
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

สกัการะพระใหญแ่หง่เมอืงนารา + สวนกวางนารา 

เพลดิเพลนิ ณ ลานสกทีาคายามา่ 
ชมเมอืงเกยีวโต เมอืงเล็กๆทีม่สีถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์

พกักฟิ ุ1 คนื พกันาโกยา่ 1 คนื พกัโอซากา้ 2 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ

เพื่อยืนยันกับทางเจา้หนา้ที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ตั๋วเครื่องบนิประเภทที่สามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้อันเน่ืองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนือการ

ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผลเหลา่น้ี อยู่เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภัยในความไมส่ะดวก 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – AEON MALL GIFU  

03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น
ออกเดนิทาง 

05.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิที ่SL304 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

13.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ช ัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา 
 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

น าท่านเดนิทางสู่ AEON MALL (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) หา้งใหญ่ที่มีรา้นคา้ชัน้น า

มากมาย ทัง้แบรนดเ์นม และรา้นคา้ทั่วไป อกีทัง้ยังมรีา้นอาหาร และรา้นขนม ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – AEON MALL GIFU 

DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) 

  

 
- GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ลานสก ี- หมู่บา้นชริาคาวาโกะ - ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ - 

นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ L : หมยูา่งใบโฮบะ 

  - NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
นาโกยา่ - เกยีวโต - พธิชีงชา - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- โอซากา้ 

– EXPO CITY   L : ชาบเูกยีวโต 

   OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ตลาดคุโรมง - นารา - สวนกวาง - วดัโทไดจ ิ- โอซากา้ - 

ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ  L : JAPAN SET 

   OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5  
ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) - รงิกเุอา้เล็ท – สนามบนิคนั

ไซ  KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 

    

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 
วนัที ่2  สนุกสนาน ณ ลานสก ี- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ - นาโกยา่ - 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นอสิระ ณ ลานสก ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เล่นกระดานเลือ่นกับลานหมิะขาว โพลนและกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย รวมถงึใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บ

ภาพประทับใจตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พรอ้มใหบ้ริการตามสภาพอากาศที่อาจจะ

เปลีย่นแปลง หรอือากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่สภาพอากาศ 

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได  ้(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์สกี 

อปุกรณ์เลน่ตา่งๆ หรอืกจิกรรมตา่งๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ทีย่ังคง

อนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ใน

เดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่าง

ของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่ว

ทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 

 

 



 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมอืงเก่า ซนัมาจซูิจ ิ(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพ

เดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ย

บา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อยัง นาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ภาคชูบุ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
ญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบนเกาะฮนชู 
เป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึง่ในเมอืงท่าหลัก

ของญีปุ่่ น จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ 
เป็นย่านที่คกึคักอยู่ในนาโกย่าซึง่บริเวณนั้นเต็มไปดว้ย
แหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่รา้นอาหารมากมาย เรยีกไดว้า่ทีน่ี่
มีทุกอย่าง โดยเฉพาะแหล่งราตรีอาทเิช่นคลับและบาร์ 
และยังมหีา้งสรรพสนิคา้ แหล่งรวมแฟชั่นและรา้นคา้สุด
เกม๋ากมาย 

         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัที ่3 นาโกยา่ - เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– พธิชีงชา - โอซากา้ – EXPO CITY 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึ

เป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย น าท่าน ชมพธิชีงชา ตาม
แบบฉบับของคนญีปุ่่ น ในรา้นชา จะมรีา้นขายของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรือทีค่นไทยชอบ

เรยีกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสี

แดง ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขา

ศักดิส์ทิธิโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นา
ตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนู ชาบเูกยีวโต 

เดนิทางสู่เมอืง โอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงอันดับสองและขนาด

ใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่ น เป็นเมืองเศรษฐกจิที่ส าคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทัง้ยังมีสถานที่

ทอ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย  

น าท่านชอ้ปป้ิง เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ

งานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญี่ปุ่ น ที่จัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเนื้อที่

ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายใน

พืน้ทีแ่หง่น้ีถกูเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่ความบันเทงิมากมาย 

         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัที ่4  ตลาดคโุรมง - นารา - วดัโทไดจ ิ- โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางยัง ตลาดคุโรมง โอซากา้ เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง
ของเมอืงโอซากา้ จนไดร้ับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้ (Osaka’s Kitchen) กันเลยทเีดยีว 

มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ย

รา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพื้นเมือง

มากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกนั 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางสู่ เมอืงนารา เมอืงแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง น าท่านชม วดัโทไดจ ิ(Todaiji) มีชือ่

เรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทัง้ วดัหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรือ ไดบุตสึ

(Daibutsu of Nara) นับวา่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงความโดง่ดังน่ีระดับประเทศญีปุ่่ น 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  



 

 น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืง โอซากา้ เป็นเมอืงทีม่ี

ขนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมาก

เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น และยังเป็นเมืองที่

ใหญ่ทีส่ดุในสามนครเคฮันชงิ  ตัง้อยู่ในภาคคันไซบน 

เ ก า ะ ฮ นชู  อิส ร ะ ช ้อ ป ป้ิ ง ย่ า น  ชินไซบาชิ  

(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความ

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก 

รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้

สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ 

         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – รงิกเุอา้เล็ท - สนามบนิคนัไซ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ปราสาทโอซาก้า 

(Osaka Castle) (ชมดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนด์

มาร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมี

อยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ย

ก าแพงหินคอนกรีต คูน ้ า และสวนนิชโินมารุซึง่อยู่

ทางป้อมตะวักตก  

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง รงิกุเอา้ทเ์ล็ต 

แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับการเลือกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่

ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื่องส าอาง, เครื่องประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้

อุปกรณ์กฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอนิเตอร์มากมายกับคอล

เลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

         อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL305  

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
✓ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

20-24 ก.พ. 2563 25,999.- 18,999.- 9,900.- 

23-27 ก.พ. 2563 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

25-29 ก.พ. 2563 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

27 ก.พ.- 2 ม.ีค. 2563 27,999.- 20,999.- 9,900.- 

1-5 ม.ีค. 2563 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

3-7 ม.ีค. 2563 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

5-9 ม.ีค. 2563 27,999.- 20,999.- 9,900.- 

8-12 ม.ีค. 2563 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

10-14 ม.ีค. 2563 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

12-16 ม.ีค. 2563 27,999.- 20,999.- 9,900.- 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี    ค่า
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 

o วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้มี) ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระที่สนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึ

การลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว

ของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
ก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ท ี่

จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์

และอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 

หมายเหตสุ าคญั !!! ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้นแอร์
แบบต ัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไมส่ามารถ

จอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถการนัตทีีน่ ัง่

ใหลู้กคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุ๊ปแลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็คทีน่ ัง่ และท า

การอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 
❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  
❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมา

จ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาตทิี่ตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวีซ่าในการเขา้
ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ต๋ัว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 
 


