
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว  
30 พ.ย.-4 ธ.ค.62 23,876 23,876 7,900  
5-9 ธ.ค.62 26,876 26,876 7,900 วนัพอ่ 
10-14 ธ.ค.62 23,876 23,876 7,900  
12-16 ธ.ค.62 23,876 23,876 7,900  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

14-18 ธ.ค.62 23,876 23,876 7,900  
19-23 ธ.ค.62 23,876 23,876 7,900  
24-28 ธ.ค.62 30,876 30,876 7,900  
28ธ.ค.62 – 1ม.ค.63 39,876 39,876 10,900 ปีใหม ่
29ธ.ค.62 – 2ม.ค.63 37,876 37,876 10,900 ปีใหม ่
30ธ.ค.62 – 3ม.ค.63 36,876 36,876 10,900 ปีใหม ่
31ธ.ค.62 – 4ม.ค.63 35,876 35,876 10,900 ปีใหม ่
2-6 ม.ค.63 32,876 32,876 7,900  
4-8 ม.ค.63 26,876 26,876 7,900  
7-11 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
9-13 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
11-15 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
14-18 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
16-20 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
18-22 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
21-25 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
23-27 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
25-29 ม.ค.63 22,876 22,876 7,900  
28 ม.ค.-1 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
30 ม.ค.-3 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
1-5 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
4-8 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
6-10 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
8-12 ก.พ.63 25,876 25,876 7,900 วนัมาฆบชูา 
11-15 ก.พ.63 25,876 25,876 7,900 วนัมาฆบชูา 
13-17ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
15-19 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
18-22 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
20-24 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
22-26 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
25-29 ก.พ.63 22,876 22,876 7,900  
27 ก.พ.-2 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
29 ก.พ.-4 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
3-7 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
5-9 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
7-11 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
10-14 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
12-16 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
14-18 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
17-21 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
19-23 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

21-25 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  
24-28 ม.ีค.63 22,876 22,876 7,900  

จอยแลนดห์กัคา่ต ั#วออก 6,000 บาท 
***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั#วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี 4ามนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ8ในการปรบัราคาขึ4นตามสายการบนิ*** 
 

 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                               ( - / - / -) 

21.00 น.       คณะพรอ้มกนัที) สนามบนิดอนเมอืง ชั 0น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA 
X มเีจา้หนา้ที)ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

วนัที�สอง โกเบ - หุน่ยนตเ์หล็กหมายเลข 28 - นารา - วดัโทไดจ ิ- โอซากา้    (- / L /อสิระ ) 

00.55 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี)ปุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที)ยวบนิที) XJ612 
** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื)อง (บนเครื)องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื)องดื)ม) ** 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั)วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพื)อความ
สะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว 
(ประเทศญี)ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด เชน่ เนื0อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ) 
จากนั0นนําทา่นขึ0นรถปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงโกเบ นําทา่น ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอื หุน่เหล็กหมายเลข 
28 ถา้ใครเคยไปดหูุ่นยนตก์ันดั 0มขนาดเทา่จรงิที)โอไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิว่าน่าจะตอ้งตื)นตาตื)นใจกับเจา้เท็ตสึ
จนิ หุ่นเหล็กหมายเลข 28 นี0 ดว้ยการสรา้งขึ0นภายใต ้Kobe Tetsujin Project มวีัตถุประสงคท์ี)จะสรา้งสัญลักษณ์
ประจําเมอืงโกเบ 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื4อที� 1) 
ทา่เดนิทางสู ่เมอืงนารา นําทา่นชม วดัโทไดจวิดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบตุส ึ(Daibutsu of Nara) 
เป็นหนึ)งในวัดที)มชี ื)อเสยีงมากที)สดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี) ปุ่ น ถกูสรา้งขึ0นในปี 752 
เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทั 0งหมดในประเทศและมอีทิพลเป็นอยา่งมากในยุค
นั0น ต่อมาเพื)อลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืง
หลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลกัของวดัเป็นอาคารไมท้ี)ใหญ่
ที)สุดในโลก โดยอาคารหลังปัจจุบันนี0มขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของอาคารดั 0งเดมิ
เท่านั0น ภายในเป็นที)ประดษิฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสเึดน ซึ)งมขีนาด
ใหญ่ที)สดุในญี)ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดที)น่าสนใจและเป็นที)นยิมอย่าง
มากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซึ)งฐานขนาดรอบเสารน์ี0มขีนาดเท่ากับรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของเสาจะเป็น
ชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชื)อวา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนี0ไปไดก็้จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้ 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สาม วดัคโิยมสิ ึ– ปราสาทโอซากา้ - DUTY FREE  -  ชอ้ปปิ4 งชนิไซบาช ิ  (B/L/อสิระ) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มื4อที� 2)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมทา่นวดัคโิยมสิ ึหรอืวดันํ 4าใสที)ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 
7 สิ)งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่ เป็นวดัที)ใหญแ่ละเกา่แกต่ั 0งอยูบ่รเิวณเนนิ
เขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตั 0งจากพื0นดนิ
ขึ0นมารองรับระเบยีงของตวัวหิารใหญ ่ซึ)งไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิ)ม 
เหมอืนเรอืนไทย วดันี0มอีายเุกา่แกย่ิ)งกวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี 
มาแลว้ เป็นที)ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความรํ)ารวย มั)งคั)ง 
นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่นี0สามารถถา่ยภาพ 
ณ จดุที)สวยที)สดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิทวิทศันข์องตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึ
และ เชญิดื�มนํ 4าศกัดิ8สทิธิ8สามสายอนัเกดิขึ0นจากธรรมชาตทิี)ไหลมาจากเทอืกเขาโดยเชื)อวา่ สายแรก รวย  สาย
ที)สอง สวย-หลอ่ สายที)สาม แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัรา้นคา้ญี)ปุ่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และ
เลอืกซื0อสนิคา้พื0นเมอืงที)ระลกึ เกี)ยวกบัญี)ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที)ข ึ0นชื)อที)สดุของญี)ปุ่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืก
ชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถ้ั)วแดงสตูรดั 0งเดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี) ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต 
ตุก๊ตาเกยีวโต สญัลกัษณ์ที)โดง่ดงัที)สดุในญี)ปุ่ น คอื เกอชิา เป็นตุก๊ตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่ง
เต็มรปูแบบ ซึ)งควรคา่แกเ่ป็นของฝากของที)ระลกึ ในราคายอ่มเยาเครื)องเซรามคิ ญี)ปุ่ น ทั 0งกานํ0าชา ถว้ย ชาม 
ตา่งๆ และของที)ระลกึ อกีมากมาย นอกจากนี0ยงัมไีอศกรมีชาเขยีวที)ข ึ0นชื)อของเมอืงเกยีวโตใหท้า่นไดเ้ลอืกลิ0ม
ลองอกีดว้ย  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื4อที� 3) 
นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)ซึ)งถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์
ของเมืองสัมผัสความยิ)งใหญ่และชมนิทรรศการที)จัดแสดงอยู่
ภายใน ซึ)งเล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทั 0งประวัตแิละขา้ว
ของเครื)องใชต้่างๆของโชกุน ฮิเดโยชโิตโยโตมิ ผูม้ ีคําสั)งให ้
ก่อสรา้งปราสาทแห่งนี0 นําท่านชอ้ปปิ0 งสนิคา้ปลอดภาษี DUTY 
FREEเลอืกซื0อสนิคา้ที)ระลกึปลอดภาษี นานาชนิด ชอ้ปปิ4 งยา่น
ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปปิ0 งชื)อดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี0มี
รา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลาย
รูปแบบทั 0งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ)งย่านนี0ถือว่าเป็นย่านแสงส ี
และบันเทงิชั 0นนําแห่งหนึ)งของนครโอซากา้ อกีทั 0งยังมรีา้นอาหาร
ทะเลขึ0นชื)อมากมายซึ)งเสน่หอ์ยา่งหนึ)งคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึ)งดัดทําใหเ้ป็น
รปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ)งนักทอ่งเที)ยวใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกนัเป็นที)ระลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ 
จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากที)สดุ เพื)อดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของ
ยา่นนี0คอื ตกึรปูเครื)องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื)อดงัจากญี)ปุ่ นนั)นเอง 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี�  อสิระทอ่งเที�ยว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซื4อ Option เที�ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื4อที� 4) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
Option  : เลอืกซื4อบตัรเที�ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ชําระเพิ�มทา่นละ 3,000 บาท (ราคานี4ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอรว่มสนุกทา้ทายกบัเครื)องเลน่หลากหลายชนดิตื)นเตน้ระทกึ
ใจจากหนังดังที)ทา่นชื)นชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื)อง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอื
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื)อง“จูราสสิคพาร์ค” นั)งเรือเพื)อพบกับความน่า
สะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 
ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื)องเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร์
แมน ที)รอใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทั 0งพบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน 
วันเดอร์แลนด์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัว
การต์ูนสุดน่ารักชื)อดังของญี)ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืให ้
ทา่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุที)จะเปิดตัวเมื)อวันที) 15 กรกฎาคมนี0 คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ื)มดํ)ากบั
บรรยากาศที)จําลองมาจากในเรื)องแฮรรี)พอรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพื)อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�หา้  สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ                      (B /-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื4อที� 5) แบบ SNACK BOX 
 นําทา่นเชค้เอาท ์และเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 
09.50 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที)ยวบนิที) XJ613 
 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื)อง (บนเครื)องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื)องดื)ม) ** 
13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที)ระบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ)งอาจจะมกีารเปลี)ยนแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1- 3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั  
2. โรงแรมในประเทศญี)ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น ) TRIPLE) ดงันั0นทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู่ )พัก 2 ทา่น (และ 1 หอ้งพักเดี)ยว )พัก 1 ทา่น(  
3. บางโรงแรมในประเทศญี)ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่)TWIN) หรอืกรณีที)หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั0นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที)เขา้พักในประเทศญี)ปุ่ น ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ที)อยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบโุปรแกรมอาบนํ4าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั4น) 
 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั4น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั#วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั4น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี4ท ี�เกดิขึ4น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั4นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั#วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัwวเครื)องบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื0อ ตามที)ระบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานที)ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที)พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที)ยวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที)ม ี

7. คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทวัรนํ์าเที)ยวตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื)อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7% และภาษีหกั ณ ที)จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื)องดื)มที)สั)งเพิ)ม 
3. คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที)หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

* ต ั#วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั4น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ4นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั#วเครื�องบนิ 
ท ั4งนี4แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

การเดนิทางในแตล่ะคร ั4งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ4นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ8ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ8ในการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั4งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั#ว
เครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี)ยนวันเดนิทางหรอืเปลี)ยนชื)อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี)ยนไดเ้พยีง 1 ครั 0งเทา่นั0น หากแจง้หลังจากนี0 ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี)ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลี)ยนวันเดนิทางหรอืเปลี)ยนชื)อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี)ยนไดเ้พยีง 1 ครั 0งเทา่นั0น หากแจง้หลังจากนี0 ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี)ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลี)ยนวันเดนิทางหรอืเปลี)ยนชื)อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี)ยนชื)อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัwวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัwวโดยสารเพิ)มดว้ยตนเองจากคา่
ทวัรท์ี)ชําระมาแลว้ ณ วนัที)ตอ้งการเปลี)ยนชื)อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีที)กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลื)อนการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที)นักท่องเที)ยวหรอืเอเจนซี)ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื)อนการเดนิทาง นักท่องเที)ยวหรอืเอเจนซี) (ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที)บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ)งเพื)อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที)ยวหรอืเอเจนซี)ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที)ยวหรอืเอเจนซี) (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที)บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ)งเพื)อทําเรื)องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที)
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื)อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี0 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ั4งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื)องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที)ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที)ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที)นั)งตัwวเครื)องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที)พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที)ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที)ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั 0งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี0  

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั)นอื)นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการปรับราคาทวัร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที)ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
6. ในกรณีที)กรุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั4นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 

วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั4นตอนการตรวจเขา้เมอืงเพื�อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น  *ดงัตอ่ไปนี4  

- ต ั#วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ4นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

)เช ◌น่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้( 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที)จะนําตดิตัวขึ0นเครื)องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ0น และรวมกันทกุ
ชิ0นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ)งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที)ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั0น ถา้สิ)งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที)กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที)โหลดใตท้อ้งเครื)องบนิเทา่นั0น  

2. สิ)งของที)มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที)
โหลดใตท้อ้งเครื)องบนิเทา่นั0น  

3. ประเทศญี)ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี)ทํามาจากพชื และเนื0อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื0อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื)อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที)จะมาจากสิ)งเหลา่นี0 หากเจา้หนา้ที)ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที)สงูมาก 

หมายเหต ุ
1. ทวัรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื)อการทอ่งเที)ยวเทา่นั0น 
2. ทวัรน์ี0เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที)ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั 0งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 0งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที)มนัีกทอ่งเที)ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี)ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที)ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที)มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที)ยวทกุทา่นยนิดทีี)จะชําระคา่บรกิารเพิ)มจากการที)มนัีกทอ่งเที)ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที)ทางบรษัิทกําหนดเพื)อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี)จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื)อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื)อ เลขที)หนังสอื 
เดนิทาง และอื)นๆ เพื)อใชใ้นการจองตัwวเครื)องบนิ ในกรณีที)นักทอ่งเที)ยวหรอืเอเจนซี)มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี)ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื)อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที)เดนิทางจรงิของประเทศที)เดนิทาง ทั 0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที)ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที)เพิ)มขึ0นของนักทอ่งเที)ยวที)มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี)ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื)น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอตัราแลกเปลี)ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที)ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั0น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ~ 
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ)มขึ0น ในกรณีที)มกีารเปลี)ยนแปลงอตัราแลกเปลี)ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัwวเครื)องบนิ คา่ภาษี 
เชื0อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี)ยนแปลงเที)ยวบนิ ฯลฯ 
 

 

 
 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั4ง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


