
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO 5D3N 

ทวัร ์เรยีล เรียล โอซากา้ตวัตึง  



 

 

 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่  XJ 612 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.45 ชั่วโมง 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมูิ-สนามบินคันไซ - - -  

2 สนามบินคันไซ-กรงุโอซากา้-ถ่ายรปู

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-เมืองเกียวโต-

วัดคิโยมิส-ึย่านฮิกาชิยามา่-เมืองนาโกย่า-

งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

- 🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 เมืองนาโกย่า-หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวา

โกะ-เมืองทาคายามา่-ถนนซันมาจิซจูิ-

ถ่ายรปูที่ท าการเก่าทาคายามา่ (ดา้นนอก)-

เมืองนาโกย่า 

🍽 
 

🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 เรียนรูพ้ิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจา้เฮอัน-เมืองอา

ราชิยามา่-ป่าไผ-่สะพานโพเก็ตสึเคียว-เมือง

โอซากา้-เอ็กซโ์ปซิตี้-ย่านชินไซบาชิ 

🍽 🍽 
 

- Sarasa Hotel Dotonbori 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินคันไซ-สนามบินสวุรรณภมูิ 🍽 - -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-กรงุโอซาก้า-ถ่ายรปูประสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วดัคิโยมิสึ-ช้
อปป้ิงย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (**เวลาทีป่ระเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรบันาฬกิาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้น า

ท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ดา้นนอก) แลนดม์ารก์อันดับหนึ่งของเมืองโอซากา้ ที่ไม่ว่าใครก็ตอ้งมา

เยือน นบัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยงัเมืองโอซากา้ ดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาท

ที่มีถึง 8 ชัน้ หอ้มลอ้มดว้ย ก าแพงหิน คนู า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลมุพืน้ที่ขนาดใหญ่ มองแลว้ดตูดั

กับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายลอ้มจากตึกอาคารทันสมัย ท าใหค้วามรูส้ึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่

หลุดเขา้มาในยุคปัจจุบนัเลยทีเดียว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคยเป็นเมือง

หลวงของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงท าใหเ้มืองเกียวโตแห่งนี ้มีสถานที่ส  าคัญๆ ที่เต็มไปดว้ย

ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นมากมาย จากนัน้น าท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน ้าใส” เป็นวัด

เก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตวัเมืองเกียวโต ตวัวดัก่อสรา้งดว้ยไมเ้กือบทัง้หมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่

ค  า้ยนัระเบียงวดัขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยเสาไมจ้ านวนรอ้ยกว่าตน้ สงูจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่



 

 

 

ตวัเดียว โดยใชว้ิธีเขา้ลิ่มดว้ยภมูิปัญญาของชาวญ่ีปุ่ นโบราณนั่นเอง จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุ

ที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงามพรอ้มกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการคา้ที่ถือว่าฮอตฮิต

มากที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ะตัง้อยู่บรเิวณที่เป็นเนินเขาทางตะวนัออกของ

เกียวโต เต็มไปดว้ยรา้นคา้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นของกินเลน่ รา้นขายสินคา้

ต่างๆ และรา้นขนมพืน้เมือง พูดไดเ้ลยว่ามีใหเ้ลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ท าใหย้านนี ้มี

เสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนรา้นค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์

โบราณ อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น เลือกซือ้ เลือกดขูองตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทาง

ต่อสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในภูมิภาคชูบุ (Chubu) และเป็น

เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ขึน้ชื่อในเรื่องแหล่งอตุสาหกรรม และยงัเป็นเมือง

ท่าที่ส  าคัญอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

(Nabana no Sato) งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น ซึ่งจะจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีใน

ระยะเวลายาวนานหลายเดือน ตัง้แต่เดือนตลุาคม-พฤษภาคม เป็นงานจดัแสดงไฟที่หลายคน

ตัง้ตารอ เพราะในแต่ละปีจะมีธีมการจดังานแตกต่างกนัออกไป ในพืน้ที่ของสวนดอกไมข้นาด

ใหญ่จะเต็มไปดว้ยดวงไฟกว่าลา้นดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค ่าคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่ง

เป็นรูปทรงต่างๆ ทัง้ภเูขาไฟฟจูิ ตน้ครสิตม์าส แม่น า้ ทุ่งหญา้ รวมถึงยงัมีการประดบัไฟบนน า้ 

ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ดินชมกนัเพลินๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดหูนาวอย่างต่ืนตาต่ืนใจ 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก Ibis Styles Nagoya หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอนัดบั ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น 

The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยมีบา้น

ทรงแบบ “กัชโชสึคุริ” เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กัชโช”  มี

ความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะรูปแบบของบา้นที่มีหลังคามุงด้วย

ฟางขา้วที่ท ามมุชนัถึง 60 องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 

18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปี  ค.ศ. 1995 องค์กร

ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็นมรดกโลกนั่นเอง หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่

เมืองนาโกย่า อีกครัง้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็ น าท่านสู ่เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ 

ตัง้อยู่ใน จ.กิฟุ ที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขา และธารน า้ใสจ านวนมาก จากนัน้ใหท้่านเดินเล่น ณ 

ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลิตเติล้เกียวโต” เป็นย่าน

เมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรกัษ์ไวซ้ึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่ นได้

วนัท่ีสาม   เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซนัมาจิซูจิ-ถ่ายรปูกบัท่ี

ท าการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองนาโกย่า 



 

 

 

อย่างสมบูรณ ์ทัง้บา้นเรือน รา้นคา้ คาเฟ่ และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยงัคง

บรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ไดอ้ย่างดี นอกจากนีย้ังมี วัด ศาลเจา้ สะพาน และตลาดเชา้ที่

คึกคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 

จากนัน้ใหท้่านได ้ถ่ายรูปกับที่ท าการเก่าทาคายาม่า (Takayama Jinya) (ดา้นนอก) ใช้

เป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้

การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แลว้ เป็นที่ท าการรฐัในยุค

เอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ ์ซึ่งภายในนีป้ระกอบดว้ยบริเวณ

ไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หนา้ที่  จากนัน้น าท่านเดินทาง

กลบัสู ่เมืองนาโกย่า อีกครัง้ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก Ibis Styles Nagoya หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี    เมืองนาโกย่า-เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอนั-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผอ่าราชิยาม่า-สะพาน

โทเกต็สิเคียว-เมืองโอซาก้า-ช้อปป้ิงเอก็ซ์โปซิต้ี-ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 



 

 

 

จากนัน้น าท่านสมัผสัประสบการณพ์ิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูว้ิธีชงชาแบบ

ธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ่ นตั้งแต่การวอรม์อุปกรณ์ การชง และ

ขั้นตอนการ ด่ืม และยัง เ ปิดโอกาสให้ท่ านได้มี ส่วนร่วมในพิ ธีการชงชานี ้อี กด้วย 

จากนัน้น าท่านสู ่ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งนีน้ัน้ ถกูสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถึง

จักรพรรดิคามมุ และจักรพรรดิ์โคเมอิ ผูท่ี้มีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เน่ืองจาก

เป็นจักรพรรดิองคแ์รก และองคส์ุดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสา และประคโูทริอิยกัษ์สีแดงที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่

ไกล  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองอาราชิยาม่า (Arashiyama) หรือที่คนไทยรูจ้กัในชื่อ “ป่า

ไผ่อาราชิยาม่า” โดยที่ตลอดเสน้ทางทัง้สองขา้งนัน้ ถูกขนาบดว้ยป่าไผ่ ใหค้วามร่มรื่นเรียง

รายสดุลกูหูลกูตา ซึ่งเป็นมมุถ่ายรูปยอดฮิตที่อยู่หลงัวดัเทนริวจิ รวมทัง้แม่น า้โฮซูกาวะ ใหทุ้ก

ท่านสามารถเก็บภาพที่ริมแม่น า้บริเวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็น

อะไรที่พลาดไม่ไดเ้ด็ดขาดหากไดม้าเยือน ณ ที่แห่งนี ้เต็มไปดว้ยบรรยากาศดีที่เหมาะแก่การ

พักผ่อนและชมวิวทิวทัศนเ์ป็นอย่างยิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) 

เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

ตัง้อยู่ในภูมิภาคคนัไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบนัเมืองโอซากา้ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทัง้

แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ จากนั้นอิสระใหท้่าน ช้อปป้ิง 

ณ เอ็กซโ์ปซิตี ้(Expo City) ศนูยร์วมความบนัเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น 

เอ็กซโ์ปซิตีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดขึน้

เมื่อปี ค.ศ. 1970 มีเนือ้ที่ทัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ที่แห่งนีม้ีแหล่งความ

บัน เทิ งมากมาย  ภายใต้คอน เซ็ปต์  fusing the enjoyment of playing, learning, and 

discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูป

ไดต้ามอธัยาศยั และอิสระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่ง

นีม้ีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์



 

 

 

รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ น 

และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการ

รวมกันอยู่บริเวณนี ้ใกลก้ันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบนัเทิง

ยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพาน

นิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico 

Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑาก าลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.  1935 

นอกจากนีย้ังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ รา้นปูคานิโดรากุ (Kani 

Doraku) ซึ่งมีปยูกัษข์ยบัแขน และลกูตาไดอี้กดว้ย และหา้มพลาดส าหรบั “ทาโกยาก”ิ อาหาร

ทอ้งถิ่นของชาวโอซากา้ ที่มาถึงถิ่นแลว้ตอ้งลอง 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก  Sarasa Hotel Dotonbori หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ... 

 09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่  XJ 613 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชั่วโมง 

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

วนัท่ีห้า   กรงุโอซาก้า-สนามบินคนัไซ-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

**ท่านใดมีเทีย่วบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่าน้ัน** 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

31 มีนาคม-04 เมษายน 66 V91MPA 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

02-06 เมษายน 66 O7PY8A 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

03-07 เมษายน 66 QYQF4U 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

14-18 เมษายน 66 U5GTTJ 44,888.- 6,900.- 9,900.- 

15-19 เมษายน 66 VBQ88E 44,888.- 6,900.- 9,900.- 

25-29 เมษายน 66 EZUSUV 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

26-30 เมษายน 66 G3FM4Z 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 66 WYE33H 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 LZC1XY 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 MUKK3Y 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

01-05 พฤษภาคม 66 E3U5QM 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

03-07 พฤษภาคม 66 X2877S 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

04-08 พฤษภาคม 66 L2UMWC 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 พฤษภาคม-03 มิถนุายน 66 G9VJ4U 35,888.- 6,900.- 9,900.- 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 

 



 

 

 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเทีย่วบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเทีย่วบนิหลกัเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบนิทีท่าง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท์ีเ่ร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไมนั่บรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้ากอ่นท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการยืนยันเทีย่วบนิหลัก 
และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 



 

 

 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการยื่นรอ้ง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซื่อ้) 



 

 

 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน
ชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดินทางด้วยเทีย่วบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่
สามารถใช้เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่1.1 ได้ 

 

      2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททัวรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 



 

 

 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้
เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่2.1 ได้ 

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภัยพิบตั ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เชน่ พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองทีท่่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีจ่ะน า

เหตกุารณด์งักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปไดต้ามทีบ่ริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตัน้ัินจะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุไว  ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบัได ้และการจัดทีน่ั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได ้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 



 

 

 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี ้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบรษิัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า

ทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  



 

 

 

4. บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วที่พ านกั

อยู่ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 



 

 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ใหไ้ด ้

10. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ่ม  



 

 

 

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยว และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเริ่มในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านทีม่อบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเทีย่ว และบริการ *** 

 


