
 

 

รหัสทัวร TTN1902629 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต ทาคายามา ซุปตาร หมิะขาว  
5 วัน 3 คืน [XJ] 
เมืองหลวงเกาเกียวโต วัดทองคินคะคุจ ิ
สักการะศาลเจาเฮอัน และ รวมพิธีชงชาญี่ปุ�น 
เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พรอมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน  
ชมหมูบานมรดกโลก ณ หมูบานชิราคาวาโกะ  
เมืองเกาทาคายามาตระการตาความยิ่งใหญของ ปราสาทโอซากา  
ชอปปم�งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซโปซิต้ี และ ชินไซบาชิ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
22.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม 
ตองเสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
 

วันที่สอง   สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจาเฮอัน - พิธีชงชา
ญี่ปุ�น – เมืองนาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ 

01.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาท่ีญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรบั
นาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศ



 

 

ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก
ฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
จากน้ันเดินทางสูเมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาของประเทศญี่ปุ�น เมืองที่เต็มไป
ดวยประวัตศิาสตร วัฒนธรรมยุคสมัยเอโดะ นําทานสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) 
เดิมสรางขึ้นเพ่ือใชเปนบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความ
ตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเปนวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยม
เรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมีอาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดด
เดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอนกับพื้นน้ําเบื้องหนา จนเกิดเปนภาพที่
สวยงามเปนอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต จากน้ัน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
นําทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางขึ้นเพ่ือให
ระลึกถึงจกัรพรรดคิามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโต
อยางมาก เน่ืองจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงที่ต้ังอยู
ดานหนาของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกลจากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิม
ของชาวญี่ปุ�น น่ันกค็ือ การเรียนพิธีชงชาญีปุ่�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ
ญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุก
ขั้นตอนน้ันลวนมีพิธ ีรายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี 
ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีก
ดวย เดินทางสู เมืองนาโกยา เปนเมืองที่ใหญที่สุดในภาคชูบุ และมีประชากรมาก
เปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูบนชายฝم�งมหาสมุทรแปซิฟกบนเกาะฮนชู 
เปนเมืองเอกของจังหวัดไอจิและเปนหน่ึงในเมืองทาหลักของญี่ปุ�น ปจจุบันจัดเปน
เมืองเศรษฐกิจสําคัญ เปนเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต, ยาน
อวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ  นอกจากน้ียังมีแหลงทองเท่ียวที่มีเสนหดึงดูด
ใจใหทานมาเท่ียวชมอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป อิสระชอปปم�ง ยานซาคาเอะ 
(Sakae Shopping) เปนยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ 
เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเส้ือผาแฟชั่น, ราน
ของใชกระจกุกระจกิ, รานซาลอนความงาม เปนตน ที่น่ีกินบริเวณตัง้แตสถานีซา
คาเอะไปจนถึงสถานีฮซิายะโอโดร ิ

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 



 

 

พักที ่  Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเทาระดับเดียวกัน  
วันที่สาม เมืองนาโกยา - สกีเมืองทาคายามา – ซันมาชิซูจิ - ผานชม อาคารทาคายามา - 

หมูบานชิราคาวา - เมืองนาโกยา 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ลานสกีทาคายามา อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกวางสุดลูกหูลูกตา ทานสามารถเชาชุด
อุปกรณสกีสําหรับถายรูปหรือเลนสกีทั้ง Sled Snow board หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ 
อีกมากมาย (ราคาไมรวมคากิจกรรม – คาเชาอุปกรณตางๆ) เดินทางสู ทาคา
ยามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป�  
ถูกขนานนามไววาเปน ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เปนเมืองเกาแกที่ยังคง
อนุรักษไวซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ�นไดอยาง
สมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปนรอยๆป 
มี วัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาที่คึกคกัเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด 
ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ นําทานเดินเลน ผานชม อาคารทา
คายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาที่เปนสํานักงานรัฐบาลทองถิ่น
ประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692 จนกระทั่งป 
1969 จนถึงปจจุบนัเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเส่ีอทาทามิที่ไดรับ
การบํารุงรกัษาเปนอยางดี ปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการ
ของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัตศิาสตรแผนเมือง เปนตน (ไม
รวมคาเขา จายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ทาน) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 



 

 

นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญี่ปุ�น เปนหมูบานชาวนาท่ีมีรูปรางแปลกตาติดอันดับ The most 
beautiful village in Japan และเปนเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง 
HILIGHT!!! หมูบานแบบกชัโชสคึุริ เปนบานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 
ป คําวา กัชโช มีความหมายวา พนมมือ ซึ่งเปนการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของ
บานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุมชันถึง 60 องศา คลายสองมือท่ีประนมเขา
หากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวาง 10 เมตร ท้ังหลังถูกสรางขึ้น
โดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเปน
มรดกโลก เดินทางกลบัเมืองนาโกยา 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่  Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเทาระดับเดียวกัน  
วันที่สี ่ เมืองนาโกยา - เมืองโอซากา - เอ็กซโปซิต้ี - ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - ชอป

ปم�งชินไซบาชิ 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)  

จากน้ันเดินทางสูเมืองโอซากา (Osaka) เปนเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปน
อันดับ 2 และมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น และยังเปนเมืองที่
ใหญที่สุดในสามนครเคฮันชิง ตัง้อยูในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนชู เปนหน่ึงในไมกี่
เมืองที่มีสถานะเปนนครโดยขอบัญญัตริัฐบาลญี่ปุ�น  นําทานชอปปم�ง ณ เอ็กซโป
ซิต้ี (Expo City) ที่เท่ียวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุด
แหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเม่ือป 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอ
ซากา มีเน้ือท่ีทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพ้ืนที่แหงน้ีมีแหลง
ความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, 
learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งช
อปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 
เอ็กซโปซิต้ี ไดแบงออกเปน 8 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังน้ี 



 

 

1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน
ศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู
เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํ้าใคร ทามกลางบรรยากาศของ
เมืองตาง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ท่ีจะทําให
คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกที่เครื่องเลนหลายอยางถูกออกแบบใหเด็กๆสามารถเลน

พรอมกับพอแมได ทําใหเด็กๆไมกลัวและสนุกสนานรวมกันไดทั้งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคคันไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภายใตแนวคิดของการตูนดงั 

Shaun the Sheep เด็กๆจะไดสนุกสนานในแบบฟารมเลี้ยงแกะในทุงกวาง 
ทั้งวิ่งเลนกับตวัการตูนแกะ Shaun และหอยโหนชิงชาเถาวัลยแบบทารซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยการคาท่ีรวมสินคาทุกอยางทุกประเภทท้ังของ
ญี่ปุ�นและจากนานาชาติทั่วโลก ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู แตยังมี
ทั้งราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ที่สินคาทุกอยางราคา 300 เยน 

เท่ียง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เปนหน่ึงในแลนดมารค
สําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาท
ถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรตี, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวัก
ตก ความงดงามของปราสาท ถือวาเปนสัญลักษณของเมืองโอซากา ที่
นักทองเที่ยวท่ัวโลกตางใหความสนใจท่ีจะมาเยือนและชมตลอดทั้งป อิสระชอปปم�ง
ยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมีความยาวประมาณ 
600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา 
กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญีปุ่�น
และตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน เรียกวามีทุก
อยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 



 

 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Universal Hotel Reborn หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่หา  สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบ Set box (5) 
09.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ613 
13.50 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 
2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

01-05 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
02-06 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
03-07 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  
04-08 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
05-09 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
06-10 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
07-11 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  
08-12 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
09-13 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
10-14 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
11-15 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
12-16 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
13-17 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 12°C  
14-18 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
15-19 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  



 

 

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

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

16-20 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
17-21 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
18-22 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
19-23 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
20-24 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
21-25 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
22-26 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
23-27 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
24-28 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
25-29 ธันวาคม 2562 33,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
27-31 ธันวาคม 2562 BUS1 33,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  
27-31 ธันวาคม 2562 BUS2 33,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 
BUS1 36,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  

28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 
BUS2 36,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  

29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 36,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 36,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  



 

 

 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรบัอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคนื  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ

การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเทีย่วและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง

........................................ 

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 
ลํา
ดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 
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