
 

 

รหัสทัวร TTN1901464 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา ทาคายามา เกียวโต ซุปตาร ใบไมสีแดง กับ  
รักท่ีเบิกบาน 5 วัน 3 คืน (XJ) 
 

หมูบานชิราคาวาโกะ และเมืองเกาทาคายามา วัดคินคะคุจิ ศาลเจาเฮอัน ชอปปم�งจุใจ  ณ ยาน
ซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไมเปล่ียนสี ที่นิยมของโอซากา ณ น้ําตกมิ
โนะและปราสาทโอซากา 

 

ดยสายการบินแอรเอเ 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น  
11.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวย 
ความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 
3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
14.10 น. เหิรฟ�าสู เมืองคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยเที่ยวบินท่ี XJ610 
21.55 น.   ถึง เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสู 
ที่พัก (เวลาท่ีญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกใน 
การนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก  
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ**  

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู โรงแรมที่พัก 
ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง   ทาคายามา – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – นาโกยา - ซาคาเอะ ชอปปم�ง 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวย 

เทือกเขาเจแปนแอลป�  ถูกขนานนามไววาเปน ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เปนเมือง
เกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ�นไดอยาง
สมบูรณ บานเรือนสรางข้ึนดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปนรอยๆป มี วัด ศาล
เจา สะพาน ตลาดเชาท่ีคึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพ
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ นําทานเดนเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที่ ซันมาชิซูจิ 
(Sanmashi Suji) ยานเมืองเกาท่ีอนุรักษความเปนเอโดะเม่ือ 300 ปกอนไดเปนอยางดี ผาน
ชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาท่ีเปนสํานักงานรัฐบาลทองถ่ิน
ประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692 จนกระทั่งป 1969 จนถึง
ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเส่ีอทาทามิที่ไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดี 
ปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และ
ประวัติศาสตรแผนเมือง เปนตน  (ไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ของประเทศญี่ปุ�น เปนหมูบานชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเปนเมืองมรดกโลกที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึง HILIGHT!!! หมูบาน
แบบกัชโชสึคุริ เปนบานชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา 250 ป คําวา “กัชโช” มีความหมายวา 
“พนมมือ” ซึง่เปนการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวท่ีทํามุมชัน



 

 

ถึง 60 องศา คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวาง 10 
เมตร ท้ังหลังถูกสรางข้ึนโดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการยูเนสโกข้ึนทะเบียนใหชิราคา
วาโกะเปนมรดกโลก นําทานสู นาโกยา (Nagoya) เปนตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มี
ประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เปนเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหง
หน่ึงของญ่ีปุ�น  
ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

นําทานสู ยานซาคาเอะ (Sakae Shopping) เปนยานธุรกิจการคา มี 
หางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไปดวยรานตางๆ เชน 
รานเส้ือผาแฟช่ัน, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เปนตน ท่ีน่ีกินบริเวณต้ังแต
สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 
พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเทาระดับเดียวกัน  
 
วันที่สาม   เมืองเกียวโต – แตงกายดวยชุดกิโมโน ชุดประจําชาติญี่ปุ�น - ศาลเจาเฮอัน – การ

เรียนพิธีชงชาญ่ีปุ�น - วัดคินคะคุจิ – โอซากา – ปราสาทโอซากา (ดานนอก) -  ช
อปปم�งชินไซบาชิ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
จากน้ัน นําทาน เปล่ียนเคร่ืองแตงกายดวยชุดกิโมโน ชุดประจําชาติญ่ีปุ�น  

พิเศษ!!! ทานสามารถแตงกายดวยชุดกิโมโนพรอมถายรูปสวยๆ และสําหรับสุภาพสตรี ฟรี!!! 
ชุดยูคาตะ ท่ีทางบริษัทมอบใหเพ่ือเปนของที่ระลึก จากทางบริษัท นําทานสู ศาลเจาเฮอัน 
(Heian Shrine) ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางข้ึนเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรด์ิโค
เมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทาย



 

 

ของเกียวโต โดดเดนดวยสถาปตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงที่
ต้ังอยูดานหนาของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกล ไฮไลท!!! จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิม
ของชาวญ่ีปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ�นน้ัน มี
ข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันลวนมีพิธี 
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปด
โอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางข้ึนเพ่ือใชเปนบานพักของทานโช 
กุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความต้ังใจยกบานพักแหงน้ีใหเปนวัดนิกายเซนภายหลังจากท่ี
ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้ง
หลังต้ังโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบ้ืองหนา จนเกิดเปนภาพท่ี
สวยงามเปนอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) 
(ดานนอก) เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกัน
ท้ังหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยู
ทางป�อมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน อิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 
บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรน
ไชส รานเคร่ืองสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผา
สตรีทแบรนดท้ังญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน เรียกวา
มีทุกอยางท่ีตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี  
ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่ Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี  หุบเขามิโนะ - น้ําตกมิโนะ – เอ็กซโปซิต้ี - อิออนมอลล - สนามบินคันไซ  

  เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
จากน้ันนําทานเที่ยวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ Mino-o  

นําทานชม น้ําตกมิโนะ (Minoh Waterfall) ที่ต้ังตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร และสูง 33 
เมตรลงไปเปนหุบเขาซ่ึงทอดลัดเลาะไปตามแนวป�า มีพรรณไมราว 980 ชนิด แมลงกวา 
3,000 ชนิดอาศัยอยู อิสระใหทานชมความงามตามอัธยาศัย 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานชอปปم�งกันตอ ณ เอ็กซโปซิต้ี (Expo City) ที่เท่ียวแหงใหมในโอซากา  
ศูนยรวมความบันเทิงท่ีย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวนหน่ึงของ
สวนสาธารณะที่สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเม่ือป 1970 ต้ังอยูในเมืองซุอิตะ 
จังหวัดโอซากา มีเน้ือที่ท้ังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพ้ืนที่แหงน้ีมีแหลงความ
บันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูป
ไดตามอัธยาศัย 

เอ็กซโปซิต้ี ไดแบงออกเปน 8 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังนี้ 
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน 

ศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู 

เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซ้ําใคร ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง ๆ จากทั่ว
ท้ังอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ท่ีจะทําให 



 

 

คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 
4. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep ซ่ึง 

เปนภาพยนตรการตูน 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง หางอิออน (Aeon Mall Rinkusennan) อยูไม 

ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนของอาวโอซากา ภายในประกอบดวย 
รานอาหาร 43 รานและรานสินคาแบรนเนมดตางๆ อีกกวา 86 ราน อิสระใหทานเลือกซ้ือของ
ฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
 จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ 
23.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินท่ี XJ611 
**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 
วันทีห่า  สนามบินดอนเมือง 
03.55 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซส 
01-05 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
02-06 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
03-07 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
04-08 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
05-09 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
06-10 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
07-11 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
08-12 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
09-13 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 



 

 

10-14 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
11-15 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
12-16 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
13-17 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
14-18 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
15-19 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
16-20 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
17-21 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
18-22 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
19-23 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
20-24 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
21-25 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
22-26 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
23-27 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
24-28 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
25-29 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
26-30 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
27-31 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562 26,888.- 7,900 34+1 
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 26,888.- 7,900 34+1 
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562 26,888.- 7,900 34+1 
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562 26,888.- 7,900 34+1 
01-05 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
02-06 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
03-07 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
04-08 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
05-09 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 



 

 

** ปล. ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ราคา 7,900 บาท/
ทาน 

06-10 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
07-11 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
08-12 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
09-13 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
10-14 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
11-15 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
12-16 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
13-17 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
14-18 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
15-19 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
16-20 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
17-21 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
18-22 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
19-23 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
20-24 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
21-25 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
22-26 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
23-27 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
24-28 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
25-29 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
26-30 พฤศจิกายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 



 

 

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน  หักคาต๋ัวออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา



 

 

เท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

***หองพักที่ญ่ีปุ�นมีขนาดเล็กและมีจํานวนหองจํากัดในแตละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกคา 
Request ประเภทหองพัก สามารถ Request ได แตอาจไมไดตามที่ตองการ (On 
Request)*** 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร  
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง  
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม  
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ 
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป 
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ 

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา 
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม 

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ 

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงาน 

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย 

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // 
[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 



 

 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่ 

มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอ
สงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมา
จายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 
หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ 



 

 

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย 

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู 
รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน 
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก 
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก 
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท 
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา 
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี 
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่
พัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ 
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple  
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ 
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ 
การเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ  



 

 

10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
 


