
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

12.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

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 า้หนกัเพ ิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) 
15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
 

 

 

 
 

 

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัที่ โรงแรม KOBE PLAZA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สอง เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วดัคินคาคุจิ – นาโกยา่ – อิออน จสัโก ้

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าชม วดัคิโยมิสึ หรือวดัน ้ าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของ

การประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนิน

เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินข้ึนมารองรับระเบียงของ

ตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใช้วิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุง

เกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร า่รวย มัง่คัง่ , 

นมัสการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดใน

กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง

เกียวโตได้งดงาม พรอ้มกับวิหารของวัดคิโย

มิสึ  และเชิญดื่ มน ้ าศักดิ์สิท ธ์ิสามสายอัน

เกิดขึ้ นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา 

โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ 



 
 

สายสาม แข็งแรง   

จากน้ันเดินตามทาง สมัผัสกับรา้นคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ท่ี

ระลึก เก่ียวกับญ่ี ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึน ช่ือท่ีสุดของญ่ี ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิม

หลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ้ัว่แดงสตูรดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือว่าจะ

เป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกาย

ดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ีระลึกในราคาย่อมเยาว์, 

เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้ าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

จากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของ

ประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหม้ีความเป็นอยู่อุดมสมบรูณ์ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร น า

ท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือว่าเป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจาก

สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะไดต่ื้นตากับรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจ านวนมากมาย 

แลว้น าท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณข์องศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้

ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉาก

ของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม้ประตูเพื่อ

ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ี

พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.

2493 และสรา้งข้ึนใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้

ท่านไดด่ื้มด า่กับความสะอาดใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่าง

งดงาม จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า น าท่านช้อปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 

หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศยั**  

พกัที่  โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดบัเดียวกนั 
 



 
 

วนัที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่ า – ห มู่บ้านชิราคาวะโกะ  -” ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่ า                   

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่  เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติท่ี

สวยงาม ผูค้นท่ีเป็นมิตร น าท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช่ื้อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมือง

ขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่น ้ า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศ

แบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตวั น าท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้ับเลือก

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกัสโชสึคุริ 

ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้น

ท่ีหลงัคาชันถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากัน ตวับา้นมีความยาวประมาณ 

18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งข้ึนโดยไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดียว 

แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวไดดี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือครั้งอดีต ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่

อาศยัของผูว่้าราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า              

ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุค

สมยัมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรง

ครัว และหอ้งพกัของเจา้หน้าท่ี   

 

 

 

 

 



 
 

 

น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่างแทจ้ริง

เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์

แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียว

บรรยากาศอันน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตา

ตามความเช่ือของคนโบราณสมยัก่อน  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกิฟุ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นยากินิคุ

บริการเมนูเน้ือและหม ูคลุกเคา้กับน ้าซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น    

พกัที่  โรงแรม  GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL  / หรือระดบัเดียวกนั 

จากน้ันใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้ น 

วนัที่สี่        ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – ริงกุเอา้ทเ์ล็ท -  สนามบินคันไซ  
 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึงถือไดว่้า

เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึง

ความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขา้วของเคร่ืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ 

ผูม้ีค าสัง่ใหก่้อสรา้งปราสาทแห่งน้ี  จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ จากน้ันน าท่านชอ้ป

ป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี  ย่าน ชินไซบา

ชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอัน

ทนัสมัย และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี 

และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีรา้นอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์

อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าใหเ้ป็นรูปป ูกุ้ง และ

ปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และร้านคา้ทุก



 
 

แห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจาก

ญ่ีปุ่นนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบินคันไซ ให้

ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ช่ือดังหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ 

อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยัง

เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั ่นเส้ือผ้าล่าสุด อาทิ   MK 

Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯ ล ฯ  พ ร้ อ ม ทั้ ง เลื อ ก ซ้ื อ

กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ 

และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush 

Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อื่นๆอีกมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอัธยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสินคา้) 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

 
 



 
 

วนัที่หา้  สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง 

 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

01 – 05 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 25,900 

07 – 11 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 25,900 

08 – 12 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 25,900 

09 – 13 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 25,900 

14 – 18 ธนัวาคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

15 – 19 ธนัวาคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

16 – 20 ธนัวาคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 33,900 

22 – 26 ธนัวาคม 2560 41,900 41,900 41,900 10,000 33,900 

23 – 27 ธนัวาคม  2560 41,900 41,900 41,900 10,000 33,900 

27 – 31 ธนัวาคม  2560 43,900 43,900 43,900 10,000 34,900 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 49,900 49,900 49,900 10,000 34,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 49,900 49,900 49,900 10,000 34,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 49,900 49,900 49,900 10,000 34,900 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้ นไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 



 
 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันที่ยงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า ผู้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นใน

ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตัิการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พ านักใน

ประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ

เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก



 
 

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 



 
 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรับในอตัราท่ีสงูมาก 


