
 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

12.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

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) 
14.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        

บนเครือ่ง 

 
 

 

 

 

 

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัที่ โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
วนัที่สอง โอซากา้ – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาร ิ– วดัคินคาคุจ–ิศาลเจา้คบูิเนะ - นาโกยา่ – อิออน จสัโก ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ 

เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ือง

พืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นชื่อว่าเป็น ทูต

สวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพ

จิ้ งจอก ท่ีมีจ านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิิ ซุม้ประตสูแีดงที่เป็นสญัลกัษณข์องศาล

เจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 

กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของ

เรือ่งว่ิงลอดซุม้ประตเูพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 

 



 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม วดัคินคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน 

อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อน ต่อมาบุตรชาย

ของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้

ในปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 

ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท่้าน

ไดด่ื้มด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นให้

เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม จากน้ันน าท่านสู่ ศาลเจา้คิบูเนะ สรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหก้บั

เทพเจา้น ้ าและฝนและเชื่อกนัว่าจะช่วยดูแลพิทักษ์รกัษาผูท่ี้ออกทะเล และท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจะมี

การท านายดวงชะตาท่ีไม่เหมือนกบัท่ีอ่ืน โดยจะใหสุ่้มเลือกกระดาษค าท านาย ซ่ึงเป็นกระดาษ

พิเศษ โดยจะยงัมองไม่เห็นขอ้ความบนกระดาษ จากน้ันเม่ือน ากระดาษจุ่มลงในน ้า ขอ้ความค า

ท านายก็จะปรากฏขึ้ นมา   น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้

ขนาดใหญ ่หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

พกัที่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ -” ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า                   

เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะ   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ี

สวยงาม ผูค้นท่ีเป็นมิตร น าท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช้ื่อวา่“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมือง

ขนาดเล็กน่ารกัตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศ

แบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั น าท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือก

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุร ิ

ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้น

ท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 

18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว 

แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดูหนาวไดดี้ 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 

น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือครั้งอดีต ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่

อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า              

ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการ

รฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาได้

อยา่งสมบูรณ ์ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน

พิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของ

เจา้หน้าท่ี ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ  430 เยน  น า

ชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยังคงคว ามเป็น

บา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน 

และรา้นคา้น่ารกั ๆ ท่ียงัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือของท่ีระลึกพื้ นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะ

ชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะ  ใหท่้านไดนั้ง่รถรางสมัผัสบรรยากาศ

ภายในไร่  ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุอ์าทิ ดอกกุหลาบ, ลิลล่ี, ซาเวียร,์ ดอกเวอรจ์ิ

เน่ีย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ท่ีเบ่งบานตอ้นรบัผูท่ี้มาเยือน เก็บภาพประทับใจท่ีแสนโรแมน

ติคกบัมวลหมู่ดอกไมอี้กทั้งฉากหลงัยงัเป็นโบสถสุ์ดคลาสสิค   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ี่ปุ่นยากินิคุ

บริการเมนูเน้ือและหม ูคลุกเคา้กบัน ้าซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น    

พกัที่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สี ่       ปราสาทโอซากา้ –ดิวตี้ ฟร ี- ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท -  สนามบินคนัไซ  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึงถือไดว้่า

เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึง

ความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ 

ผูมี้ค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งน้ี  จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ จากน้ันน าท่านชอ้ป

ป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีดิวตี้ ฟรี ย่าน 

ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้

อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือว่าเป็นยา่นแสงสี 

และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่ห์

อยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และ



 
 

ปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และรา้นคา้ทุก

แหง่ จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก

ญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ให้

ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ 

อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณกี์ฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงั

เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ   MK 

Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทั้งเลือกซ้ือ

กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดบั 

และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush 

Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 



 
 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

02 – 06 พฤษภาคม 2561 31,900 8,000 23,900 

03 – 07 พฤษภาคม 2561 31,900 8,000 23,900 

04 – 08 พฤษภาคม 2561 31,900 8,000 23,900 

06 – 10 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

08 – 12 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

17 – 21 พฤษภาคม 25651 29,900 8,000 21,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 29,900 8,000 21,900 

07 – 11 มิถุนายน 2561 27,900 8,000 19,900 

14 – 18 มิถุนายน 2561 27,900 8,000 19,900 

21 – 25 มิถุนายน 2561 27,900 8,000 19,900 

27 มิ.ย. – 07 ก.ค. 2561 27,900 8,000 19,900 

 
 
 
 
 



 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 
 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3,500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  



 
 

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

 



 
 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 


