
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ NOK SCOOT 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KGและบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 
ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION 

เพลดิเพลนิ ณ ลานสกทีาคายามา่ 
ชมเมอืงเกยีวโต เมอืงเล็กๆทีม่สีถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์

พเิศษ !! แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

พกักฟิ ุ1 คนื พกันาโกยา่1 คนืพกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUSน า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 



 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยัน

กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้อนั

เนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุ

เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการความคมุของ

ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตผุลเหลา่นี้ อยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 

วันกอ่นเดนิทาง ขออภัยในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ช ัน้ 3 อาคาร ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊  (XW)สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิ คนัไซประเทศ ญีปุ่่ นโดยสายบนิ NOK SCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่ บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 

** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
 

วนัที2่ สนามบนิคนัไซ - ปราสาทโอซากา้  (ดา้นนอก) – Mitsui Outlet Park Jazz 

Dream – Nabana no sato Winter Illumination - แชอ่อนเซ็น 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง   
 

 

2 

สนามบนิคนัไซ  - ปราสาทโอซากา้  (ดา้นนอก ) – Mitsui 

Outlet Park Jazz Dream – Nabana no sato Winter 

Illumination - แชอ่อนเซ็น 

บนเครือ่ง  

 ENAKYO KOKUSAI 

HOTEL (ONSEN) 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ทาคายามา่  - ซนัมาชซูิจิ – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  
– เพลดิเพลนิลานสกทีาคายามา่ – นาโกยา่-ชอ้ปป้ิงยา่นซา
คาเอะ 

   TOYOKO INN 
NAGOYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ศาลเจา้เฮอนั – วดัคนิคะคจุ ิ 
- Duty Free - รา้นดองกี ้- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   HATAGO INN 

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ บนเครือ่ง  
 

 



07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ ประเทศญีปุ่่ น(เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 
2 ช ัว่โมง)หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ปราสาทโอซากา้ 

(Osaka Castle)(ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนด์

มารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาท

จะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถกู

ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี คน้ํูา และสวนนิ

ชโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวกัตก มตีน้ซากรุะกวา่ 

600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชม

ซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่

นีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็น

อยา่งยิง่ 

เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อสิระมือ้เทีย่งตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ “มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์ ”(Mitsui Outlet Park Jazz Dream 
Nagashima)ดว้ยจํานวนรา้นคา้กวา่  240 
แหง่  Mitsui Outlet Park Jazz Dream 
Nagashima จงึเป็นเอาตเ์ล็ตมอลลท์ีใ่หญ่
ทีส่ดุของญีปุ่่ น Jazz Dream Nagashima 
มอบบรรยากาศแหง่เสยีงเพลงดื่ม่ดํา่เหมอืน
ดังเชน่ชือ่ของหา้งดว้ยการนําเสนอ
องคป์ระกอบดา้นการออกแบบทีน่่าดงึดดูและ
สนุกสนานอาทโินต้ดนตรแีละแซ็กโซโฟ
เปียโนตกแตง่และนาฬกิารปูกตีารเ์ป็นตน้
สําหรับนักชอ้ปป้ิงตัวยง  Jazz Dream 
Nagashima ยังมทีางเลอืกตา่งๆทีล่ะลานตา
ซึง่รวมทัง้แบรนดห์รมูากมายของตา่งประเทศ
และแบรนดแ์ฟชัน่ญีปุ่่ นยอดนยิมตา่งๆรา้นคา้ทัง้หมดนําเสนอสนิคา้ในราคาลดพเิศษและยังมี
หลายรา้นทีใ่หบ้รกิารแบบปลอดภาษีเมือ่แสดงหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศเวลาซือ้นอกจาก
ประสบการณ์การจับจา่ยแลว้  Jazz Dream Nagashima ยังมรีา้นกาแฟมากมายทีเ่ปิดโอกาสให ้

คณุไดเ้พลดิเพลนิกับขนมแบบญีปุ่่ นอันหลากหลายอกีทัง้ยังมรีา้นอาหารแบบดัง้เดมิอกีดว้ย 

จากนัน้นําทา่นสูเ่มอืงนาโกยา่ซึง่ทา่นจะไดส้มัผัสกับชวีติประจําวนัของชาวญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ นํา
ทา่นชม เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato Winter Illuminationอยูใ่นเมอืงนางาชมิะ 
จังหวดัมเิอะ เป็นทีรู่จั้กไปท่ัวญีปุ่่ นก็คอืการประดับไฟในฤดหูนาว เดมิทีใ่นฤดหูนาวชนดิของ
ดอกไมจ้ะลดลง ดังนัน้จงึไดเ้ริม่นําแสงสขีอง LED เขา้มาประดับประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน 
จนกระท่ังความสวยงามของ Illumination เลือ่งลอืโดง่ดังไปท่ัวประเทศถงึขนาดถกูแนะนําวา่เป็น
สถานทีด่ไูฟประดับ ทีส่วยอลังการทีส่ดุในญีปุ่่ น การประดับไฟในฤดหูนาวเริม่ข ึน้ตัง้แตปี่ 2004 
และมมีาอยา่งตอ่เนือ่งจนปี 2016 นีจ้ะจัดขึน้เป็นปีที ่13 ซึง่ระดับความอลังการและผูม้าเทีย่วชม
จะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในแตล่ะปี เคล็ดลับก็คอืสเกลการใชพ้ืน้ทีท่ั่วทัง้สวนประดับประดาไดอ้ยา่ง
หรหูราอลังการและสามารถสะกดผูม้าเทีย่วชมไดอ้ยูห่มัด โดยการจัดองคป์ระกอบของลักษณะภมูิ
ประเทศกับตน้ไมต้า่งๆ ไดอ้ยา่งลงตัว และใชค้วามเดน่ของแสงสคีัลเลอรฟ์ลู ตน้ไม ้และดอกไม ้

ในสวนมาเนรมติโลกอันสวยงาม 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

เย็น บรกิารอาหารเย็ น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1)เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

พกัที ่ Yukai Resort Enakyo Kokusai Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

  ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น  

 

วนัที3่ ทาคายามา่  - ซนัมาชซูิจิ  – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  – เพลดิเพลนิ

ลานสกทีาคายามา่ – นาโกยา่-ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้น LITTLE KYOTOหรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ ซึง่เป็นหมูบ่า้น

เกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นได ้

เดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาว าโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแท ้

ดัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กัสโช” และมผีูค้นจากท่ัวทกุมมุ

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)เมน ูหมยูา่งใบโฮบะ 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้นําทา่นอสิระเพลดิเพลนิเลน่สก ีณ ลานสกทีาคาสสุโนวพ์ารค์ Takasu Snow Park

สนุกกับการเลน่สกแีละกฬีาฤดหูนาวมากมายทีล่านสกณีเมอืงกโุจลานสกสีดุกวา้งใหญต่ัง้อยูบ่น

เขาทาคาสสุ ิง่แรกทีข่ ึน้ชือ่สําหรับทีน่ีค่อืกจิกรรมเรอืแจว15 คนและมเีสน้ทางเดนิเขาไปถงึยอดเขา

ประมาณ4,000 เมตรและมเีสน้ทางใหเ้ลอืก3 เสน้ทางทีแ่ตกตา่งกัน ! มเีสน้ทางทีเ่ดนิจะกวา้งและ

ดเีหมาะสําหรับผูเ้ร ิม่ตน้เลน่ , มทีีส่ําหรับเด็กทีเ่ป็นสายสะพานเคลือ่นทีแ่ละเป็นหนึง่ในเสน้ทางที่

ยาวทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นภาคตะวนัตกทีส่ามารถสนุกไดท้กุคน 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สกอีปุกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 

หมายเหต1ุ : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นไปลานสกใีกลเ้คยีงในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที2่ กรณีพัก

ทาคายา หรอื นาโกยา่ เพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต2ุ : กรณีลานสกยีงัไมเ่ปิดหรอืหมิะทับถมไมเ่พยีงพอหรอืลานสกปิีดทางบรษัิทขอปรับโปรแกรม

ทดแทนไปเทีย่วยา่นซาคาเอะ แทน 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงนาโกยา่ เดนิทางสู ่ ยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้า่นไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยยา่นนีจ้ะมหีา้งดังเชน่ PARCO, 

MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขาย

เสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL NAGOYA หรอืระดับเดยีวกัน 

 

วนัที4่ เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ - ศาลเจา้เฮอนั – วดัคนิคะคจุ  ิ- Duty Free - 

รา้นดองกี ้- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto)ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอื

ตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญีปุ่่ นดว้ย 

จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ( Fushimi Inari Shrine)หรอืทีค่นไทยชอบ

เรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื

เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกันจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่

เป็นภเูขาศักดิส์ทิธิ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไป

ถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ย

เชน่กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (5)เมน ูSHABU / NABE BUFFET 

นําทา่นเดนิทาง สู ่ศาลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทีถ่กูสรา้งขึน้เนือ่งในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ

เมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่น ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามและ

จักรพรรดโิคเมอ ิผูท้ีม่คีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนือ่งจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ

องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นสู่ วดัคนิคะคจุ ิ( Kinkakuji)เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชิ

กากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวดันกิายเซนภายหลังจากทีท่า่น

เสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่วดัทองเนือ่งจากทีว่ดันีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้

โดดเดน่อยูก่ลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็น

อกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ (Osaka)เมอืงอันดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของญีปุ่่ น เป็น

เมอืงเศรษฐกจิทีส่ําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืง

มากมายจากนัน้ นําทา่นแวะรา้น Duty Freeชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึจะเป็นรปูตัว L เป็น

อาคาร 3 ชัน้ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ 

Zara H&M Beans ABC Mart  

ดองกโิฮเตส้าขา Dotomboriรา้นดสิเคานทส์โตรข์นาดใหญท่ีส่ดุของญีปุ่่ นดองกโิฮเตส้าขา

Dotomboriม"ีชงิชา้สวรรคส์เีหลอืง "เป็นสญัลักษณ์นับเป็นอกีหนึง่จดุสงัเกตของยา่น Minami 

ในโอซากา้! ภายในมสีนิคา้เครือ่งใชป้ระจําวนั , สนิคา้จปิาถะ , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , เครือ่งแตง่กาย , 

เครือ่งประดับ, รา้นอาหารสนิคา้ทกุประเภทเรยีงรายราวกับสวนสนุกรองรับการทอ่งเทีย่วตลอด  24 

ชม. 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  HATAGO INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที5่ สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ 
 

เชา้ สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 



08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ นกสกูต๊เทีย่วบนิที ่XW111 
 

บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ**  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ(ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กINFANT7,000 บาท 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 
2-3 ทา่นทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว เพิม่
ทา่นละ 

4 - 8 ธ.ค.62 29,999.- 22,999.- 8,900.- 

5 - 9 ธ.ค.62 30,999.- 23,999.- 8,900.- 

6 - 10 ธ.ค.62 30,999.- 23,999.- 8,900.- 

11-15 ธ.ค.62 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

13-17 ธ.ค.62 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

18-22 ธ.ค.62 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

20-24 ธ.ค.62 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

25-29 ธ.ค.62 32,999.- 22,999.- 9,900.- 

26-30 ธ.ค.62 32,999.- 22,999.- 9,900.- 

27-31 ธ.ค.62 35,999.- 25,999.- 11,900.- 

28 ธ.ค.-1 ม.ค. 63ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

29 ธ.ค.-2 ม.ค. 63ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่
รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้กําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ทปิคนขบัรถ  และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ทา่นละ1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ ( คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %(กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 

30 ธ.ค.-3 ม.ค. 63ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

31 ธ.ค.-4 ม.ค. 63ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

1-5 ม.ค. 63ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

8-12 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

10-14 ม.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

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

17-21 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

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

24-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

29 ม.ค.- 2 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

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

5-9 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

7-11 ก.พ. 63 30,999.- 23,999.- 8,900.- 

12-16 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

14-18 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

19-23 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

21-25 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

26 ก.พ.- 1 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

28 ก.พ.- 3 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

4-8 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

6-10 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

11-15 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

13-17 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 



เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15 ,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสาย

การบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้ เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย  
30 ทา่นในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ท ี่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. ทางสายการบนิมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทางทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีณ่วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอืStretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น  
7 วนัท าการ)  
และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิารน่ังทีน่ั่งแถวที3่1H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 

** ราคาเป็นราคาอพัเดตณวนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลงโปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 
 
 
 
 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้  เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื  สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง  สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้  ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น  เนือ่งจากทาง

บรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆซึง่หากวนั
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป  

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา  มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง  เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้  ทางสายการบนิ  หรอื  เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก  และ  เขา้เมอืงมสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง

ตอ่ไปได ้ ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ  และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  ขณะ

เดนิทาง กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย

ใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ  และ ยนืยันดว้ย  พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ  เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลู

หนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร  ทา่นสามารถ



เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย  แตห่ากออกบัตรโดยสาร  (ตั๋วเครือ่งบนิ)  เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด  ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออก

เดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 


