
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

จองทวัร ์ญ่ีปุ่น แบบจอยกบัที่น่ี 

เราลดใหอี้กทา่นละ 800 บาท 
มีทวัรอ์อกเดินทางจริงแน่นอน 

 
 
 
เทีย่วญีปุ่่นดินแดนอาทติย์ สักการะเจ้าแม่กวนอมิ ณ วดัโอสุ เมืองนาโกย่า 
ชมความงามของดอกซากุระ พร้อมกบัใบไม้เปลีย่นสี กนัทีโ่อบาระ 
ชมมรดกโลกวดัน า้ใส ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปป้ิงถนนสายกาน า้ชา  
เกบ็ภาพประทบัใจกบัปราสาทโอซาก้า ช้อปป้ิงเต็มอิม่กนัทีชิ่นไชบาชิ 

    

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดือนพฤจกิายน 2559 

ราคาเริ่ม 33,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลาํใหญ่ 337 ท่ีนัง่ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

12.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรบั  และอาํนวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่ XJ610 บรกิารอาหาร และ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

 
 

 

 

 
 

 

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่ โรงแรม KOBE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที่สอง เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ– ฟูชิมิ อินาร ิ– วดัคินคาคุจ ิ– นาโกยา่ – อิออน จสัโก ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําชม วดัคิโยมิสึ หรือวดันํ้าใส ที่ตดิรอบสุดทา้ยของ

การประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่  เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน

เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้ นดินข้ึนมารองรบัระเบียงของ

ตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิง่กวา่กรุง

เกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แหง่ความรํา่รวย มัง่คัง่ , 

นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแหง่น้ี สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดใน

กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวิหารของวดัคิโยมิส ึ

และเชิญดื่มนํ้าศกัดิ์สทิธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาตท่ีิไหลมาจากเทือกเขา  โดยเช่ือว่า 

สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   
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จากน้ันเดินตามทาง สมัผสักบัรา้นคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ท่ี

ระลึก เก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้ อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านไดเ้ลือกชิม

หลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไสถ้ัว่แดงสตูร

ดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอรร่ี์, ชอคโกแลต เป็นตน้ 

หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุก๊ตาเกียวโต 

สญัลกัษณท่ี์โด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  

เป็นตุก๊ตา แต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจาํชาติ

อยา่งเต็มรปูแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของ

ท่ีระลึกในราคายอ่มเยาว์, เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน้ําชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีก

มากมาย นานาชนิด  จากน้ันนําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ  ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ี

เป็นท่ีนับถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบรูณข์องเร่ืองพืชพรรณ

ธญัญาหาร นําท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อย

นําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรปูป้ันของเทพจิ้ งจอก ท่ีมี

จาํนวนมากมาย แลว้นําท่านชม  ศาลโทรอิิ  ซุม้ประตสูแีดงที่เป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ที่มี

มากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 

กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูร ินางเอกของ

เรือ่งว่ิงลอดซุม้ประตเูพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 

 

      

 

 

 

เที่ยง  บรกิาร อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชม วดัคินคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง  สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ี

พกัผ่อน  ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.

2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม ให้

ท่านไดด่ื้มดํา่กบัความสะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่ง
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งดงาม จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่  เมืองนาโกยา่  นําท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 

หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

พกัที่  โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที่สาม นาโกยา่ – ศาลเจา้โอส-ึชมซากุระและใบไมแ้ดงที่โอบาระ–โทคิ พรเีม่ียม เอา้ทเ์ล็ต – กิฟุ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้โอสคึนันง  เป็นหน่ึงในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในญ่ีปุ่น และเป็นวดัประจาํตระกลูโอดะ นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพกัอยู่

เม่ือครั้งเป็นตวัประกนั อนัเป็นประวติัศาสตรห์นา้หน่ึงของยา่นโอสึ OSU เป็นเมืองท่ีผสมผสาน

ระหวา่งประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีสุดของนาโกยา่ 

ซ่ึงนอกจากคนญ่ีปุ่นแลว้ นักท่องเท่ียวต่างชาติก็นิยมมาเยีย่มชมเชน่กนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั

การชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอยา่งเต็มอ่ิมท่ียา่นรา้นคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ  ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ กบับรรยากาศที่

หาชมไดย้าก กบัซากุระท่ีเบ่งบานแยม้กลีบสขีาวอมชมพู สลบักบัใบไมแ้ดงของเทศกาล

ใบไมเ้ปลี่ยนส ี ซ่ึงหาชมไดย้ากมาก   จะหาชมไดเ้ฉพาะแค่เดือนพฤศจิกายนเท่าน้ัน  อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบัสีสนัของซากุระ และใบไมเ้ปล่ียนสี (ทั้งน้ีทั้งน้ันซากุระจะบาน

หรือไม่  ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 
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เที่ยง บรกิาร อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !!บรกิารท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ี่ปุ่น      

ยากินิคุบริการเมนูเน้ือและหม ูคลุกเคา้กบัน้ําซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น   

บ่าย  จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมท่ี โทคิพรเีม่ียมเอา้ทเ์ล็ต   เป็นพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ต

ขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ของแบรนดช์ั้นนําและแบรนดท์อ้งถ่ินมากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, 

Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆ

อีกมากมาย  สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองสาํอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

** เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่านอิสระคํา่ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําท่านกลบัท่ีพกั 

พกัที่  โรงแรม  GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL  / หรอืระดบัเดียวกนั 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแรแ่ลว้ จะทาํให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 

วนัที่สี ่       กิฟุ – โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ -  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ โอซากา้  ชมบริเวณโดยรอบของ  ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท)  

ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน 

ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน  ฮิเดโยชิ

โตโยโตมิ ผูมี้คาํสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่น้ี  จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงยา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิง

ชื่อดงัของนคร  โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้

หลากหลายรปูแบบทั้งสาํหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นนําแหง่

หน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะ

ประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัทาํใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมึก ซ่ึง
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นักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะ

พยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรปูเคร่ืองหมายการคา้ของ  กลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่น

นัน่เอง (อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง

สนิคา้) 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

วนัที่หา้  สนามบินคนัไซ-สนามบินดอนเมือง 

 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ611 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

02 – 06 พฤศจกิายน 2559 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

03 – 07 พฤศจกิายน 2559 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

09 – 13 พฤศจกิายน 2559 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

10 – 14 พฤศจกิายน 2559 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

16 - 20 พฤศจกิายน 2559 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

17 - 21 พฤศจกิายน 2559 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

23 - 27 พฤศจกิายน 2559 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

24 - 28 พฤศจกิายน 2559 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ1. ตั ๋ วเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง อยา่งนอ้ย  21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึง เพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้  

***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทาง ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ย กวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และ อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
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เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 


