
 
 

 

 
 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

วนัที ่8-12 สงิหาคม 57  ราคา 35,900.- 
 



 
 

 

 
 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 
 
 

 

 

 

 

วนัแรก ดอนเมอืง  – คนัไซ ( โอซากา้ ) 

13.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิ ดอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์8 สายการบนิ   AAiirr  AAssiiaa  XX  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

16.25  น. เดนิทางสู ่ คันไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AAiirr  AAssiiaa  XX  เทีย่วบนิที ่ D7 XXXX 

23.50  น. เดนิทางถงึสนามบนิ คนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั SUN ROUTE KANNU / YAYOINO SATO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงนารา –วดัโทไดจ ิ– นมสัการ หลวงพอ่โตไดบสุส ึ- วดัคนิคาคจุ ิ – เกยีวโต - วดัคโิย

มสิ ึหรอืวดัน า้ใส  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่1) 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญีปุ่่ น นํา

ทา่นชม วดัโทไดจ ิเป็นวัดทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 

18 ตน้ รองรับหลังคา เป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมยัคามาครุะ สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่สําคัญทีล้ํ่าคา่ทีส่ดุของวัดนีค้อื หลวงพอ่โต

ไดบสุส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญท่ี ่ สดุในโลก ประดษิฐาน

อยูใ่นวหิารหลวงพอ่โต ซึง่หลังเดมิถกูไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหมถ่งึ 2 

ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจบุนัมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ และยงัไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญท่ีส่ดุในโลก

ดว้ยเชน่กนั และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกบักวาง  น่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก 

จากนัน้ นําทา่นชม วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชิ

มสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่น ตอ่มาบตุรชายของทา่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด 

แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.

2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่  ดํ่า

กบัความสะอาดใสของสระน้ําทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทได ้

อยา่งงดงาม  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่

อนัเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ ค้ํายนั และสิง่

ทีน่่าอศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดังนัน้องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทกุ

ทา่นไดด้ืม่น้ําศักดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย  

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งทางเขา้ วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบ

สมยัเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบํา

ญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น, ของที่

ระลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้  
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) 

20.00 น. พกัที ่  KYOTO KOKUSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ เมอืง เกยีวโต 
 

 

วนัทีส่าม ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ   - ปราสาทโอซากา้- ยา่นชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

 จากนัน้ นําทา่นสู ่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ เป็นศาลเจา้ทีช่าวนาสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 เพือ่

บชูาจิ ้ งจอกทีเ่ป็นทตูสง่สารของเทพเจา้แหง่การเก็บเกีย่ว เทพจิง้จอก ทีช่าว

ญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์

ศาลโทรอิ ิมลีักษณะเป็นซุม้ประตสูแีดงซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่ี

มากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาว

ถงึ 4 กโิลเมตร 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ เมอืงโอซากา้  เดนิทางสู ่“ปราสาทโอซากา้" (ชม

ดา้นนอกไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) หรอื ปราสาททีม่ฉีายาวา่ ปราสาทนกกระสา

ขาว สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูข่องเจา้เ  มอืงในสมยัโบราณ ตัวปราสาทนัน้ตัง้อยู่

บนเนนิเขาทีไ่ดม้กีารสํารวจและพบวา่เคยเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังโบราณมา

กอ่น ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิแกรนติขนาดมหมึา และคน้ํูาขนาดใหญ ่เพือ่

ป้องกนัการรกุรานจากขา้ศกึ 

จากนัน้ นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิยา่นชอ็ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ 

ภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้สําหรับเด็ก และ

ผูใ้หญ ่ทีน่ีม่สีนิคา้นานาชนดิไมว่า่จะเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า แฟชัน่เสือ้ผา้ รา้นเครือ่งสําอาง รา้นหนังสอื และรา้น

รอ้ยเยน รา้นรอง  เทา้ นอกจากนีย้งัมหีา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง 

หา้งไดมาร ูหา้งทาคาชมิายา่ หา้งโตควิแฮนด ์โด  ยตลอดถนนชนิ

ไซบาชนิีม้หีลังคาคลมุทางเดนิไวต้ลอดทัง้สาย เพือ่อํานวยความ

สะดวกแกล่กูคา้และนักทอ่งเทีย่ว ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและ

บนัเทงิชัน้นําแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเล

ขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื รา้นสว่นใหญ ่จะประดับ

ประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนมากมาย ซึง่นักทอ่งเทีย่วให ้

ความสนใจและแวะถา่ยรปูกนัเป็นทีร่ะลกึ จะพยายามสรา้งจดุเดน่

ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ สญัลักษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึ

รปูเครือ่งหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากเมอืงโอซากา้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6)    

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั SUN ROUTE KANNU / YAYOINO SATO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางเทีย่วสวนสนกุยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

หลงัอาหารเชา้ วนันีอ้สิระใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการตะลยุเมอืงโอซากา้คะ่  

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไมร่วมบตัรเขา้และคา่รถในการเดนิทาง) สวนสนุกทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในแถบคันไซ 

ซึง่ลงทนุอยา่งมหาศาลและมพีืน้ทีก่วา่ 100,000 ตารางเมตร 
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สถานทีท่ีไ่ดจํ้าลองฉากภาพยนตรเ์รือ่งดังของฮอลลวีูด้ ไวม้ากมาย เปิดตวัใหมก่บั The wizarding world 

of harry potter  ภายในปราสาทฮอกวอต จะมสีถานทีสํ่าคัญมากมายทีป่รากฏในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอร ์

ทัง้โรงเรยีนคาถาพอ่มดแมม่ดและเวทมนตรศ์าสตรฮ์อกวอตส ์ซึง่ประกอบไปดว้ยหอ้งเรยีน, หอ้งโถง รวมทัง้

หอ้งทํางานของศาสตราจารยด์ัมเบลิดอร ์ดา้นสถานทีสํ่าคัญอืน่ ๆ ไดแ้ก ่หมูบ่า้นฮอกสม์ีด้, รา้นฮนันดีกุส,์ รา้น

ไมก้ายสทิธิ ์โอลเิแวนเดอร ์ฯลฯ นอกจากนี ้คณุยงัจะเพลดิเพลนิไปกบัการแสดงทีจํ่าลองฉากมาจากภาพยนตร ์  

.....เซซาม ีสตรที 4D มฟูวี ่เมจกิ ซึง่เป็นฉากทีพ่าดําลกึลงไปในทะเลและทะยานขึน้ไปบนทอ้งฟ้าในแบบ

สามมติแิละสนุกกบัเหลา่ ET ทีจ่ะพาทา่นไปนอกอวกาศอยา่งสนุกสนาน และมนัสส์ดุๆ เมือ่สมัผัสเครือ่งเลน่ใหม่

ลา่สดุ คอื สไปเดอรแ์มน ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึและประทับใจมากทีส่ดุและระทกึใจกบัฉากเพลงิไหม ้

จากเรือ่งแบค ดร๊าฟท ์เชญิทา่น ตืน่เตน้กบัการตามลา่ ของฉลามยกัษจ์ากเรือ่ง จอรส์ ซึง่ใชท้นุสรา้งกวา่ 

1,500 ลา้นเยน หรอืเขา้ไปสมัผัสโลกของป่าทีน่่าตืน่เตน้ไดจ้ากภาพยนตร ์จรูาสสคิ พารค์ พรอ้มรว่มคน้พบโลก

ทีไ่ดโนเสารย์งัมชีวีติอยูใ่นขณะทีน่ั่งเรอืเพือ่เขา้ไปผจญภยักบัดนิแดนของเหลา่ไดโนเสาร ์    นอกจากนัน้ยงัมี

เครือ่งเลน่อกีมากมาย 

Good Shopping เมอืงโอซากา้ 

1. ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นศนูยก์ลางการ shopping ทีใ่หญท่ีส่ดุของครอบคลมุพืน้ทีใ่นบรเิวณ 

Shinsaibashi-suji จนทําใหเ้ขตนีเ้ป็นเขตของคนทีรั่ก การชอ้ปป้ิงรา้นคา้ในแถบนัน้ก็ไดแ้ก ่Apple Store, 

Armani, Beams, Benneton, BVLGARI, Camera Naniwa, Cartier, Chanel, Coach ฯลฯ 

2. โดทงบรุ ิ(Dotonburi)  ตัง้อยูท่างใตข้อง Shinsaibashi Area เป็นเขตทีว่ัยรุน่นยิมมาเทีย่วกนั และนัก

แสวงหาอาหารการกนิจะมารวมกนัทีน่ี ่  

3. นมับะ (Namba) เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทางใต ้ของโอซากา้ หรอือกีชือ่หนึง่เราอาจจะเรยีกวา่ โซน

มนิาม ิโซนนีจ้ะเป็น โซนทีถ่ัดมาทางใต ้จากโซนโดทงบรุ ิมกีารสรา้งศนูยร์วมสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีเ่รยีกวา่ 

Namba Park ขึน้โดยการรวมเอารา้นคา้ ชือ่ดังกวา่ 120 รา้นคา้ และรา้นอาหารมากมาย  

4. นปิปอนบาช ิ(Nipponbashi) หรอืทีเ่ราเรยีกกนัวา่ Den Den Town  เป็นศนูยร์วม

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า สนิคา้เกีย่วกบัอเิล็กทรอนกิส ์ของเลน่ การต์นู DVD ตา่งๆ มากมาย หรอืถา้เทยีบกบัโตเกยีว

แลว้ ทีน่ ีก็่คอื อากฮิาบาระ (Akihabara) แหง่โอซากา้ 

 5. ชนิเสะไก (Shinsekai)  ตัง้อยูท่างใตถ้ัดลงมาจาก Den Den Town มสีญัลักษณ์อนัโดดเดน่คอื 

หอคอย สเึทนคาค ุ(Tsutenkaku) ตัง้โดดเดน่เป็นศนูยก์ลางของเขต ชนิเสะไก ในเขตนีม้ทีเีด็ดก็คอื เป็นแหลง่ 

Shopping ทีร่วมรวมของทอ้งถิน่ราคาถกู ไมเ่นน้สนิคา้แบรนดเ์นม  

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไมร่บกวนเวลาของทา่น)  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

วนัทีห่า้ สนามบนิคนัไซ-ดอนเมอืง 

01.10 น.  ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  โดยสายการบนิ AAiirr  AAssiiaa  XX  เทีย่วบนิที ่D7 XXXX 

05.00 น.  ถงึสนามบนิ ดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

-----------------------------------------------------------------------  
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อตัราคา่บรกิารเดอืน  8-12 สงิหาคม 2557 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

หรอื  1 ผูใ้หญ ่+ 1เด็ก 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

+1 เด็ก ไมเ่สรมิ

เตยีง 

พกั

เดีย่ว วนับนิ วนัทีเ่ดนิทาง 

ศกุร ์ 8 – 12 สงิหาคม  35,900 34,900 6,900 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคา อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ เสน้ทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทัศนาจร (ไป–กลับพรอ้มคณะ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร์ 

 โรงแรมทีพ่กัตามระบ ุ3 คนื หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่รถ-รับสง่ นําเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ํานาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวร ์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม         

 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 2,000 เยน ตลอดท ัง้ทรปิ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาสํารองทีน่ั่งโดยการชําระมดัจําทา่นละ 10,000 บาท  

 กรณุาชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วันเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้  

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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ในการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
1. ถงึแมรั้ฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ น (ระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน) แตผู่ท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกบัผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กบัทางสถาเอกอคัรราชทตู) ทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีจํ่าเป็น 

2. เอกสารทีค่วรเตรยีมไวส้าํหรับการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น ไดแ้ก ่บตัรโดยสารเครือ่งบนิขาออกจาก บตัรเครดติหรอื

เงนิสดจํานวนพอเพยีงทีจ่ะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น ชือ่ทีพ่ัก รวมถงึทีอ่ยูแ่ละ

หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น และกําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

3. หนังสอืเดนิทางทีส่ามารถใชใ้นการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยไดรั้บยกเวน้วซีา่ ตอ้งเป็นหนังสอืเดนิทาง

อเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หนังสอืเดนิทางชัว่คราวไมไ่ดรั้บการยกเวน้วซีา่ 

4. ผูท้ีม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอือยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ จะมคีวาม

เป็นไปไดอ้ยา่งมากทีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น 

5. กรณีทีถ่กูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น บรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่บรกิารตา่งๆ ได ้และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใน

การสง่ตวักลบัประเทศไทย อาท ิคา่เดนิทาง คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยในกรณีทีต่อ้งเปลีย่น

สนามบนิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ โดยสายการบนิจะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหก้อ่น และจะดําเนนิการไลเ่บีย้เรยีก

คนืจากผูเ้ดนิทาง 

 

หมายเหต ุ

1. กรณีเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด  ๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสายการ

บนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่หนอือํานาจควบคมุ

ของบรษัิทฯ 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยจะตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ตา่งประเทศ  และจากการปรับขึน้คา่น้ํามนัของสายการบนิ 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะยดึถอืผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทฯ ยงัคงรักษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ทา่นเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ทา่นงดใชบ้รกิารใด หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 


