
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บนิตรงนาโกยา่ บนิกลบัโอซากา้ โดยสายการบนิ AIR ASIA X 
บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครือ่งเฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกทีาคายามา่ สะพานแดงนาคะบาช ิ

ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION 

ชมเมอืงเกยีวโต วดัคนิคะคจุ ิศาลเจา้จ ิง้จอก 

เทีย่วสบาย ไมย่อ้นทาง ไมอ่ดัแนน่ ไมผ่า่นชม 

พกักฟิ ุ1 คนื พกันาโกยา่ 1 คนื พกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 



 

 
    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบินดอนเมือง  DMK-NGO  XJ638 (02.15-
09.40) สนามบนินาโกยา่ – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคา
วาโกะ – สะพานนาคะบาช ิ– เมอืงเกา่ทาคายาม่า – 
เมอืงกฟิุ – AEON GIFU 

 
  

Toyoko Inn Gifu 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เพลดิเพลนิลานสก ีทาคายามา่ – ศาลเจา้โอสคุนันอน 
– ยา่นชอ้ปป้ิงโอส ุ- เทศกาลประดบัไฟ Nabana no 
Sato 

   
Toyoko Inn  

Nagoya 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
นาโกยา่ – เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบ
ญีปุ่่ น – วดัคนิคะคุจ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอซากา้ 
– AEON MALL OSAKA 

   
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) - Duty Free – ชนิ
ไซบาช ิ- เอ็กซโ์ปซติี ้- สนามบนิคนัไซ  
KIX-DMK  XJ611 (23.55-03.50) 

    

6 สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 

วนัแรก กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

22.00 น.      คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมี
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยให ้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 
หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น ออกเดนิทาง 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 

จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่ ใหบ้รกิาร เฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ราคาทา้ยโปรแกรม) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

วนัทีส่อง สนามบนินาโกยา่ – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – สะพานนาคะบาช ิ– 

ทาคายามา่ – เมอืงกฟิ ุ– AEON MALL GIFU 

02.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ XJ638  

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญี่ปุ่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้  

 ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

บนเครือ่ง 



 

 (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก

ในการนดัหมายเวลา 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ที่

ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดู
หนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า 
“กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากว่า 680,000 คน 
เลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางชม สะพานนาคะบาช ิ(Nakabashi Bridge) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยู่ที่เมืองทา

คายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิุ 
ซึ่ง เมือง เก่าแห่ง น้ียั งคงรั กษา
บรรยากาศแบบญี่ปุ่ นดั ้งเดิม จน
กลายเป็นอีกจุดหมายปลายทาง
ยอดนยิมส าหรับเหล่านักท่องเทีย่ว
ที่ตอ้งการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่ นๆ
ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม 
สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดด
เดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจดุที่
สังเกตไดง้่าย อีกทัง้สะพานแห่งนี้
ยังถอืเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญจดุหนึง่ของเมอืง  

จากนัน้น าท่านเดนิทาง ทาคายามา่ (Takayama) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างเกยีว

โตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกัน ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ย
ใหญ่ในจังหวัดกฟิุ ด ารงไวซ้ ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็น
อยา่งด ีเปรยีบไดก้บัเมอืงทีไ่ดร้ับพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรมอันดงีาม 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ออิอนมอลล ์ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

  รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่   Toyoko Inn Gifu หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 
 



 

วนัทีส่าม เพลดิเพลนิลานสก ีทาคายามา่ – ศาลเจา้โอสุคนันอน – ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ -

เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

จากนัน้น าทา่นอสิระ เพลดิเพลนิเลน่สก ีณ ลานสก ีทาคาส ุสโนวพ์ารค์ Takasu Snow 

Park สนุกกบัการเลน่สกแีละกฬีาฤดหูนาวมากมายทีล่านสก ีณ เมอืงกโุจ ลานสกสีดุกวา้งใหญ่ 

ตัง้อยูบ่นเขาทาคาส ุสิง่แรกทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับทีน่ี่คอืกจิกรรมเรอืแจว 15 คน และมเีสน้ทางเดนิเขา
ไปถงึยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร และมเีสน้ทางใหเ้ลอืก 3 เสน้ทางทีแ่ตกตา่งกนั! มเีสน้ทาง
ทีเ่ดนิจะกวา้งและดเีหมาะส าหรับผูเ้ริม่ตน้เลน่, มทีีส่ าหรับเดก็ทีเ่ป็นสายสะพานเคลือ่นทีแ่ละเป็น
หนึง่ในเสน้ทางทีย่าวทีส่ดุ ในประเทศญีปุ่่ นภาคตะวันตกทีส่ามารถสนุกไดท้กุคน 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอปุกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 

หมายเหต1ุ : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นไปลานสกใีกลเ้คยีง ในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที ่2 กรณี
พักทาคายา หรอื นาโกยา่ เพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไม่เปิด หรือหมิะทับถมไม่เพียงพอหรือลานสกปิีดทางบริษัทขอปรับ
โปรแกรมทดแทนไปเทีย่วยา่นซาคาเอะ แทน  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสุคนันอน ตัง้อยู่ภายในเมอืงนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ

(Aichi) นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง
มากๆ ในแถบตอนกลาง สิง่ที่ท าใหวั้ดน้ีมีชือ่เสียง
โด่ งดั ง ม ากๆ  ก็ ค ง เพ ร า ะ วัดแห่ งนี้ นั้ น เ ป็ นที่
ประดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันว่าเป็นเทพ
เจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา 

จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงโอสุ 

ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็น
ถนนการคา้ที่มีชื่อเสียงและไดร้ับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากดว้ยมนต์เสน่ห์ของ
บรรยากาศย่านชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ มีรา้นคา้

นอ้ยใหญม่ากมายกวา่ 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอด
สองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหาร
และสินคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้ าหอม, เสื้อผา้, 
เครื่องส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและที่
ส าคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหล่ง

รวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  



 

น าทา่นชม เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato Winter Illumination (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาที) อยู่ในเมืองนางาชมิะ จังหวัดมเิอะ เป็นที่รูจ้ักไปทั่วญี่ปุ่ นก็คือการ

ประดับไฟในฤดูหนาว เดมิทีใ่นฤดูหนาวชนิดของดอกไมจ้ะลดลง ดังนัน้จงึไดเ้ริม่น าแสงสขีอง 
LED เขา้มาประดับประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน จนกระทั่งความสวยงามของ Illumination เลือ่ง
ลือโด่งดังไปทั่วประเทศถงึขนาดถูกแนะน าว่าเป็นสถานที่ดูไฟประดับ ที่สวยอลังการที่สุดใน
ญีปุ่่ น การประดับไฟในฤดูหนาวเริม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2004 และมมีาอย่างต่อเนื่องจนปี 2016 นี้จะจัด
ขึน้เป็นปีที ่13 ซึง่ระดับความอลังการและผูม้าเทีย่วชมจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในแตล่ะปี เคล็ดลับก็คอื
สเกลการใชพ้ืน้ทีท่ั่วทัง้สวนประดับประดาไดอ้ยา่งหรหูราอลังการและสามารถสะกดผูม้าเทีย่วชม
ไดอ้ยู่หมัด โดยการจัดองคป์ระกอบของลักษณะภูมปิระเทศกับตน้ไมต้่างๆ ไดอ้ย่างลงตัว และ
ใชค้วามเดน่ของแสงสคีัลเลอรฟ์ลู ตน้ไม ้และดอกไมใ้นสวนมาเนรมติโลกอันสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

พกัที ่   Toyoko Inn Nagoya หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ นาโกย่า – เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – วดัคนิคะคุจ ิ– 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ – AEON MALL OSAKA 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) ซึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีสุ่ด คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลย

ทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย น า

ท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ 

เมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกว่าปีกอ่น ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิาม และ

จักรพรรดโิคเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รก

และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต  

จากนัน้น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเอง

และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย  

จากนัน้น าท่านสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุ

อาชกิากา้ โยชมิสิุ และ ท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่

ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เน่ืองจากทีวั่ดน้ีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้

หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบื้องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที่

สวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 



 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบ

เรียกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มีชือ่เสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 

หรอื เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกนัจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่

กันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ทิธิโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว 
รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิง้จอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอก
มากมายดว้ยเชน่กนั 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่โอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) อสิระชอ้ปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสนิคา้ AEON MALL Rinku Sennan ตัง้อยู่ใน "Rinku Town" ในจังหวัดโอซา

กา เขต Sennan ในบรเิวณโดยรอบมสีนามบนินานาชาตคิันไซและ Rinku Premium Outlets 
ทีต่ัง้อยู่แนวชายฝ่ังทะเล จากหา้งสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอา่วโอซากา้ ความงามของพระ
อาทติยต์กดนิทีน่ี่ถกูเลอืกใหเ้ป็น 100 สถานทีช่มพระอาทติยต์กดนิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น นอกจากนี้
ยังทีจ่อดรถฟรขีนาด 4,700 คัน รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นเฉพาะทาง 86 รา้นรวมกันกว่า 170 
รา้นเป็นหนึง่ในเสน่หข์องช็อปป้ิงมอลลแ์หง่น้ี 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

พกัที ่   OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 



 

วนัทีห่า้  ปราสาทโอซากา้ - Duty Free – ชนิไซบาช ิ- เอ็กซโ์ปซติี ้– สนามบนิคนั

ไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์คส าคัญของเมืองโอ

ซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพง หนิ
คอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืน
เมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพ
ปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 

น าท่านแวะรา้น Duty Free เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 3 

ชัน้ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาช ิ(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอาง รา้นรองเทา้ 
กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ 
เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 

ท่านเดนิทาง เอ็กซโ์ปซติี ้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิด์

เอ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีน้ือทีท่ัง้หมด
ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายใน
พื้นทีแ่ห่งนี้ถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พื่อความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering                

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ  

23.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ611  

 ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง แตม่จี าหนา่ย 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
วนัที ่6 สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  
 

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

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

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  
2-3 ทา่น ทา่นละ 

ราคาไมร่วม
ต ัว๋ ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ทา่นละ 

5-10 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

6-11 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

7-12 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

11-16 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

12-17 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

13-18 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

18-23 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

19-24 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

20-25 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 36,999.- 29,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 34,999.- 27,999.- 10,900.- 

31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 34,999.- 27,999.- 10,900.- 

1-6 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 8,900.- 

2-7 ม.ค. 63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

8-13 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

9-14 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

10-15 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

15-20 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

16-21 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

17-22 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

22-27 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

23-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

24-29 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

25-30 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

31 ม.ค.- 5 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

1-6 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

2-7 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

3-8 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

4-9 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

5-10 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

6-11 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

7-12 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

8-13 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

9-14 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 



 

10-15 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

11-16 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

12-17 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

13-18 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

14-19 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

15-20 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

16-21 ก.พ. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 

17-22 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

18-23 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

19-24 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

21-26 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

22-27 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

23-28 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

24-29 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

25 ก.พ. – 1 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

26 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

28 ก.พ. – 4 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

29 ก.พ. – 5 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

1–6 ม.ีค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 

2-7 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

3-8 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

4-9 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

5-10 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

6-11 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

7-12 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

8-13 ม.ีค. 63 23,999.- 16,999.- 8,900.- 

9-14 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

10-15 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

11-16 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

12-17 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

13-18 ม.ีค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 7,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 



 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด 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)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี 
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่า

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม

ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและตั ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 



 
การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋กรุ๊ปทวัรไ์ม่
สามารถอพัทีน่ ัง่ได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟลท์ขาไป DMK – NGO  XJ638  (02.15-09.40) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 7 ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 8-14 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 15-17 , 34-35 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

ไฟลท์ขากลบั KIX – DMK   XJ611  (23.45-04.00) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 1 DFG , 2 ABC , 2 HJK ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 2 DFG , แถว 3-12 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 14 , 30 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

หมายเหต ุ

1. Quiet Zone ส าหรบับคุคลทีม่อีายตุ ัง้แต ่10 ปีขึน้ไปเทา่น ัน้ 

2. ทีน่ ัง่ แถว 15 HJK / 35 ABC HJK (บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉนิ) หา้มคนชรา อายุเกนิ 60 ปี และ

เด็กอายุต ่ากวา่ 16 ปีน ัง่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีวามพรอ้มทางดา้นร่างกายและจติใจสมบูรณ์แข็งแรง เพือ่

สามารถชว่ยเหลอืในกรณีฉุกเฉนิ 

3. ทีน่ ัง่ แถว 16 DFG / 17 ABC / 34 DFG สามารถน ัง่ไดท้กุเพศ ทกุวยั 
 

เพิม่น า้หนกักระเป๋า 
ช าระเพิม่ 

ฮอกไกโด 

CTS 

โตเกยีว 

NRT 

นาโกยา่ 

NGO 

โอซากา้ 

KIX 

จาก 20 kg. เป็น 25 kg. 900 บาท / เทีย่ว 850 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 30 kg. 1,200 บาท / เทีย่ว 1,050 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 40 kg. 2,200 บาท / เทีย่ว 2,050 บาท / เทีย่ว 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามประกาศจากสายการบนิ** 

หากตอ้งการเพิม่น า้หนกักระเป๋า หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่ โปรดแจง้ 3 วนัท าการ กอ่นเดนิทาง 
 

 
 

 
 



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น 

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

อบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ 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 นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



 
❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้
ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี
ช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไป
อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก
ท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มี
ค่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 
วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


