
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO 5D3N 

ทวัร ์เรยีล เรียล โอซากา้ตวัตึง  



 

 

 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวก 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ 612 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.45 ชัว่โมง 

 

 

 

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมูิ-สนามบินคันไซ - - -  
2 สนามบินคันไซ-กรงุโอซากา้-ถ่ายรปู

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-เมืองเกียวโต-
วัดคิโยมิส-ึย่านฮิกาชิยามา่-เมืองนาโกย่า-
งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

- 🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 เมืองนาโกย่า-หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวา
โกะ-เมืองทาคายามา่-ถนนซันมาจิซจูิ-
ถ่ายรปูที่ท าการเก่าทาคายามา่ (ดา้นนอก)-
เมืองนาโกย่า 

🍽 
 

🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 เรียนรูพ้ิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจา้เฮอัน-เมืองอา
ราชิยามา่-ป่าไผ-่สะพานโพเก็ตสึเคียว-เมือง
โอซากา้-เอ็กซโ์ปซิตี้-ย่านชินไซบาชิ 

🍽 🍽 
 

- Sarasa Hotel Dotonbori 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินคันไซ-สนามบินสวุรรณภมูิ 🍽 - -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-กรงุโอซาก้า-ถ่ายรปูประสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วดัคิโยมิสึ-ช้

อปป้ิงย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองแล้ว จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่ง

ของเมืองโอซาก้า ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นบัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยงั

เมืองโอซาก้า ด้วยความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ ห้อมล้อมด้วย ก าแพงหิน 

คูน า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพืน้ที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมือง

ทนัสมยัที่อยู่รายล้อมจากตกึอาคารทนัสมยั ท าให้ความรู้สกึเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุด

เข้ามาในยุคปัจจุบนัเลยทีเดียว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคย

เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงท าให้เมืองเกียวโตแห่งนี ้มี

สถานที่ส าคญัๆ ที่เต็มไปด้วยประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นมากมาย จากนัน้

น าท่านสู ่วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน า้ใส” เป็นวดัเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายเุก่าแก่กว่าตวัเมืองเกียว

โต ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทัง้หมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค า้ยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ 

ประกอบไปด้วยเสาไม้จ านวนร้อยกว่าต้น สูงจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 

โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญ่ีปุ่ นโบราณนั่นเอง  จากระเบียงแห่งนีส้ามารถ

ถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม

พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิส ึ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนัน้ให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการค้าที่ถือว่าฮอตฮิต

มากที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ะตัง้อยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวนัออกของ

เกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเลน่ ร้านขายสินค้า

ต่างๆ และร้านขนมพืน้เมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ท าให้ยานนีม้ี

เสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์

โบราณ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น เลือกซือ้ เลือกดขูองตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทาง

ต่อสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในภูมิภาคชูบุ (Chubu) และเป็น



 

 
เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ขึน้ชื่อในเร่ืองแหล่งอตุสาหกรรม และยงัเป็นเมือง

ท่าที่ส าคัญอีกด้วย จากนัน้น าท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

(Nabana no Sato) งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น ซึ่งจะจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีใน

ระยะเวลายาวนานหลายเดือน ตัง้แต่เดือนตลุาคม-พฤษภาคม เป็นงานจดัแสดงไฟที่หลายคน

ตัง้ตารอ เพราะในแต่ละปีจะมีธีมการจดังานแตกต่างกนัออกไป ในพืน้ที่ของสวนดอกไม้ขนาด

ใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟกว่าล้านดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค ่าคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่ง

เป็นรูปทรงต่างๆ ทัง้ภเูขาไฟฟจูิ ต้นคริสต์มาส แม่น า้ ทุ่งหญ้า รวมถึงยงัมีการประดบัไฟบนน า้ 

ให้นกัท่องเที่ยวได้เดินชมกนัเพลินๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดหูนาวอย่างต่ืนตาต่ืนใจ 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก Ibis Styles Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม   เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซนัมาจิซูจิ-ถ่ายรปูกบัท่ี
ท าการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองนาโกย่า 



 

 
จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอนัดบั ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น 

The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยมีบ้าน

ทรงแบบ “กัชโชสึคุริ” เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กัชโช”  มี

ความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะรูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วย

ฟางข้าวที่ท ามมุชนัถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากนั ตวับ้านมีความยาวประมาณ 

18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสร้างขึน้โดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปี  ค.ศ. 1995 องค์กร

ยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลกนัน่เอง หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่

เมืองนาโกย่า อีกครัง้  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าท่านสู ่เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ 

ตัง้อยู่ใน จ.กิฟุ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และธารน า้ใสจ านวนมาก จากนัน้ให้ท่านเดินเล่น ณ 

ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลิตเติล้เกียวโต” เป็นย่าน

เมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่ นได้

อย่างสมบูรณ์ ทัง้บ้านเรือน ร้านค้า คาเฟ่ และโรงสาเก สร้างขึน้ด้วยไม้แบบโบราณ และยงัคง

บรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ได้อย่างดี นอกจากนีย้ังมี วัด ศาลเจ้า สะพาน และตลาดเช้าที่

คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 

จากนัน้ให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับที่ท าการเก่าทาคายาม่า (Takayama Jinya) (ด้านนอก) ใช้

เป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผู้ ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้

การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ท าการรัฐในยุค

เอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนีป้ระกอบด้วยบริเวณ

ไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจ้าหน้าที่  จากนัน้น าท่านเดินทาง

กลบัสู ่เมืองนาโกย่า อีกครัง้ 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 



 

 
ที่พัก Ibis Styles Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสมัผสัประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่ น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบ

ธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ่ นตัง้แต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และ

ขัน้ตอนการ ด่ืม และยัง เ ปิดโอกาสให้ท่ านไ ด้มีส่วน ร่วมในพิ ธีการชงชานี อี้ ก ด้วย 

จากนัน้น าท่านสู ่ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าแห่งนีน้ัน้ ถกูสร้างขึน้เพื่อให้ระลกึถึง

จักรพรรดิคามมุ และจักรพรรด์ิโคเมอิ ผู้ ท่ีมีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เน่ืองจาก

เป็นจักรพรรดิองค์แรก และองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสา และประคโูทริอิยกัษ์สีแดงที่ตัง้อยู่ด้านหน้าของวดั มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่

ไกล  

วนัท่ีส่ี    เมืองนาโกย่า-เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอนั-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผอ่าราชิยาม่า-สะพาน

โทเกต็สิเคียว-เมืองโอซาก้า-ช้อปป้ิงเอก็ซ์โปซิต้ี-ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 



 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองอาราชิยาม่า (Arashiyama) หรือที่คนไทยรู้จกัในชื่อ “ป่า

ไผ่อาราชิยาม่า” โดยที่ตลอดเส้นทางทัง้สองข้างนัน้ ถูกขนาบด้วยป่าไผ่ ให้ความร่มร่ืนเรียง

รายสดุลกูหูลกูตา ซึ่งเป็นมมุถ่ายรูปยอดฮิตที่อยู่หลงัวดัเทนริวจิ รวมทัง้แม่น า้โฮซูกาวะ ให้ทุก

ท่านสามารถเก็บภาพที่ริมแม่น า้บริเวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็น

อะไรที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดหากได้มาเยือน ณ ที่แห่งนี ้เต็มไปด้วยบรรยากาศดีที่เหมาะแก่การ

พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์เป็นอย่างยิ่ง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) 

เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

ตัง้อยู่ในภูมิภาคคนัไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบนัเมืองโอซาก้า มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทัง้

แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ จากนัน้อิสระให้ท่าน ช้อปป้ิง 

ณ เอ็กซ์โปซิตี ้(Expo City) ศนูย์รวมความบนัเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น 

เอ็กซ์โปซิตีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึน้

เมื่อปี ค.ศ. 1970 มีเนือ้ที่ทัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ที่แห่งนีม้ีแหล่งความ

บัน เทิ งมากมาย  ภายใ ต้คอนเซ็ป ต์  fusing the enjoyment of playing, learning, and 

discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ทัง้ช้อปปิง้ กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูป

ได้ตามอธัยาศยั และอิสระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลง่ช้อปปิง้แห่ง

นีม้ีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์ 

ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ น 

และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการ

รวมกันอยู่บริเวณนี ้ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบนัเทิง

ยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพาน

นิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico 

Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑาก าลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ.  1935 

นอกจากนีย้ังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani 



 

 
Doraku) ซึง่มีปยูกัษ์ขยบัแขน และลกูตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดส าหรับ “ทาโกยาก”ิ อาหาร

ท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Sarasa Hotel Dotonbori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ... 

 09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ 613 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง 

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า   กรงุโอซาก้า-สนามบินคนัไซ-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 



 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 
31 มีนาคม-04 เมษายน 66 V91MPA 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

02-06 เมษายน 66 O7PY8A 40,888.- 6,900.- 9,900.- 
03-07 เมษายน 66 QYQF4U 40,888.- 6,900.- 9,900.- 
14-18 เมษายน 66 U5GTTJ 44,888.- 6,900.- 9,900.- 
15-19 เมษายน 66 VBQ88E 44,888.- 6,900.- 9,900.- 
25-29 เมษายน 66 EZUSUV 40,888.- 6,900.- 9,900.- 
26-30 เมษายน 66 G3FM4Z 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 66 WYE33H 40,888.- 6,900.- 9,900.- 
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 LZC1XY 40,888.- 6,900.- 9,900.- 
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 MUKK3Y 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

01-05 พฤษภาคม 66 E3U5QM 38,888.- 6,900.- 9,900.- 
03-07 พฤษภาคม 66 X2877S 38,888.- 6,900.- 9,900.- 
04-08 พฤษภาคม 66 L2UMWC 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 พฤษภาคม-03 มิถนุายน 66 G9VJ4U 35,888.- 6,900.- 9,900.- 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

**ท่านใดมีเที่ยวบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอร์เอเชีย เท่านัน้** 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเที่ยวบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเที่ยวบนิหลกัเท่านัน้ นอกเหนือจากสายการบนิที่ทาง



 

 
บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย

โปรแกรมทัวร์ที่เร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ และให้แจ้งต่อ
พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกครัง้ เน่ืองจากต้องได้รับการยืนยันเที่ยวบนิหลัก 

และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์ และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 



 

 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้ เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามคัคเุทศก์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

1. เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านัน้ ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่น่ังออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซือ้) 



 

 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน

ชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่
สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้ 

 

      2.      เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซือ้เท่านัน้) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

2.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  



 

 
        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทัง้หมด และอื่ นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่สามรถใช้
เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้ 

 

3.  เงื่อนไขกรณีเกดิภัยพิบตัิ 

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะน า

เหตกุารณ์ดงักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตันัิน้จะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 

หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบัได้ และการจัดที่น่ัง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้ 



 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้  ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้  ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั

เกิน (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูค้าเป็นส าคญั 



 

 
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า

ทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนัน้ให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ านกั

อยู่ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 



 

 
1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าให้ได้ 



 

 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา

ในการท่องเที่ยว และช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเท่ียว และบริการ *** 

 


