
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ –  สนามบนิดอนเมอืง 

 

12.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ

อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 

(นํ �าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

14.50 น. เหิรฟาสูเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่  XJ610 บริการอาหาร และ

เครื่องดื่ม        บนเครื่อง 

 

 

 

 
 



 

 

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูทีพัก 

พักที่ โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วนัทีส่อง นาโกยา –  ฟชูมิ ิอนิาร ิ–  ปราสาททอง –  วดัโทฟคุจุ ิ–  นาโกยาสเตชัน่ 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานชม ศาลเจาฟชูมิอินิาร ิที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่เปนที่นับถือยิ่ง

ของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณ

ธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุนชื่อวาเปน ทูต

สวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปปน

ของเทพจิ้งจอก ที่มีจํานวนมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสแีดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอย

ตนทอดตวัยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลัน่กันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และ

เปนฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่อง

วิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเปน

สถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟ

ไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปดดวย

ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําที่สามารถ

สะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดโทฟุคุจิ เปนวัดในนิกายเซน สรางขึ้นใน ค.ศ.1236 ตาม

คําสั่งของขุนนาง ผูยิ่งใหญในสมัยคามาคุระ ชื่อวัด วัดโทฟุคุจ ิไดมาจาก 2 วัดในเมือง

นารา ตัววัดเคยถูกไฟไหมไดรับความเสียหายถึง 3 ครั้ง ในชวงป ค.ศ. 1316 –  1336 

และไดมีการสรางขึ้นใหมในคริสตศตวรรษที่ 15 ในสมัยนั้นเปนวัดที่ยิ่งใหญ 1 ใน 5 

ของเมืองเกียวโต  ภายในวัดขึ้นชื่อวาเปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่สวยงามแหงหนึ่งใน

เกียวโต  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู นาโกยา สเตชั่น ศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟที่สําคัญ

ของเมืองและภูมิภาค Chubu อีกทั้งยังเปนจุดเชื่อมตอในการเดินทางไปยังจังหวัดหรือ

ภูมิภาคอื่นๆ  เพราะที่นี่เปนศูนยรวมสถานีรถไฟ JR, รถไฟใตดิน และรถไฟดวนชินคัน

เซ็นเอาไวดวยกัน สถานี นายา สเตชั่น จึงเปนศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญมากเลย

ทีเดียว ที่ชั้นใตดินของสถานีนาโกยายังมีแหลงชอปปงขนาดใหญอีกดวย  ไมวาจะ

เปนรานขายเสื้อผาแฟชั่น รองเทา กระเปา อุปกรณ เดินปา รานขายของฝาก  

รานอาหารมากมาย เชน รานขาวหนาปลาไหล รานปกไกทอด รานซูชิ  (อิสระอาหาร

ค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา) สมควรแกเวลานําทานเดิน

ทางเขาสูที่พัก 

พักที่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

วันที่สาม ศาลเจาโอสึคันนง –  ชมซากุระและใบไมแดงที่โอบาระ –  โทคิ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เปนหนึ่งในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมที่

ใหญที่สุดในญี่ปุน และเปนวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงา

วะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเปนตัวประกัน อันเปนประวัติศาสตรหนาหนึ่งของยาน

โอสึ OSU เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยัง

เปนจุดทองเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกยา ซึ่งนอกจากคนญี่ปุนแลว นักทองเที่ยว

ตางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชนกัน ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปปง ทานอาหาร 

และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยางเต็มอิม่ที่ยานรานคา   

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทานเดินทางสู  เมืองโอบาระ ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม กับ

บรรยากาศที่หาชมไดยาก กับซากุระที่เบงบานแยมกลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไม

แดงของเทศกาลใบไมเปลี่ยนสี  ซึ่งหาชมไดยากมาก ตนกําเนิดของซากุระหนาหนาว

ในโอบาระนี้มาจากคุณหมอเกนซากิ  ฟูจิโมะโตะ  ไดนําชิคิซากุระมาลองปลูกตั้งแต

ตนยุคป 1900 จนไดตนแมพันธุและขยายพันธุไปทั่วบริเวณ  ปจจุบันมีตนซากุระ

มากกวา 10,000 ตน  ซึ่งจะหาชมไดเฉพาะแคเดือนพฤศจิกายนเทานั้น  อิสระใหทาน

ไดเก็บภาพประทับใจกับสีสันของซากุระ และใบไมเปลี่ยนสี (ทั้งนี้ทั้งนั้นซากุระจะบาน

หรือไม  ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ แตโดยปกติจะเริ่มบานชวงกลางเดือนพฤศจิกายนของ

ทุกป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาแบรนเนมที่ โทคิพรีเมี่ยมเอาทเล็ต  เปนพื้นที่ชอปปงเอาท

เล็ตขนาดใหญ มีรานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน เชน 

Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 

Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถชอปปงไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย 

และเด็กเล็ก ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค โดยแตละรานก็จะมี

โปรโมชั่นสวนลดมากมาย อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ี ่       ปราสาทโอซากา –  ดวิตีฟ้ร ี- ชอปปงชนิไซบาช ิ–  ออิอน -  สนามบนิคนัไซ  

 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  



 

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่ง

ถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู

ภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆ

ของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงนี ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานเดินทางสูเมืองโอซากา จากนั้นนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค 

อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ยาน ชินไซบาชิ 

ยานชอปปงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคา

อันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปน

ยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้น

ชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟ

นีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะ

ถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกราน

ของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้

คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุนน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นนําทานชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก  ใหทานได

เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 

100 เยน และ สินคาอื่นๆ อีกมากมายใหทานไดเลือกสรรกอนกลับ  

(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง

สินคา) ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

วนัทีห่า  กรงุเทพฯ-สนามบินดอนเมอืง 

00.10 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอน

ทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบรกิาร *** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไม

คืนมัดจาํไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบิน

เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

อตัราคาบรกิาร **บรกิารน้าํดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทองเทีย่ว** 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใหญหองละ  

2-3 ทาน 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ราคาทวัรไมรวม

ตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

16 –  20 พฤศจกิายน 2561 27,999 8,000 18,999 

17 –  21 พฤศจกิายน 2561 27,999 8,000 18,999 

20 –  24 พฤศจกิายน 2561 26,999 8,000 17,999 

21 –  25 พฤศจกิายน 2561 28,999 8,000 19,999 

22 –  26 พฤศจกิายน 2561 27,999 8,000 18,999 

23 –  27 พฤศจกิายน 2561 27,999 8,000 18,999 

24 –  28 พฤศจกิายน 2561 27,999 8,000 18,999 

25 –  29 พฤศจกิายน 2561 25,999 8,000 16,999 



 
 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่ทานละ 3,500 

เยน/ทรปิ/ตอทาน*** 

 

** ราคาเดก็อายไุมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่

เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ

เดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนื่องจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนกักระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุ เทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนกัระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่นไมเกนิ 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเทีย่ว เยีย่มญาต ิ

หรอืธรุกจิ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัิ

การเขาประเทศญีปุ่น* ดงัตอไปนี ้

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 

2. สิง่ทีย่นืยนัวาทานสามารถรบัผดิชอบคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวางที่

พาํนกัในประเทศญี่ปุนได (เชน เงนิสด บตัรเครดติ เปนตน) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู และหมายเลขตดิตอในระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจดัเตรยีมให 

4. กาํหนดการเดนิทางระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 



 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3,500 เยน/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) 
 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชาํระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ

เดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน

ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว  

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3   ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม

มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพือ่การทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน

เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ

ที่มีวีซ า  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่ จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่

จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด

จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 



 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน

ละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบนิเทานั้น  

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 

ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก

เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


