
 
 

 
 

 
 

 
 



วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง โอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– เปิดประสบการณใ์หม ่กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – วดัคนิคาคจุ ิ– นา

โกยา่ เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ – ออิอน จสัโก ้ 

 

01.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612  บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ในอดตี  
จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอ

พร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าว
ญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากับรูปปั้นของเทพจิง้จอก 

ทีม่จี านวนมากมาย  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุ้มประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 

OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

 

 
 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์

ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพิธชีงชา และใหท้่านได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากน ัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน ตอ่มาบตุรชาย

ของทา่นไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาท

โดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัว
ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 
 
จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า จากนั้นน าท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter 

Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดกูาล สามารถเทีย่วได ้
ตลอดทัง้ปี  ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว (ตลุาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ  



เนื่องจากมีไฮไลทก์ารประดับไฟขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น อสิระใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลาย

รูปแบบ ไมว่า่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดบัไฟในน ้า (Water Illumination)   
 

 
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่หา้งฯออิอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบรนด์

ญปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหา
ซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY  HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม นาโกยา่ – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ – ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่  – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายาม่า จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร น า
ทา่นเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทีย่ังคงดแูลวัด 

ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคา

วะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึ

คุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 

60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนัก

ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 



 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิ น าทา่นเดนิผ่าน

ชม ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายาม่า   ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ 430 เยน ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ 

เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วน

พจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ จากนัน้อสิระเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ

ทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็น
ตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น 

 
 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  ส าหรบัท่านทีช่ื่นชอบในรสชาตขิองเนื้อววั ณ เขตเมอืงเก่าซนัมาชิซจึ ิมี

รา้นอาหารทีเ่ป็นสุดยอดของเนือ้ฮดิะไม่วา่จะมาเป็นในรูปแบบป้ิงยา่ง ซูชเินือ้ฮดิะ หรอืจะเป็นเนือ้บดชุบแป้ง



ทอดในนามทีเ่รยีกกนัวา่ “โคโระเกะ” ส าหรบัทา่นทีไ่มท่านเนือ้ภายในถนนเสน้นีย้งัเต็มไปดว้ยรา้นโซบะ ราเมน 

แมก้ระท ัง่ขนมหวานของทานเลน่ตา่งๆใหท้า่นไดล้ ิม้ลองอกีมากมาย* 
 

 
 

พกัที ่ โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่       ลานกจิกรรมหมิะ – ปราสาทโอซากา้ – ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกสนานไปกบัลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ 

ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงทา่นจะ

ไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่
เขา้ , ค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิด

ใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  
 

 
 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นทา่นเดนิทางสู ่ โอซากา้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่

รวมคา่เขา้ปราสาท) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยู่ภายใน 
ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ให ้

กอ่สรา้งปราสาทแหง่นี ้  
 



 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษีดวิตีฟ้ร ีย่าน ชนิไซ

บาช  ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้
หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ 

อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่
ดดัท าใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุ

แหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่าน

นีค้อื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง   
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม  BELLEVUE GARDEN HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  โอซากา้ – สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.50 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

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



** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 12 มกราคม 2562 26,999 8,000 

12 – 16 มกราคม 2562 26,999 8,000 

15 – 19 มกราคม 2562 26,999 8,000 

18 – 22 มกราคม 2562 26,999 8,000 

19 – 23 มกราคม 2562 26,999 8,000 

23 – 27 มกราคม 2562 26,999 8,000 

24 – 28 มกราคม 2562 26,999 8,000 

25 – 29 มกราคม 2562 26,999 8,000 

26 – 30 มกราคม 2562 26,999 8,000 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 26,999 8,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 25,999 8,000 

12 – 16 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

20 – 24 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

22 – 26 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

07 – 11 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

13 – 17 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

14 – 18 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

15 – 19 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

16 – 20 มนีาคม 2562 27,999 8,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  



 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 35 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและ  เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก   ฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


