สนามบนิคนัไซ  
KIX-DMK  XJ611 (23.55-03.50) 

    

6 สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบ ิ นรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผ ิดชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊  ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัแรก กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

22.00 น.      คณะพรอ้มกัน  ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง  กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  อาคาร
ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ เช็คอนิ หมายเลข  3-4 สายการบนิ  Air 

Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยให  ้การตอ้นรับ  อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น ออกเดนิทาง 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 

จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่ ใหบ้รกิาร เฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ราคาทา้ยโปรแกรม) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ *** 
 

วนัทีส่อง สนามบินนาโกยา่  – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาว าโกะ – สะพานนาคะบาชิ  – 

ทาคายามา่ – เมอืงกฟิ ุ– AEON MALL GIFU 

02.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ XJ638  

09.40 น. เดนิทางถงึ  สนามบนินาโกยา่  ประเทศญีปุ่่ น  ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
เรยีบรอ้ยแลว้  

บนเครือ่ง 
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 ***สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด  จาํพวก  เนือ้สตัว์  พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3 ชม.) ที่
ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ  และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก  ในเดอืนธนัวาคม  1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดู
หนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้  จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่  
“กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน 

เลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม  สะพานนาคะบาชิ  (Nakabashi Bridge) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ  1 ชม.) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงทา
คายามา่ในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิุ  

ซึง่เมอืงเกา่แหง่นี้ยังคงรักษา
บรรยากาศแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ  จน

กลายเป็นอกีจดุหมายปลายทาง
ยอดนยิมส าหรับเหลา่นักทอ่งเทีย่ว
ทีต่อ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆ

ทา่มกลางธรรมชาตอิันงดงาม  
สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดด

เดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจดุที่
สงัเกตไดง้่าย  อกีทัง้สะพานแหง่นี้

ยังถอืเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญจดุ
หนึง่ของเมอืง  

จากนัน้น าทา่นเดนิทาง ทาคายามา่ (Takayama) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งเกยีว

โตกับขนมธรรมเนียมประเพณียคุเอโดะเขา้ดว้ยกัน  ตัง้อยูบ่รเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขานอ้ย
ใหญใ่นจังหวัดกฟิ ุด ารงไวซ้ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็น

อยา่งด ีเปรยีบไดก้ับเมอืงทีไ่ดร้ับพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรมอันดงีาม 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ออิอนมอลล ์ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

  รบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
พกัที ่   Toyoko Inn Gifu หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม เพลดิเพลนิลานสก ีทาคายามา่ – ศาลเจา้โอสคุนันอน  – ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ  -

เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

จากนัน้น าทา่นอสิระ เพลดิเพลนิเลน่สก ีณ ลานสก ีทาคาส ุสโนวพ์ารค์ Takasu Snow 

Park สนุกกับการเลน่สกแีละกฬีาฤดหูนาวมากมายทีล่านสก ีณ เมอืงกโุจ ลานสกสีดุกวา้งใหญ่  
ตัง้อยูบ่นเขาทาคาส ุสิง่แรกทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับทีน่ี่คอืกจิกรรมเรอืแจว 15 คน และมเีสน้ทางเดนิเขา
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ไปถงึยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร และมเีสน้ทางใหเ้ลอืก 3 เสน้ทางทีแ่ตกตา่งกัน ! มเีสน้ทาง
ทีเ่ดนิจะกวา้งและดเีหมาะส าหรับผูเ้ร ิม่ตน้เลน่, มทีีส่ าหรับเด็กทีเ่ป็นสายสะพานเคลือ่นทีแ่ละเป็น

หนึง่ในเสน้ทางทีย่าวทีส่ดุ ในประเทศญีปุ่่ นภาคตะวันตกทีส่ามารถสนุกไดท้กุคน 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อุปกรณ์สก ีอุปกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 

หมายเหต1ุ : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นไปลานสกใีกลเ้คยีง ในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที ่2 กรณี
พักทาคายา หรอื นาโกย่า เพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

หมายเหตุ 2 : กรณีลานสกยีังไม่เปิด  หรอืหมิะทบัถมไม่เพยีงพอหรอืลานสกปิีดทางบรษัิทขอปรับ

โปรแกรมทดแทนไปเทีย่วยา่นซาคาเอะ แทน  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคุนันอน ตัง้อยูภ่ายในเมอืงนาโกยา่  (Nagoya) จังหวัดไอจิ

(Aichi) นับวา่เป็นวัดในพระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง
มากๆ  ในแถบตอนกล าง สิง่ทีท่ าใหวั้ดนี้มชี ือ่เสยีง

โดง่ดังมากๆ  ก็คงเพราะวัดแหง่นี้นัน้เป็นที่
ประดษิฐานของเทพคันนอน  ซึง่เชือ่กันวา่เป็นเทพ

เจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง  ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ  
ของเมอืงนาโงยา่  มอีายปุระมาณ  400 กวา่ปี เป็น

ถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดร้ับความนยิมจาก

นักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์อง
บรรยากาศยา่นชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ  มรีา้นคา้

นอ้ยใหญม่ากมายกวา่ 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอด
สองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหาร
และสนิคา้ทันสมัยไมว่า่จะเป็นน ้าหอม , เสือ้ผา้ , 
เครือ่งส าอาง  และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและที่
ส าคัญคอืราคาถกูมาก  นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหลง่

รวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  

น าทา่นชม เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato Winter Illumination (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ  30 นาที) อยูใ่นเมอืงนางาชมิะ  จังหวัดมเิอะ  เป็นทีรู่จั้กไปทั่วญีปุ่่ นก็คอืการ
ประดับไฟในฤดหูนาว เดมิทีใ่นฤดหูนาวชนดิของดอกไมจ้ะลดลง  ดังนัน้จงึไดเ้ริม่น าแสงสขีอง  

LED เขา้มาประดับประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน จนกระทั่งความสวยงามของ Illumination เลือ่ง
ลอืโดง่ดังไปทั่วประเทศถงึ ขนาดถกูแนะน าวา่เป็นสถานทีด่ไูฟประดับ  ทีส่วยอลังการทีส่ดุใน
ญีปุ่่ น การประดับไฟในฤดหูนาวเริม่ขึน้ตัง้แตปี่  2004 และมมีาอยา่งตอ่เนื่องจนปี  2016 นี้จะจัด

ขึน้เป็นปีที ่13 ซึง่ระดับความอลังการและผูม้าเทีย่วชมจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในแตล่ะปี เคล็ดลับก็คอื
สเกลการใชพ้ืน้ทีท่ั่วทัง้สวนประดับประดาไดอ้ยา่งหรหูราอลังการและสามารถสะกดผูม้าเทีย่วชม

ไดอ้ยูห่มัด โดยการจัดองคป์ระกอบของลักษณะภมูปิระเทศกับตน้ไมต้า่งๆ  ไดอ้ยา่งลงตัว  และ
ใชค้วามเดน่ของแสงสคีัลเลอรฟ์ลู ตน้ไม ้และดอกไมใ้นสวนมาเนรมติโลกอันสวยงาม 
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   รบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั  
พกัที ่   Toyoko Inn Nagoya หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ นาโกยา่  – เกยีวโต  - ศาลเจา้เฮอนั  – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น  – วดัคนิคะคจุ ิ  – 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ – AEON MALL OSAKA 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) ซึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค .ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลย

ทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย  น า

ทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทีถ่กูสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ 

เมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่น ศาลเจา้แหง่นี้นัน้ถกูสรา้งขึ้นเพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิาม  และ

จักรพรรดิโคเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รก

และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต  

จากนัน้น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเอง

และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย  

จากนัน้น าทา่นสู่ วดัคนิคะคจุ ิ (Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุ

อาชกิากา้ โยชมิสิุ  และ ทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที่

ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วดัทอง เนื่องจากทีวั่ดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้

หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพที่

สวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นชม  ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาริ  (Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทย

ชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง  เป็นศาลเจา้ชนิโต  มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก  ประตโูทรอิ ิ  (Torii 

Gate) หรอื เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาริ  ที่
ผูค้นเชือ่กันวา่เป็นภเูขาศักดิส์ทิธิ์ โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุ มสมบรูณ์  การเก็บ

เกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้น
จิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่โอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) อสิระชอ้ปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสนิคา้  AEON MALL Rinku Sennan ตัง้อยูใ่น  "Rinku Town" ในจังหวัดโอซา
กา เขต Sennan ในบรเิวณโดยรอบมสีนามบนินานาชาตคิันไซและ  Rinku Premium Outlets 
ทีต่ัง้อยูแ่นวชายฝ่ังทะเล จากหา้งสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอา่วโอซากา้  ความงามของพระ

อาทติยต์กดนิทีน่ี่ถกูเลอืกใหเ้ป็น  100  สถานทีช่มพระอาทติยต์กดนิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น  
นอกจากนี้ยังทีจ่อดรถฟรขีนาด  4,700 คัน รา้นอาหาร  43 รา้นและรา้นเฉพาะทาง  86 รา้น

รวมกันกวา่ 170 รา้นเป็นหนึง่ในเสน่หข์องช็อปป้ิงมอลลแ์หง่นี้ 
 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั  

พกัที ่   OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  ปราสาทโอซากา้  - Duty Free – ชนิไซบาชิ - เอ็กซโ์ปซติี้ – สนามบนิคนั

ไซ - สนามบนิดอนเมอืง 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เดนิทางสู่  ปราสาทโอซากา้  (ชมดา้นนอก ) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอ

ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด  8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพง  หนิ
คอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืน

เมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลัง ของสวนแหง่นี้จะมองเห็นภาพ
ปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 
น าทา่นแวะรา้น Duty Free เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี  โดยตกึจะเป็นรปูตัว  L เป็นอาคาร  3 

ชัน้ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น  ชนิไซบาชิ  (Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ช ้ อปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาว

ประมาณ  600 เมตร  เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี  รา้นแฟรนไชส์  รา้นเครือ่งส าอาง  รา้นรองเทา้  
กระเป๋านาฬกิา  รา้นกาแฟ  รา้นอาหาร  รา้นขนม  รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 

ทา่นเดนิทาง  เอ็กซโ์ปซติ ี้  เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิด์
เอ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร  โดยอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า  Bampaku-kinen-koen ภายใน
พืน้ทีแ่หง่นี้ถกูเตมิ เต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่ความบันเทงิมากมาย  ภายใตค้อนเซ็ปต์  fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering                

  สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ  

23.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ611  

 ไมม่บีรกิารอาหารและนํา้ดืม่บนเครือ่ง แตม่จํีาหนา่ย 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

วนัที ่6 สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ  
 

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  
2-3 ทา่น ทา่นละ 

ราคาไมร่วม
ต ัว๋ ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่
ทา่นละ 

5-10 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

6-11 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

 

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 
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7-12 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

11-16 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

12-17 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

13-18 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

18-23 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

19-24 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

20-25 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 36,999.- 29,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 34,999.- 27,999.- 10,900.- 

31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 34,999.- 27,999.- 10,900.- 

1-6 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 8,900.- 

2-7 ม.ค. 63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

8-13 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

9-14 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

10-15 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

15-20 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

16-21 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

17-22 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

22-27 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

23-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

24-29 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

25-30 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

31 ม.ค.- 5 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

1-6 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

2-7 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

3-8 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

4-9 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

5-10 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

6-11 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

7-12 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

8-13 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

9-14 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

10-15 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

11-16 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

12-17 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

13-18 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

14-19 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

15-20 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

16-21 ก.พ. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 
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17-22 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

18-23 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

19-24 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

21-26 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

22-27 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

23-28 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

24-29 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

25 ก.พ. – 1 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

26 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

28 ก.พ. – 4 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

29 ก.พ. – 5 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

1–6 ม.ีค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 

2-7 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

3-8 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

4-9 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

5-10 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

6-11 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

7-12 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

8-13 ม.ีค. 63 23,999.- 16,999.- 8,900.- 

9-14 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

10-15 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

11-16 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

12-17 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

13-18 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 8,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ *** 
 
 
 
 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

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

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
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 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดื่ ม คา่ซกัรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่ นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่

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

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีม
คา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด ) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่ นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

การอพัเกรดทีน่ ัง่  สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ  Hot Seat สําหรบัทีน่ ัง่  Business/Premium ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์ม่

สามารถอพัทีน่ ัง่ได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ

ยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่
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ไฟลท์ขาไป DMK – NGO  XJ638  (02.15-09.40) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 7 ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 8-14 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 15-17 , 34-35 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

ไฟลท์ขากลบั KIX – DMK   XJ611  (23.45-04.00) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 1 DFG , 2 ABC , 2 HJK ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 2 DFG , แถว 3-12 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 14 , 30 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

หมายเหต ุ

1. Quiet Zone สําหรบับคุคลทีม่อีายุต ัง้แต ่10 ปีข ึน้ไปเทา่น ัน้ 

2. ทีน่ ัง่ แถว 15 HJK / 35 ABC HJK (บรเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ) หา้มคนชรา อายุเกนิ 60 ปี และ

เด็กอายุตํา่กวา่ 16 ปีน ัง่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจสมบรูณ์แข็งแรง เพือ่

สามารถชว่ยเหลอืในกรณีฉุกเฉนิ 

3. ทีน่ ัง่ แถว 16 DFG / 17 ABC / 34 DFG สามารถน ัง่ไดท้กุเพศ ทกุวยั 
 

เพิม่นํา้หนกักระเป๋า 
ชําระเพิม่ 

ฮอกไกโด 

CTS 

โตเกยีว 

NRT 

นาโกยา่ 

NGO 

โอซากา้ 

KIX 

จาก 20 kg. เป็น 25 kg. 900 บาท / เทีย่ว 850 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 30 kg. 1,200 บาท / เทีย่ว 1,050 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 40 kg. 2,200 บาท / เทีย่ว 2,050 บาท / เทีย่ว 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามประกาศจากสายการบนิ** 

หากตอ้งการเพิม่นํา้หนกักระเป๋า หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่ โปรดแจง้ 3 วนัทําการ กอ่นเดนิทาง 
 

 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น 

ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ  

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
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1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น  มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอค วามรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง  สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้  ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น  เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั  เริม่ในวนัที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ  มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเชค็เรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวนัเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
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 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ  หรอื  เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก  และ เขา้เมือง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้  
ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  กรณี
ช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่  โดยใชฉ้บับเกา่ไป
อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก
ทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไม่ ออกบัตรโดยสาร  ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่ี
คา่ใชจ้า่ย  แตห่ากออกบัตรโดยสาร  (ตั วเครือ่งบนิ ) เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษัิทขอสงวนสิ ทธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ  14-20 
วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เม ือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


