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21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

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

เที่ยวบินที่ XJ 612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.45 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมทัวร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมูิ-สนามบินคันไซ - - -  

2 สนามบินคันไซ-กรงุโอซากา้-ถ่ายรปู

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-เมืองเกยีวโต-

วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-

งานประดับไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

- 🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 เมืองนาโกย่า-หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวา

โกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจซิจู-ิ

ถ่ายรปูทีท่ าการเก่าทาคายาม่า (ดา้นนอก)-

เมืองนาโกย่า 

🍽 
 

🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 เรยีนรูพ้ิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจา้เฮอัน-เมืองอา

ราชิยาม่า-ป่าไผ่-สะพานโพเกต็สึเคยีว-เมือง

โอซากา้-เอ็กซโ์ปซิตี-้ย่านชินไซบาชิ 

🍽 🍽 
 

- Sarasa Hotel Dotonbori 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินคันไซ-สนามบินสวุรรณภมู ิ 🍽 - -  

** รายการทัวรข์า้งตน้ อาจมีการสลับปรับเปลีย่นเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-กรงุโอซาก้า-ถ่ายรปูประสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วดัคิโยมิส-ึช้
อปป้ิงย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 
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08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ดา้นนอก) แลนดม์ารก์อันดับหนึ่ง

ของเมืองโอซากา้ ที่ไม่ว่าใครก็ตอ้งมาเยือน นบัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยัง

เมืองโอซากา้ ดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ หอ้มลอ้มดว้ย ก าแพงหิน 

คูน า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพืน้ที่ขนาดใหญ่ มองแลว้ดูตัดกับความเป็นเมือง

ทนัสมยัที่อยู่รายลอ้มจากตึกอาคารทนัสมยั ท าใหค้วามรูส้ึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลดุ

เขา้มาในยุคปัจจุบนัเลยทีเดียว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคย

เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงท าให้เมืองเกียวโตแห่งนี ้ มี
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สถานที่ส  าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตร ์และวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นมากมาย จากนัน้

น าท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน ้าใส” เป็นวดัเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเกา่แก่กว่าตวัเมืองเกยีว

โต ตัววัดก่อสรา้งดว้ยไมเ้กือบทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค  า้ยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ 

ประกอบไปดว้ยเสาไมจ้ านวนรอ้ยกว่าตน้ สูงจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดียว 

โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญ่ีปุ่ นโบราณนั่นเอง จากระเบียงแห่งนี ้สามารถ

ถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนข์องตัวเมืองเกียวโตไดง้ดงาม

พรอ้มกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นใหท้่านชอ้ปปิ้ง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการคา้ที่ถือว่าฮอตฮิต

มากที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ะตัง้อยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวนัออกของ

เกียวโต เต็มไปดว้ยรา้นคา้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นของกินเล่น รา้นขายสินคา้

ต่างๆ และรา้นขนมพืน้เมือง พูดไดเ้ลยว่ามีใหเ้ลือกเยอะแยะเต็มไปหมด ส่ิงที่ท าใหย้านนี้มี

เสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์

โบราณ อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น เลือกซือ้ เลือกดขูองตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทาง

ต่อสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในภูมิภาคชูบุ (Chubu) และเป็น

เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ขึน้ชื่อในเรื่องแหล่งอตุสาหกรรม และยงัเป็นเมือง

ท่าที่ส  าคัญอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

(Nabana no Sato) งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น ซึ่งจะจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีใน

ระยะเวลายาวนานหลายเดือน ตัง้แต่เดือนตลุาคม-พฤษภาคม เป็นงานจดัแสดงไฟที่หลายคน

ตัง้ตารอ เพราะในแต่ละปีจะมีธีมการจดังานแตกต่างกนัออกไป ในพืน้ที่ของสวนดอกไมข้นาด

ใหญ่จะเต็มไปดว้ยดวงไฟกว่าลา้นดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค ่าคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่ง

เป็นรูปทรงต่างๆ ทัง้ภูเขาไฟฟูจิ ตน้คริสตม์าส แม่น า้ ทุ่งหญา้ รวมถึงยงัมีการประดบัไฟบนน า้ 

ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ดินชมกนัเพลินๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดหูนาวอย่างตื่นตาตื่นใจ 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก Ibis Styles Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดยีวกัน  
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอนัดบั ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น 

The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยมบีา้น

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

ความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะรูปแบบของบา้นที่มีหลังคามุงด้วย

ฟางขา้วที่ท ามมุชนัถึง 60 องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 

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

ยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็นมรดกโลกนั่นเอง หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่

เมืองนาโกย่า อีกครัง้  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าท่านสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเลก็ๆ 

ตั้งอยู่ใน จ.กิฟุ ที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขา และธารน า้ใสจ านวนมาก จากนั้นใหท้่านเดินเล่น ณ 

วนัท่ีสาม   เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซนัมาจิซูจิ-ถ่ายรปูกบัท่ี
ท าการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองนาโกย่า 
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ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลิตเติล้เกียวโต” เป็นย่าน

เมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรกัษ์ไวซ้ึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่ นได้

อย่างสมบูรณ ์ทัง้บา้นเรือน รา้นคา้ คาเฟ่ และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยงัคง

บรรยากาศแบบสมยัเอโดะไว้ไดอ้ย่างดี นอกจากนีย้งัมี วัด ศาลเจา้ สะพาน และตลาดเชา้ที่

คึกคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 

จากนั้นใหท้่านได ้ถ่ายรูปกับท่ีท าการเก่าทาคายาม่า (Takayama Jinya) (ดา้นนอก) ใช้

เป็นทั้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว่้าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้

การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แลว้ เป็นที่ท าการรฐัในยุค

เอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ย่างสมบูรณ ์ซึ่งภายในนีป้ระกอบดว้ยบริเวณ

ไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หนา้ที่ จากนัน้น าท่านเดินทาง

กลบัสู่ เมืองนาโกย่า อีกครัง้ 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก Ibis Styles Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดยีวกัน  

 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี    เมืองนาโกย่า-เรยีนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอนั-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพาน
โทเกต็สิเคยีว-เมืองโอซาก้า-ช้อปป้ิงเอก็ซ์โปซิต้ี-ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 
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จากนัน้น าท่านสมัผสัประสบการณพ์ิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูวิ้ธีชงชาแบบ

ธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ่ นตั้งแต่การวอรม์อุปกรณ์ การชง และ

ขั้นตอนการดื่ม  และยัง เ ปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิ ธีการชงชานี้อีกด้วย 

จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งนีน้ัน้ ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลึกถงึ

จักรพรรดิคามม ุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผูท้ี่มีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นจักรพรรดิองคแ์รก และองคส์ุดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอนั 

โดยเฉพาะเสา และประคโูทริอิยกัษ์สีแดงที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่

ไกล  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า (Arashiyama) หรือที่คนไทยรูจ้กัในชื่อ “ป่า

ไผ่อาราชิยาม่า” โดยที่ตลอดเสน้ทางทัง้สองขา้งนั้น ถูกขนาบดว้ยป่าไผ่ ใหค้วามร่มรื่นเรียง

รายสดุลกูหูลกูตา ซึ่งเป็นมมุถ่ายรูปยอดฮิตที่อยู่หลงัวดัเทนริวจิ รวมทัง้แม่น า้โฮซูกาวะ ใหทุ้ก

ท่านสามารถเก็บภาพที่ริมแม่น า้บริเวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็น

อะไรที่พลาดไม่ไดเ้ด็ดขาดหากไดม้าเยือน ณ ที่แห่งนี ้เต็มไปดว้ยบรรยากาศดีที่เหมาะแก่การ

พักผ่อนและชมวิวทิวทัศนเ์ป็นอย่างยิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) 

เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น 

ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบนัเมืองโอซากา้ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทัง้

แหล่งชอ้ปปิ้งยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ จากนั้นอิสระใหท้่าน ช้อปป้ิง 

ณ เอ็กซโ์ปซิตี้ (Expo City) ศูนยร์วมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น 

เอ็กซโ์ปซิตีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดขึน้

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

บัน เทิ งมากมาย  ภายใต้คอน เซ็ปต์  fusing the enjoyment of playing, learning, and 

discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ทั้งชอ้ปปิ้ง กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูป

ไดต้ามอธัยาศยั และอิสระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปปิ้งแห่ง

นีม้ีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์

รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ น 
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และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการ

รวมกันอยู่บริเวณนี ้ใกลก้ันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิง

ยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพาน

นิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico 

Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑาก าลังว่ิงอยู่บนลู่ว่ิง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.  1935 

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani 

Doraku) ซึ่งมีปยูกัษ์ขยบัแขน และลกูตาไดอี้กดว้ย และหา้มพลาดส าหรบั “ทาโกยากิ” อาหาร

ทอ้งถิ่นของชาวโอซากา้ ที่มาถึงถิ่นแลว้ตอ้งลอง 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  Sarasa Hotel Dotonbori หรือเทียบเท่าระดับเดยีวกัน 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ... 

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

เที่ยวบินที่ XJ 613 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชั่วโมง 

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า   กรงุโอซาก้า-สนามบินคนัไซ-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 
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ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเดี่ยว 

31 มีนาคม-04 เมษายน 66 V91MPA 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

02-06 เมษายน 66 O7PY8A 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

03-07 เมษายน 66 QYQF4U 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

14-18 เมษายน 66 U5GTTJ 44,888.- 6,900.- 9,900.- 

15-19 เมษายน 66 VBQ88E 44,888.- 6,900.- 9,900.- 

25-29 เมษายน 66 EZUSUV 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

26-30 เมษายน 66 G3FM4Z 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 66 WYE33H 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 LZC1XY 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 MUKK3Y 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

01-05 พฤษภาคม 66 E3U5QM 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

03-07 พฤษภาคม 66 X2877S 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

04-08 พฤษภาคม 66 L2UMWC 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

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

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เครื่องบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 
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*** กรุณาศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษัทฯ เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ า หรือค่าทัวรท้ั์งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท้ังหมด *** 

**ท่านใดมีเท่ียวบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่าน้ัน** 

** ท้ังน้ีหากสายการบิน หรือเท่ียวบินหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกันกับเท่ียวบินหลักเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบินท่ีทาง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท่ี์เร่ิมเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่นับรวมการเดินทางจากสนามบินอ่ืนๆ และให้แจ้งต่อ
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พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากต้องได้รับการยืนยันเท่ียวบินหลัก 

และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้ โดยมคัคุเทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกัน อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสุขภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการย่ืนรอ้ง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 



 
 

RJ-XJ003 
× ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขึ้นต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้ หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

1. เง่ือนไขการจอง และการช าระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านไดร้ับอินวอยซก์ารจอง 3 วัน กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่าน้ัน   

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองท่ีน่ังออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เง่ือนไขยกเลิกการจอง  

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

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท่ี์ซือ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน
ช่ือ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เง่ือนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมท่ีเดินทางด้วยเท่ียวบินพิเศษ  

Charter Flight 
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กรุ๊ปท่ีเดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีค่าบัตรโดยสารท้ังหมด และท่ีน่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่าท่ีพักท้ังหมด และอ่ืนๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืน
เงินทุกกรณี ท้ังมัดจ า หรือค่าทัวรท้ั์งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่
สามารถใช้เง่ือนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อท่ี 1.1 ได้ 

 

      2.      เง่ือนไขการจอง และการช าระเงิน (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผ์ู้ขาย และบริษัททัวรผ์ู้ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่าน้ัน)   

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เง่ือนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจ านวน  

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

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้  

        

     2.2     เง่ือนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมท่ีเดินทางด้วยเท่ียวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปท่ีเดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีค่าบัตรโดยสารท้ังหมด และท่ีน่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่าบริการท่ีพัก ท้ังหมด และอ่ืนๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ท้ังมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้
เง่ือนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อท่ี 2.1 ได้ 

 

3.  เง่ือนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ 
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     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอันไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถท่ีจะน า

เหตุการณด์ังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่จะขอสงวนสิทธ์ิในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบัติน้ันจะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางกลับได ้และการจัดท่ีน่ัง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได ้

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกัน 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน า้หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
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➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

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

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี ้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน ้าหนัก

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณท์างการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทัวรท้ั์งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวรท้ั์งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหกั้บชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วที่พ านัก

อยู่ในประเทศไทย 
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น ดังต่อไปน้ี 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลับจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ข้าประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  



 
 

RJ-XJ003 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผู้สบูบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรบัประกันได ้   

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าใหไ้ด ้

10. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากับเท่านัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

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

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยว และชอ้ปปิ้งแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที่ ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไวว้างใจให้กบัเรา ดูแลเรื่องการท่องเท่ียว และบริการ *** 

 


