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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทัวร์ 

หมายเหตุ 
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว 

15-19 เม.ย.61 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  

19-23 เม.ย.61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  
21-25 เม.ย.61 25,678 25,678 25,678 20,999 10,000  
26-30 เม.ย.61 25,678 25,678 25,678 20,999 10,000  
27เม.ย. - 1 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

10 - 14 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

11 - 15 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

17 - 21 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

18 - 22 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

24 - 28 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

25 - 29 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

26 - 30 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

31พ.ค. -4มิ.ย. 61 29,999 30,999 30,999 22,999 10,000  

1 – 5 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  

7 -11 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  

8 -12 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  

14 -18 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  

15 -19 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  

21 -25 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  

***ไม่มีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 
 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบนิภาษีน า้มนัของสายการบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง - สนามบนิคนัไซ โอซาก้า – โอซาก้า                                        ( - / - / อิสระ ) 

11.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 3  เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA 

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
14.50 น. น าทา่นเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน Scoot เที่ยวบนิที่ XJ 610 
 ** บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ บนเคร่ือง (มือ้ที่ 1) ** 
22.40 น. เดินทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซาก้า (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่น เพ่ือความสะดวกในการ

นดัหมาย) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจสว่นตวั จากนัน้น าทา่นขึน้รถปรับอากาศ 
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เดินทางสูเ่มืองกิฟ ุ(ส าคญั!!ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรับ)  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 หลงัอาหารน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พกั  OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง โอซาก้า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติล้ เกียวโต – ปราสาทมตัสึโมโต้            ( B / L / D ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 2) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงัคงอนุรักษ์บ้าน
สไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยงัได้รับเลือกจากองค์การยเูนสโกให้เป็น
มรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บ้านสไตล์กัสโชสคึุริ จะมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบั
สองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมูบ้่านสไตล์นีว้า่ “กัสโช” และมีผู้คนจาก
ทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ที่ 3) 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูเ่มือทาคายามา่ น าทา่นถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่า เมืองทาคายาม่า 

ซึง่เป็นจวนผู้วา่แหง่เมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและที่อยูอ่าศยัของ
ผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโช
กนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดินชม หมู่บ้าน Little 

Kyoto หรือเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึง่เป็น  หมูบ้่านเก่าแก่สมยัเอโดะ
กวา่ 300 ปีก่อน ที่ยงัอนรัุกษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอยา่งดี อิสระให้ทกุ
ทา่นได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปด้วย

บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลติและจ าหนา่ยเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทัง้เลอืกซือ้ของที่ระลกึ
พืน้เมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตวัสแีดง ไมม่ี
หน้าตา ซึง่ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมืองทาคายามา่ และเป็น
สนิค้ายอดนยิม เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลางของชาว
ญ่ีปุ่ นอีกด้วย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอนันา่ประทบัใจมากมาย ทา่น
ยงัสามารถลองลิม้ชิมรสขนมหวานนานาชนิด จากนัน้เดินทางสู่เมือง
มตัสโึมโต้ ชมความงดงามของ  ปราสาทมัตสโึมโต้ (ชมด้านนอก)  
ที่ถกูสร้างขึน้ในปี 1504 ซึง่นบัได้วา่เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ที่สดุ และ
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นอกจากนีก็้ยงัเป็น ปราสาทติดอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทท่ีมคีวามสวยงามที่สดุของญ่ีปุ่ น ที่สามารถรอดพ้นการถกูท าลาย
จากเพลงิของสงครามมาได้จนถงึปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงัที่ทาด้วยสดี าสนิทท าให้มีฉายาวา่ ปราสาทอกีาด า  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

หลงัอาหารเดินทางเข้าสูท่ี่พกั เชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ที่พกั  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – ก าแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซน็           ( B / L / D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 4) 
น าทา่นสมัผสัใกล้ชิดกบัความมหศัจรรย์ของธรรมชาตใิน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยามะ-คุโรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
แจแปนแอลป์ น าทา่นเดินทางสู ่สถานีทาเตยามะ จากนัน้น าทา่นโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภเูขาสู่  สถานีบีโจดัยระ 
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบั
ทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้เก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นชม ยอดเขาทาเตยามะ มี
ความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจิู และยงัเป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิ์สทิธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่ น
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ตัง้แตส่มยัโบราณ ให้ทา่นได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามนา่ประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวนัท่ีท้องฟา้โปร่ง สามารถ
มองเห็นได้ไกลถงึภเูขาไฟฟจิู และให้ทกุทา่นได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น ก าแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สงูกวา่
สบิเมตร สมัผสักบัความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นบัเป็นอีกทศันยีภาพที่ตืน่ตาตื่นใจ เพลดิเพลนิกบั
การบนัทกึภาพที่ประทบัใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ที่ 5) 
บา่ย            น าทา่นเดินทางผา่นอโุมงค์ที่ลอดใต้ภเูขาทาเทยามา่ทีม่ีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอโุมงค์ที่อยูส่งูที่สดุในญ่ีปุ่ น จากนัน้ 

น าทา่นโดยสารกระเช้าไฟฟา้ ที่ไมม่ีเสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานีคโุรเบไดระ  น าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์ลอดภเูขาจาก 
สถานีคโุรเบะไดระไปยงัสถานีคโุรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คาร์แหง่เดยีวในญ่ีปุ่ นท่ีลอดภเูขาตัง้แตต้่น
จนสดุเส้นทาง ทัง้นีเ้พื่อหลกีเลีย่งหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขื่อนคุโรเบะ ซึง่เป็นเขื่อนยกัษ์กัน้น า้ที่ใหญ่
มหมึาที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภเูขานบัร้อยลกูและชมทศันียภาพของวงล้อมเขา
หิมะ มีความสงูถึง 186 เมตร และมีความกว้างถงึ 492 เมตร ซึง่ใช้เวลาตัง้แตเ่ร่ิมบกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวั
เขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่เมืองกโุจ 
เพื่อเข้าที่พกั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ ) (มือ้ที่ 6)  
 
 
 
 
 
 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์การอาบน า้แร่ธรรมชาติ (ONSEN) ไสตล์ญ่ีปุ่ น ซึง่ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือวา่น า้แร่ธรรมชาตินีม้ี
สว่นช่วยเร่ือง โรคภยัไข้เจ็บและผิวพรรณเปลง่ปลัง่ 

ที่พกั  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
วันที่สี่ เมืองกุโจ - โอซาก้า – ย่านชนิไซบาชิ - สนามบนิคนัไซ       ( B / อิสระ / อิสระ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 7) 

น ำทำ่นเดนิทำงชมบรเิวณโดยรอบของ ปรำสำทโอซำกำ้ (ไมร่วม

ค่ำเขำ้ปรำสำท)ซึง่ถอืไดว้่ำเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัมผัสควำม

ยิง่ใหญ่และชมนิทรรศกำรที่จัดแสดงอยู่ภำยใน ซึง่เล่ำถึงควำม

เป็นมำของปรำสำท รวมทัง้ประวัตแิละขำ้วของเครือ่งใชต้ำ่งๆของโช

กนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้ีค ำสั่งใหก้อ่สรำ้งปรำสำทแห่งนี้ น ำท่ำน

เลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษี JTC DUTY FREEเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึ

ปลอดภำษี นำนำชนดิ 

น าทา่นเดินทางสูโ่อซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง) น าทา่นไปช้
อปป้ิงย่านชินไซบาชิ ซึง่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงัของนครโอซาก้า ทัง้ร้านค้าเกา่แกแ่ละทนัสมยัปะปนกนั มีสนิค้ามากมายทัง้ถกู
และแพง ทัง้สนิค้าแฟชัน่ลา่สดุ ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดจิิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหมล่า่สดุ และตื่นตากบัลลีา
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ชีวิตของคนหนุม่สาวชาวโอซาก้าที่ดจุะสนกุสนานและมีสสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกียว รวมทัง้ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บ
ภาพเป็นท่ีระลกึกบั จดุเดน่ของแตล่ะร้านค้า เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์และสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้ือ ตกึรูป
เคร่ืองหมายการค้างของกลูโิกะ ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และยา่นเก่าแก่อยา่งถนนโดทงโบริ ซึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรือ
อาหารขึน้ช่ือของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนีใ้นยา่นนีย้งัมีห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ และมช่ืีอเสยีง 
อยา่งห้างไดมารุ ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมายา่ มีสนิค้ามากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้เลอืกหาอีกด้วย ไมค่วรพลาดช้อปปิง้ที่ 
ร้านดองกีโ้ฮเต้ (ร้าน Super Store ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมสนิค้านานาชนิดในราคาถกูและเปิด 24 ชม.) และร้านมตัสโึมโต้คิโยชิ 
(ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง เคร่ืองส าอาง) ร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยทัง้หลายที่ต้องแวะช้อปเมื่อมีโอกาสไปญ่ีปุ่ น  

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศัย 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูโ่อซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง) น าทา่นไปช้อปป้ิงย่านชนิไซบาชิ ซึง่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงัของ

นครโอซาก้า ทัง้ร้านค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั มีสนิค้ามากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิค้าแฟชัน่ลา่สดุ ขนมเค้กแสนอร่อย 
จนถึงกล้องดจิิตอล คอมพวิเตอร์ และเกมส์รุ่นใหมล่า่สดุ และตื่นตากบัลลีาชีวิตของคนหนุม่สาวชาวโอซาก้าที่ดจุะสนกุสนานและ
มีสสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกียว รวมทัง้ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นท่ีระลกึกบั จดุเดน่ของแตล่ะร้านค้า เช่น ปยูกัษ์ 
หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์และสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้ือ ตกึรูปเคร่ืองหมายการค้างของกลูโิกะ ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และ
ยา่นเก่าแก่อยา่งถนนโดทงโบริ ซึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรืออาหารขึน้ช่ือของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็น
ต้น นอกจากนีใ้นยา่นนีย้งัมีห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ และมช่ืีอเสยีง อยา่งห้างไดมารุ ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมายา่ มีสนิค้า
มากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้เลอืกหาอีกด้วย ไมค่วรพลาดช้อปปิง้ที ่ร้านดองกีโ้ฮเต้ (ร้าน Super Store ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมสนิค้า
นานาชนดิในราคาถกูและเปิด 24 ชม.) และร้านมตัสโึมโต้คิโยชิ (ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง เคร่ืองส าอาง) ร้านค้ายอดนิยมในใจ
ของคนไทยทัง้หลายที่ต้องแวะช้อปเมื่อมีโอกาสไปญ่ีปุ่ น  

   จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิคันไซเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

วันที่ห้า สนามบนิดอนเมอืง       
 

00.10 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

**บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

04.00 น.     เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

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

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
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ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. / กลบั 20 ก.ก. 8.หวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่อทริป ช าระที่สนามบินดอนเมืองในวนัเชค็อนิ 

เงื่อนไขห้องพกั :  
1. โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกบัใบนดัหมาย
เตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั ก่อนการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดคอ่นข้างเลก็และบางโรงแรมจะไมม่ีบริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะ
จดัห้องพกัให้ทา่นแยกเป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว (พกั 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมม่ีบริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เตม็ (TWIN) ทางบริษัททวัร์จะ
จดัห้องพกัแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพกั ไมม่ีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคยีงแทน (เฉพาะ
รายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่าน้ัน) 
 
 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่น

ทางผู้จัดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเกบ็ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่ น่ังว่างหรือตามวันเดนิทางของต๋ัวเคร่ืองบนิ 
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 
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เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 35 วนั 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่ น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน 
ทางบริษัทฯถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองที่ น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
โดยเซน็ต์ชื่อพร้อมยนืยนัว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) มาให้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอนัเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบนิทัง้สิน้ 
 

 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจองกบัทำง
บรษัิทเป็นลำยลักษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมดุบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำร
ใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 45 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 60 วนั (ไมนั่บเสำร-์อำทติย)์ 
ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สำยกำรบนิ หรอืผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 30 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 30 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วทรำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 15 วันกอ่นกำร
เดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 
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4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทำง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วมไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำงบรษัิทพรอ้ม
กำรช ำระเงนิมัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์
ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี ้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ คำ่
ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ที่

ตรวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุัณฑม์ำกกวำ่ที่

ก ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำก

เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมำยหำ้มน ำผลติภัณฑท์ี่ท ำมำจำกพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขำ้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่

เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นกำรป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมำจำกสิง่เหลำ่นี้ หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคำ่ปรับในอตัรำ

ทีส่งูมำก 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทรำบ 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนัไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืงเพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศ
ญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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หมำยเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทำ่นขึน้ไป หำกมลีกูทวัรต์ ำ่กวำ่นีอ้ำจจะตอ้งมกีำรปรบัรำคำขึน้ 

2.ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิเทีย่วบนิ, กำรประทว้ง, กำร

นัดหยดุงำน, กำรกอ่จลำจล หรอืกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื

เจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทำงบรษัิทฯจะรับเฉพำะลกูคำ้ทีม่คีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

4.ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไมค่รบ อำท ิ ไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, ไมท่ำน

อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหตั้วแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออก

เดนิทำงแลว้ 

 

 

 

 

 

 

โปรดอำ่นทกุขอ้ในรำยกำรทวัรโ์ดยละเอยีด  

หำกมขีอ้สงสยักรณุำสอบถำมกอ่นท ำกำรจองทกุคร ัง้ 


