
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดนิทางเดอืนมถินุายน – กนัยายน 2560 เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่ 
ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

มถินุำยน – กนัยำยน 2560  

ผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ2ทำ่น) 

พักเดีย่ว 

29 มยิ – 3 กรกฎำคม 2560 19,900 6,000 

5 – 9 กรกฎำคม 2560 19,900 6,000 

12 – 16 กรกฎำคม 2560 19,900 6,000 

19 – 23 กรกฎำคม 2560 19,900 6,000 

26 – 30 กรกฎำคม 2560(วนัเฉลมิพระชนพรรษำ ร.10) 19,900 6,000 

2 – 6 สงิหำคม 2560 19,900 6,000 

9 – 13 สงิหำคม 2560 (วนัแม)่ 19,900 6,000 

16 – 20 สงิหำคม 2560 19,900 6,000 

23 – 27 สงิหำคม 2560 19,900 6,000 

30 สงิหำคม – 3 กนัยำยน 2560 19,900 6,000 

6 – 10 กนัยำยน 2560 19,900 6,000 

13 – 17 กนัยำยน 2560  19,900 6,000 

20 – 24 กนัยำยน 2560 19,900 6,000 

27 กนัยำยน – 1 ตลุำคม 2560 19,900 6,000 

 



  

 

รายละเอยีด 

- ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลับ โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X  

 วนัไป : สนำมบนิดอนเมอืง เทีย่วบนิ XJ610 14.15   ถงึสนำมบนิคนัไซ       22.00น. 
 วนักลับ : สนำมบนิคนัไซ     เทีย่วบนิ XJ611 23.55 น. ถงึสนำมบนิดอนเมอืง  03.45น.  

- รถรับจำกสนำมบนิไปโรงแรม 

- ทีพั่ก 3 คนื โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรอื Hotel Liberty Plaza หรอื Osaka Bay plaza Hotel             

- ฟรบีัตร One day pass ในตัวเมอืงโอซำกำ้  

ใหท้่ำนเที่ยวกันอย่ำงอสิระ เลอืกช็อปป้ิงตำมย่ำนดังของ

มหำนครโอซำกำ้หรอืเขำ้รับสว่นลดชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี

ช ื่อ เสียงตำม เส น้ทำงที่ ระบุ ในบัต ร OSAKA VISITOR 

TICKET ใชไ้ดท้ัง้รถไฟและรถบัสไม่จ ำกัดจ ำนวนเที่ยวใน

เมอืง แนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมเสน้ทำงของบตัร 

ใชบ้ตัรเพือ่เป็นสว่นลดได ้ 
 

 

 
 

 
 

- สำมำรถซือ้ในรำคำทำ่นละ 2,500. - บำท ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ญีปุ่่ น (Universal Studio 
Japan) ชึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงโอซำกำ้ และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ของ

บรษัิทยเูอสเจ จ ำกดั ตำมสญัญำทีค่ลำ้ย ๆ กบัของสวนสนุกยนูเิวอรแ์ซล ออแรนโด ้รสีอรท์ 

เพรำะวำ่ทีน่ีย่ังมเีครือ่งเลน่ทีค่ลำ้ยกบัของทีส่วนสนุกยนูเิวอรแ์ซล ออแรนโด ้และ ยนูเิวอร์
แซล ฮอลลวีดู ซึง่นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นชำวญีปุ่่ นเองและคนเอเชยี เชน่ ชำวไตห้วนั 

ฮอ่งกง และเกำหลใีต ้

หมำยเหต ุ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่น 

และสำยกำรบนิ (โดยเฉพำะภำษีน ้ำมัน ซึง่มกีำรผันผวนอยู่ตลอดเวลำ) สภำพทำงกำรเมอืงภัยทำงธรรมชำตแิตยั่งคงจะ

รักษำมำตรฐำนกำรบรกิำรและค ำนงึถงึควำมตอ้งกำร ,ควำมปลอดภัยและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั..... 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั เสน้ทำงทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันำจร 
(ไป–กลบัทัง้คณะ)  

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร ์
 โรงแรมทีพ่กัตำมระบ ุหรอืเทยีบเทำ่ในรำคำเดยีวกนั (หอ้งละ 2 

ทำ่น)  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงวงเงนิทำ่นละ 2,000,000.- 

(เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม         

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิคำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่เครือ่งดืม่ใน
หอ้งพกั  

 ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์/ ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 
เปอรเ์ซน็ต ์
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 30 วัน คนืมัดจ ำเต็มจ ำนวน  

2. ดว้ยตั๋วเครอืงบนิเป็น รำคำพเิศษ กำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 30 วนั ไมส่ำมำรถคนืเงนิมัด
จ ำไดท้กุกรณี   

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิ

เหตจุ ำเป็นสดุวสิยั จนไมอ่ำจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหำย
สญูเสยีหรอืไดร้ับบำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำม รับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตุ

สดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ 
4. เนือ่งจำกรำยกำรทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำร

ใดๆตำมรำยกำร หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี  
5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำก

ไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่
อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนือ่งจำกควำม

ลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภัย
ธรรมชำต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 
และ บรษัิทฯ จะ 

6. ไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำงเนือ่งจำกมสีิง่ผดิ
กฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอื เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื 

ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้
เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิท ฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นไดไ้มว่ำ่ทัง้หมดหรอื
บำงสว่น  ทัง้บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทย

งดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศ
ไทย 

7. มัคคเุทศก ์พนักงำน  และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ
ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกับ

เทำ่นัน้ 
8. เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ

บรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบ

และยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000  บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทันทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่น
ยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนักอ่นเดนิทำง คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนำ้ 1- 29 วนักอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100 %  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทำง ,ถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีาร
คนืเงนิท ัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำก
โรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่นไปยัง

คณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื  
 คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำตั๋วและอืน่ๆทำ่นละ 10,000 บำท  

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จำกกำรที่รัฐบำลญี่ปุ่ น ประกำศยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศ ซึง่มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ 1

กรกฎำคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขำ้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจ
คนเขำ้เมืองก่อนจึงจะสำมำรถเขำ้ประเทศได  ้(เช่นเดียวกับผูท้ี่ยื่นขอวซี่ำกับทำง

สถำนทตูฯ)  
ทำงเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมอืงจะสอบถำมถงึวัตถุประสงคใ์นกำรเขำ้ประเทศ หรอืขอ
ตรวจเอกสำรที่น ำมำ เช่น ตั๋วเครื่องบินขำกลับ  หรืออื่นๆ สำหรับรำยละเอียดของ

เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำไดแ้ก ่
(1) ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น  

(2) สิง่ทีย่นืยันวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ำนักใน
ประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) (3) ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ใน
ระหวำ่งทีพ่ำนักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ)  

(4) ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น  
คณุสมบัตกิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น   (ส ำหรับกรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูอ่ยำ่งนอ้ย 6  เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมำย แลเขำ้ขำ่ย

คณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิำรถูกสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูก

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
 



  

 

 
 


