
 

 

รหัสทัวร JWT1902281 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา เกียวโต โครันเค 6 วัน 4 คืน (XW) 
อาราชิยามา   สวนป�าไผ   สะพานโทเก็ตสึเคียว   วัดคิโยมิสึ 
ชมใบไมเปล่ียนสี ณ ศาลเจาคิตาโนะ   ชมใบไมเปล่ียนสี ณ ศาลเจาทานซาน 
ชมเทศกาลนาบานาโนะซาโตะ   โซกิ ปารค   หุบเขาโครังเค 
ศาลเจาโอสุคันนอน   โอซากา   ชอปปم�งชินไซบาชิ   สวนกวาง 
อิสระชอปปم�งหรือเลือกทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ  
 

 



 

 

วันที่ รายการ B L D HOTEL 

1 สนามบินดอนเมือง 
DMK-KIX XW112 (23.40-07.10) 

    

2 

สนามบินคันไซ - ชมใบไมเปล่ียนสี ณ ศาล
เจาคิตาโนะ – อาราชิยามา – 
สวนป�าไผ – สะพานโทเก็ตสึเคียว 
- นาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ  

 
 

 
 

 NAGOYA KOKUSUI  
หรือ
เทียบเทา 

3 

ชมซากุระ + ใบไมเปล่ียนสี ณ โอบาระ Fureai 
Park – หุบเขาโครังเค – ศาลเจา
โอสุคันนอน – โอซากา - DUTY 
FREE - ชอปปم�งชินไซบาชิ 

   OSAKA HOTEL 
หรือ
เทียบเทา 

4 อิสระชอปปم�งหรือเลือกทัวรเสริมยูนิเวอรแซล
สตูดิโอ 

   OSAKA HOTEL  
หรือ
เทียบเทา 

5 
นารา – สวนกวาง – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง 

– ปราสาทโอซากา - EXPO 
CITY  

   KANSAI HOTEL  
หรือ
เทียบเทา 

6 สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง 
KIX-DMK XW111 (08.30-12.10) 

    

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหาก
เกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการ
บิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณา
สถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย 
หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัท

บนเครื�อง 

บนเครื�อง 



 

 

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟร
มกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
WIFI FREE ON BUS บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด 
** พิเศษ !! ฟรี.. เสิรฟอาหารรอนและน้ําด่ืมบนเคร่ืองไป-กลับ ** 
 
วันแรก สนามบินดอนเมือง 
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายบิน NOK SCOOT 

เที่ยวบินท่ี XW112 
 
บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเคร่ือง 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 
 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา

ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 
 



 

 

วันที่สอง    สนามบินคันไซ - ชมใบไมเปล่ียนสี ณ ศาลเจาคิตาโนะ - อาราชิยามา – สวนป�าไผ 
– สะพานโทเก็ตสึเคียว – นาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ 

07.10 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซประเทศญ่ีปุ�น (เวลาที่ญ่ีปุ�นเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา  

จากน้ันนําทานเดินทาง ศาลเจาคิตาโนะ เท็นมังกู (Kitano Tenmangu Jinja) หรือท่ีรูจักกัน
ในช่ือ "คิตาโนะ โนะ เท็นจินซามะ" เปนศาลเจาท่ีสรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหกับนักปราชญ
ที่อุปถัมภค้ําจุน และพัฒนาการศึกษา จีงไดช่ือวาเปน "ศาลเจาแหงการศึกษา" อีก
แหงหน่ึงของญี่ปุ�น ศาลเจาแหงน้ีนอกจากจะไดรับความนิยมวาเปนจุดชมใบไม
เปล่ียนสีท่ี บริเวณสวนภายในวัดท่ีมีตนไมกวา 250 ตนท่ีเร่ิมเปล่ียนเปนสีสม
เหลืองในชวง ปลายเดือนพฤศจิกายน   
ก่ิงไมจะโนมตัวเขาหาลําคลอง กลายเปนอุโมงคใบไมสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1) เมนู ชาบูบุฟเฟต 
นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ�นมายาวนานที่สุด คือ

ต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปนเมือง
สําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย จากน้ันเดินทางสู 
สวนป�าไผ ที่ต้ังอยูที่อาราชิยามา เปนสถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีดังมากๆของ
ที่น่ี เช่ือวาถาพูดถึงป�าไผปุ�บตองนึกถึงที่น่ีเปนอันดับแรกแนนอน ถาคนท่ีช่ืนชอบวิธี
ชีวิตเรียบงายและยังชอบเดินเลนทามกลางบรรยากาศป�าๆ ตองไมพลาดอยาง
เด็ดขาด เพราะที่ป�าไผแหงน้ีจะมีเสนทางเล็กๆท่ีรายลอมไปดวยป�าไผท่ีสุดสุดลูกหู



 

 

ลูกตาเดินทีกล่ินไผหอมนิดๆก็โชยมา นอกจากน้ียังจะมีรานขายของที่ระลึกที่เนน
สินคาท่ีทําจากตนไผและของทองถ่ินเปนหลักไมวาจะเปน ตะกราไมไผ, ถวย, กลอง
ใสของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ไวใหไดช็อปปم�งกันเบาๆเปนของฝากอีกดวย 
จากน้ันพาทานเดินทางไปยัง สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge) 
สะพานไมท่ีเปนสัญลักษณของเมืองอาราชิยามะ 

 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เดินทางสู ยานการคาซาคาเอะ ใหทานไดอิสระ

เพลิดเพลินกับการชอปปم�ง มีรานรวงประมาณ 1100 ราน โดยยานน้ีจะมีหางดัง 
เชน PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK 
OFF, ราน 100 เยน พรอมท้ังรานขายเส้ือผา รองเทา พรอมทั้งยังมีรานอาหาร
หลากหลายชนิดใหไดเลือกซ้ือเลือกทานอีกดวย 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่ NAGOYA KOKUSUI หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่สาม ชมซากุระ + ใบไมเปล่ียนสี ณ โอบาระ Fureai Park – หุบเขาโครังเค – ศาลเจา
โอสุคันนอน – โอซากา - DUTY FREE - ชอปปم�งชินไซบาชิ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอบาระ ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม กับบรรยากาศที่หาชม

ไดยากกับใบไมแดงของเทศกาลใบไมเปล่ียนสี ซึ่งหาชมไดยากมาก ตนก าเนิดของ
ซากุระหนาหนาวในโอบาระน้ี มาจากคุณหมอเกนซากิ ฟูจิโมะโตะ ไดนาชิคิซากุระ
มาลองปลูกต้ังแตตนยุคป 1900 จนไดตนแมพันธุและขยายพันธุไปทั่วบริเวณ 
ปจจุบันมีตนไมมากกวา 10,000 ตน ซึ่งจะหาชมไดเฉพาะแคเดือน ตุลาคม - 
พฤศจิกายนเทาน้ัน อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับสีสันของใบไมเปล่ียนสี 
(ทั้งน้ี การเปล่ียนสีของใบไมข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีท่ีไมมีใบไมเปล่ียนสี จะ
นําทุกทานไปชอปปم�งที่ DREAM JAZZ OUTLET แทน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานไปยัง หุบเขาโครังเค  (Korankei) เปนสถานที่ชมใบไมเปล่ียนสีท่ีมีช่ือเสียง
อันดับตนๆ ของประเทศญี่ปุ�น สําหรับเสนหของโครังเคอยูที่เหลาตนโมมิจิ 
(Momiji) หรือเมเปم�ลญี่ปุ�นจํานวนมากกวาประมาณ 4,000 ตน ซ่ึงทําใหบริเวณ
โครังเคจะถูกแตงแตมสีสันดวยตนโมมิจิท่ีเปล่ียนสีใบไมเปนสีแดง สีสม และสี
เหลืองอยางงดงามอลังการ สามารถชมไดท้ังชวงกลางวัน และกลางคืนที่มกีารเปด
ไลทอัพเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายนถึงวันที่ 1 ธันวาคมของทุกป ซ่ึงตรงกับชวงท่ี
จัดเทศกาลใบไมเปล่ียนสีโครังเคที่เรียกวา “Korankei Momiji Matsuri” 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (3) เมนูเซ็ตญ่ีปุ�น 
  จากน้ันนําทาน ศาลเจาโอสุคันนอน(Osu Kannon Temple) ต้ังอยูภายในเมือง

นาโกยา(Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับวาเปนวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียง 
ในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya) ส่ิงท่ีทําใหวัดน้ีมีช่ือเสียงโดงดังมากๆก็คง
เพราะวัดแหงน้ีน้ันเปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซ่ึงเช่ือกันวาเปนเทพเจาที่ข้ึน
ช่ือเร่ืองความเมตตา  

 จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี Duty free ใหทานเลือกซ้ือสินคาตาม
อัธยาศัย และใหทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณ
แหลงชอปปم�งแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก 
รานแฟรนไชส รานเคร่ืองสําอาง รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ 
รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญ่ีปุ�นและตางประเทศ เชน Zara 
H&M Beans ABC Mart เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ส่ี อิสระชอปปم�งหรือเลือกทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
หลังอาหารใหทานอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมีไกดใหคําแนะนํา

การเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) 
 แนะนําสถานที่ทองเท่ียวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ 
 วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกที่สุดของญ่ีปุ�น เช่ือกันวาเปนวัด

พุทธแหงแรกขอประเทศญี่ปุ�น 
 พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกวา Kaiyukan 

ต้ังอยูที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอาวโอซากา พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดี
ที่สุดของญ่ีปุ�น มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดที่อาศัยอยูในมหาสมุทรแปซิฟก 

 ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เปนศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปตยกรรมท่ี
โดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญ่ีปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความ
เปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต  

 แนะนําแหลงชอปปم�ง 
 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของ

โอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง 
 อะเมะริคามูระ Amerikamura เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา คลายกับ

ยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกับแฟช่ันการแตงตัวของวัยรุน และ
วัฒนธรรมของชาวญ่ีปุ�น มีบรรยากาศครึกคร้ืน ระหวางทางมีรานกาแฟ เส้ือผา 
และรานขายของตางๆมากมาย เปนอีกยานหน่ึงที่นามาเดินเลน 

   หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม  
(ไมรวมในคาทัวรผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  
 ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปดเมื่อเดือน

มีนาคม ป 2001 เปนสวนสนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ท่ีเปดในเอเชีย 
ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, 
Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal 
Wonderland ผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเคร่ืองเลนตางๆ ต้ังแตเคร่ืองเลน
สําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะท่ีหวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิติ 



 

 

อยางเชน Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic 
Park และเร่ืองใหมลาสุดอยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกน้ัน จะมี 
Universal City walk Osaka ซ่ึงเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่มีโรงแรม 
รานคา รานอาคารจํานวนมาก รวมทั้งรานท่ีขายสินคาของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
และของที่ระลึกของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีราน
ทาโกะยากิช่ือดังของโอซากามาเปดใหไดล้ิมลองรสชาติด้ังเดิม ของกินข้ึนช่ือของโอ
ซากา ท่ีไดรับการโหวตจากชาวเมืองวาเปนสุดยอดรานทาโกะยากิ รวมกันมาเปด
อยูที่แลว พิพิธภัณฑน้ีต้ังอยูท่ีช้ัน 4 ของหางแหงน้ี 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย** 
ท่ีพัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
 
วันทีห่า นารา-สวนกวาง-วัดโทไดจิ-ตลาดคุโรมง-ปราสาทโอซากา-EXPO CITY 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 นําทานเดินทางสู นารา เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมายซ่ึงบาง

แหงไดรับการจดทะเบียนเปนมรกดโลก นําทานเดินทางไปยัง สวนกวางนารา 
(Nara Park) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีดังมากๆของเมืองนารา ภายในสวนเปนท่ีอยู
ของกวางจํานวนมาก เมืองนาราน้ันมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซ่ึงทําใหกลายเปน



 

 

สัญลักษณประจําเมืองนารา จากน้ันนําทานชม  
วัดโทไดจิ  มีช่ือเรียกหลายๆช่ือที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพอโตแหง
เมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) นับวาเปนวัดท่ีมีช่ือเสียงความโดง
ดังน่ีระดับประเทศญ่ีปุ�น   

 
 
 
 
 
 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดคุโรมง 
 พาทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง โอซากา (Kuromon Ichiba Market) เปนตลาด

ที่มีช่ือเสียงและเกาแกมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวา
เปน ครัวของโอซากาเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆ 
ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 
รานคา ขายท้ังของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพ้ืนเมือง
มากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka 
Castle) (ดานนอก) เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอย
ปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหิน
คอนกรีต คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูทางป�อมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 
ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของสวน
แหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเปนอยางย่ิง  นําทานเดินทางสู 
EXPO CITY แหงโอซากา เปนศูนยบันเทิงครบวงจรท่ีใหญที่สุดในประเทศญ่ีปุ�น 
และเปนสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป
ประเทศญี่ปุ�น ที่จัดข้ึนเม่ือป 1970 ต้ังอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือท่ี
ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานีรถไฟฟ�า 
Bampaku-kinen-koen ภายในพ้ืนที่แหงน้ีถูกเติมเต็มไปดวยสถานท่ีเพ่ือความ



 

 

บันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, 
learning, and discovering และเดินทางไปยัง  

 
 
 
 
 
 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่ KANSAI KOKUSUI หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่ก สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ 
08.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เที่ยวบินท่ี XW111  
 
 บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเคร่ือง 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 
 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

………………………………………………………….. 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถ่ิน (ถามี)  
ทานละ 2,000 บาท ตอทริป ตอลูกคาผูเดินทาง 1 ทาน  
ท้ังน้ีรวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมเกิน 2 ป (Infant) ณ วันเดินทางกลับ 
(ขออนุญาตเก็บทิปที่สนามบินในวันเช็คอิน) 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป พักเด่ียว 
24-29 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 
25-30 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 
26-31 ต.ค.62 27,999.- 7,000 8,900 
27 ต.ค.- 1 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
28 ต.ค.- 2 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
29 ต.ค.- 3 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
29 ต.ค.- 3 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
30 ต.ค.- 4 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
31 ต.ค.- 5 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
1-6 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 
2-7 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 
3-8 พ.ย.62 27,999.- 7,000 8,900 
4-9 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
5-10 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
6-11 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
7-12 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
8-13 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
9-14 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
10-15 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
11-16 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
12-17 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
13-18 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
14-19 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
15-20 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
16-21 พ.ย.62 26,999.- 7,000 8,900 
17-22 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 



 

 

 
 
 
 
 

18-23 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 
19-24 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 
20-25 พ.ย.62 28,999.- 7,000 8,900 
21-26 พ.ย.62 29,999.- 7,000 8,900 
22-27 พ.ย.62 31,999.- 7,000 8,900 
23-28 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 
24-29 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 
25-30 พ.ย.62 30,999.- 7,000 8,900 
26 พ.ย.-1 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 
27 พ.ย.-2 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 
28 พ.ย.-3 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 
29 พ.ย.-4 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 
30 พ.ย.-5 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 
1-6 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 
2-7 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 
3-8 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 
4-9 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 
5-10 ธ.ค.62 31,999.- 7,000 8,900 
6-11 ธ.ค.62 31,999.- 7,000 8,900 
7-12 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 
8-13 ธ.ค.62 30,999.- 7,000 8,900 
9-14 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 
10-15 ธ.ค.62 29,999.- 7,000 8,900 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเที่ยว ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



 

 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน

ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปล่ียนช่ือผู

เดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บ
ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, 
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
 
1. ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเป�าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทาน

ใดประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิมกรุณาแจงเจาหนาท่ี ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตาม
รายละเอียด  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพ่ิมเติม  
(โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ)  
และไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ น่ังท่ีน่ังแถวที่ 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 สายการบินจะจํากัดน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอช้ิน   
** หมายเหตุ : ราคาเปนราคาอัพเดต ณ วันที่ 5 มี.ค.62อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามกอนจอง ** 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น

ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น 
(สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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



 

 

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัท
ตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการ
บางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวา
สวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ



 

 

เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร 
ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัว
เคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการ
และข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


