
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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) 

14.10 น. เหิรฟาสูเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่  XJ610 บริการอาหาร และ

เครื่องดื่ม        บนเครื่อง 

 

 

 

 
 

 



 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูทีพัก 

พักที่ โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วนัทีส่อง โอซากา –  ฟชูมิ ิอนิาร ิ–  วดัคนิคาคจุ ิ–  นาโกยา –  เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซา

โตะ  

 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเกยีวโต เมืองหลวงเกาของญ่ีปุนมานานกวา 1,000 ป นํา

ทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่เปนที่นับถือยิ่งของ

ประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณ

ธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุนชื่อวาเปน ทูต

สวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปปน

ของเทพจิ้งจอก ที่มีจํานวนมากมาย แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปน

สัญลกัษณของศาลเจาทีม่มีากกวารอยตนทอดตวัยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่น

กันบนเสนทางยาวถงึ 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF 

GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสม

ความปรารถนา  

 

 

 



 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา จากนั้นนําทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no 

Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวนดอกไม ที่มีทุง

ดอกไมใหชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป  ในชวงฤดูใบไมรวง

ตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว  จะไดรับความนิยมมากเปนพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เน่ืองจากมีไฮไลทการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ปุน อิสระใหทานไดเพลิดเพลิน

กับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน อุโมงคแสงไฟ (Tunnel of Light) 

หรือ การประดับไฟในนํ้า (Water Illumination)  **อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย**  

พักที่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 

วันที่สาม นาโกยา –  ทาคายามา –  หมูบานชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิ–  อิออน 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

ทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่

สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เปนเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูใน

หุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียว

โตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจาก

องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึ

คุริ ซึ่งเปนแบบญีปุ่นดัง้เดมิ ชื่อนี้ไดมาจากคาํวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบ

ของบานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้น

โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยาง

หนกัในชวงฤดูหนาวไดดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงคว ามเปนบานเมืองแบบญี่ปุนดั้งเดิม

อยางแทจริงนําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครัง้อดีต ที่ทําการเกาเมอืงทาคายามา ใชเปน



 

ทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใต

การปกครองของโชกุนโตกกุาวา              ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่

ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมยัมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ี

ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ

เจาหนาที ่ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน   

เดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่ยังคง

อนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก

พื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ 

ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก  ใหทานได

เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 

100 เยน และ สินคาอื่นๆ อีกมากมายใหทานไดเลือกสรร **อิสระอาหารค่ําตาม

อัธยาศัย**  

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ี ่       ปราสาทโอซากา –  ดวิตีฟ้ร ี-ชอปปงชนิไซบาช ิ–  รงิกเุอาทเลท็ -  สนามบนิคนัไซ  

 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่ง

ถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู

ภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆ

ของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงนี ้  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานเดินทางสูเมืองโอซากา ใหทานไดชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหาร

เสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ยาน ชินไซบาช ิยานชอปปง

ชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย 

และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี 

และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย 

ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทํา

ใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่

ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมาก

ที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาให เขามาใชบริการ สัญลักษณ เดนของยานนี้คือ ตึกรูป

เครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุนน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นนําทานสู ริงกุ เอาทเลต็ (Rinku Outlet) แหลงชอปปงใหญใกลกับสนามบินคัน

ไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและสินคา

ดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทาอุปกรณกีฬา, 

เครื่องใชไฟฟา และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมายกับคอล

เ ล ค ชั่ น เ สื้ อ ผ า ล า สุ ด  อ า ทิ   MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia 

Rowley,  Diffusione Tessile ฯ ล ฯ  พ ร อ ม ทั้ ง เ ลื อ ก ซื้ อ ก ร ะ เ ป า ไ ฮ

ไ ซ  Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯ ล ฯ  ห รื อ จ ะ เ ลื อ ก ดู

เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ 

รวมไปถึงรองเทาแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ 

ห รื อ เลื อ ก ซื้ อ สิ น ค าสํ าห รั บ คุ ณ ห นู   Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki 

House และสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปงตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง

สินคา) 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

 

วนัทีห่า  กรงุเทพฯ-สนามบินดอนเมอืง 

 



 

23.55 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

03.50 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 

30 พ.ย. –  04 ธ.ค. 2561 26,999 8,000 17,999 

01 –  05 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

08 –  12 ธนัวาคม 2561 31,999 8,000 22,999 

12 –  16 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

13 –  17 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

14 –  18 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

15 –  19 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

18 –  22 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

19 –  23 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

20 –  24 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

21 –  25 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

22 –  26 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

23 –  27 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 



 

24 –  28 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

25 –  29 ธนัวาคม 2561 32,999 8,000 23,999 

26 –  30 ธนัวาคม 2561 32,999 8,000 23,999 

27 –  31 ธนัวาคม 2561 35,999 8,000 26,999 

28 ธ.ค. 61 –  01 ม.ค. 62 39,999 8,000 30,999 

29 ธ.ค. 61 –  02 ม.ค. 62 39,999 8,000 30,999 

30 ธ.ค. 61 –  03 ม.ค. 62 39,999 8,000 30,999 

31 ธ.ค. 61 –  04 ม.ค. 62 39,999 8,000 30,999 

 

***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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



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

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 ้

1. ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว  



 

2. ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 

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. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

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

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 

ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก

เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


