
 

 

รหัสทัวร JWT2000554 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา เกยีวโต โอซากา 6 วัน 3 คืน [XJ] 
ชมซากรุะ ริมแมนํ้ายามาซากิ – ชมซากรุะบรเิวณแมนํ้าชินซาไก - อิออนมอลล – เมืองกิฟ ุ-  
หมูบานชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ทีท่ําการเมืองเกาทาคายามา – เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ 
– อิออนมอลล - เกียวโต – ทางรถไฟสายเกา เคอาเกะ อินไคลน - ชมซากรุะรมิแมนํ้าคาโมะ - 
พิธีชงชาญี่ปุ�น - วัดคโิยมิส ึ– โอซากา – ชอปปم�งชินไซบาช ิ-ชมซากุระ ณ สวนหนาปราสาทโอ
ซากา - ชมซากรุะ ณ สวนอนุสรณบัมปาค ุ– EXPO CITY – ริงกุ พรีเมี่ยมเอาทเล็ท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บินตรงนาโกยา บินกลับโอซากา โดยสายการบิน AIR ASIA X 

 

 
 

    โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง     

2 

สนามบินดอนเมือง DMK-NGO XJ638 

(02.15-09.40) สนามบินนาโกยา - ชมซากุระ 

ริมแมนํ้ายามาซากิ – ชมซากุระบริเวณแมนํ้า

ชินซาไก – เขาโรงแรมที่พัก 

L : Japan Set   D : อิสระอาหาร บริเวณ จุด

พักรถ 

   
Gifu Hotel 

หรือเทียบเทา 

3 

หมูบานชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ที่

ทําการเมืองเกาทาคายามา – เขตเมืองเกาซัน

มาชิซึจิ – อิออนมอลล 

L : Nabe Set 

   

Gifu / Ogaki 

Hotel 

หรือเทียบเทา 

4 

เกียวโต – ทางรถไฟสายเกา เคอาเกะ อิน

ไคลน - ชมซากุระริมแมนํ้าคาโมะ - พิธชีงชา

ญี่ปุ�น - วัดคิโยมิส ึ– โอซากา - ชอปปم�งชนิไซ

บาชิ  L : Shabu Kyoto 

   

WELINA 

OSAKA 

หรือเทียบเทา 

5 

ชมซากุระ ณ สวนหนาปราสาทโอซากา - ชม

ซากุระ ณ สวนอนุสรณบัมปาคุ – EXPO CITY 

– ริงก ุพรีเมี่ยมเอาทเล็ท – สนามบินคนัไซ 

KIX-DMK  XJ611 (23.55-03.50) 

    

6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ     

บนเครื�อง 



 

 

 
 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบิน เพื่อยืนยันกบัทางเจาหนาที่กอนทําการจอง และขอความ

กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อนัเนื่องมาจาก

หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ

สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบิน

พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล

เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี ้อยูเหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบัผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ อนึ่ง

บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 

 

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 

 

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน 

Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั อํานวยความสะดวก

ตลอดขั้นตอนการเชค็อิน และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอน 
ออกเดินทาง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอน+เคร่ืองดื่ม ใหบริการ เฉพาะขาไป

เทานั้น(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทานหากตองการซื้อนํ้าหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย 

ราคาทาโปรแกรม) 

 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นัง่ของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได และ

ทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 



 

 

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกยา - ชมซากุระ ริมแมนํา้ยามาซากิ – ชม

ซากุระบริเวณแมนํ้าชินซาไก - อิออนมอลล - เมืองกิฟ ุ

 

02.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา โดยสายการบนิ แอรเอเชีย เท่ียวบินที ่XJ638  

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร เรียบรอยแลว 

 ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช 

ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ*** 

 (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา 

หมายเหตุ พีเรียดเดินทางตั้งแต วนัที่ 29 มนีาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบินขาไป มีการ

เปลี่ยนแปลงเวลาบินเปน 23.55-07.45 น. จะมกีารเพ่ิมโปรแกรมทองเที่ยว คือ 

ศาลเจาโอสุคันนอน 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา โดยสายการบนิ แอรเอเชีย เท่ียวบินที ่XJ638  

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร 

                นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสุคันนอน ตัง้อยูภายในเมืองนาโกยา จงัหวัดไอจ ินับวา

เปนวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ทําใหวัดนี้มี
ชื่อเสียงโดงดังมากๆ กค็งเพราะวัดแหงนี้นั้นเปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อ
กันวาเปนเทพเจาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

                จากนั้นนาํทาน ชมซากุระ ณ รมิแม

นํ้ายามาซากิกาวะ(ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) ไดรับความนิยม

อยางมากในการเปนจดุชมวิวของเมือง 
โดยถนนที่อยูตดิรมิแมนํ้ายามาซากิเสน
นี้เรียกวา Shikinomichi แปลวา
เสนทางท้ัง 4 ฤด ูซึง่มตีนซากุระเรียง
รายเปนระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ไดรบัการการันตีจากการติดอนัดบั 1 ใน 100 
สถานที่ชมซากุระของประเทศญี่ปุ�นเลยทีเดียว 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัททัวร 

 

 

จากนั้น นําทานชม ซากุระบานริมแมนํา้ชินซาไก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 

นาที)แมนํ้าชินซาไกไหลผานใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟ ุ

บนริมฝم�งทั้งสองของแมนํ้ามีตนเชอรรี ่1,200 ตน ที่เรียกกันวา “ไฮยาค ุจูโระ 

ซากุระ” ในป ค.ศ. 1931-32 อิชคิาวะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคาบุกชิื่อดังที่เกิดที่นี่ได

บริจาคตนโซเมอ-ิโยชิโนะใหแกเมืองนี ้แตนาเสียดายท่ีตนไมสวนใหญถูกทําลาย



 

 

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตอมาไดมีการปลกูตนเชอรรี่ในบริเวณดงักลาว และสถาน
ที่นี้ไดกลายเปนจุดชมซากุระที่ติดอันดบั 1 ใน 100 ของญี่ปุ�นทกุๆ ปตั้งแตชวงปลาย

เดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน นักทองเที่ยวจํานวนมากจะมารวมตัวกันที ่สวนคา

กามิกะฮาระ เพ่ือท่ีจะไดเพลิดเพลินไปกับการชมดอกซากรุะรมิฝم�งแมนํ้า โดยมีแผง

ขายอาหารตั้งอยูเปนทิวแถวริมแมนํ้า และยังมีเรือชมทิวทัศนลองอยูในแมนํ้าชินซาไก
อีกดวย 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัททัวร 

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณจุดพักรถ กอนเขาโรงแรมที่พัก 

พักที่    GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3 หมูบานชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา – เขต

เมืองเกาซันมาชิซึจ ิ– อิออนมอลล 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (2) 

                นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เปน

พื้นท่ีหมูบานริมแมนํ้าโชงาวะ ยาวตั้งแตกิฟุไปจนถึงโทยามา ไดถกูประกาสใหเปน
เมืองมรดกโลกยูเนสโกในป 1995 ซึ่งมชีื่อเสียงในการทําไรแบบดั้งเดิม gassho-
zukuri farmhouses โดยบางแหงมีอายุกวา 250 ป บานแตละหลังมุงดวยหลังคา
สูงชันใหทนทานตอปรมิาณหิมะที่ตกลงมาอยางหนักในชวงฤดูหนาว มีหองใตหลังคา
ที่กวางขวางสําหรับเล้ียงหนอนไหม 

 
 
 
 
 
 



 

 

                จากนั้นนาํทานเดินทางยัง ยานเมืองเกาทาคายามา (Takayama Old Town) 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปนหนึง่ในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่ง

ของจังหวัดกิฟุ เปนยานคาขายที่เคยเจริญรุงเรืองอยางมากในอดีตซึง่ยังคงไดรบัการ
อนุรักษเอาไวโดยรัฐบาลญี่ปุ�น ยงัมีบานและอาคารตางๆ หลายหลักที่มีอายุหลายรอย
ปใหชม ใหบรรยากาศบานเมืองสมัยเอโดะอยางแทจริง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                นําทานเดินทางยัง สะพานนาคะบาชิ (Nakabashi Bridge) ตั้งอยูที่เมอืงทาคา

ยามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเกาแหงนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่�น
ดั้งเดิม จนกลายเปนอกีจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเที่ยวท่ี
ตองการสัมผัสเสนหแบบญี่ปุ�นๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นได
อยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเปนจุดทีส่ังเกตไดงาย อกีทั้งสะพานแหงนี้ยังถือ
เปนสัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถงึปลายเดือนเมษายนที่
จะมีซากุระบานสะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพาน จนกลายเปนจุดชมซากรุะยอดนิยมแหง
หนึ่งของเมืองทาคายามา 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัททัวร 

 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู AEON MALL GIFU ใหทานไดอิสระซื้อสินคาท่ัวไปของญี่ปุ�น เชน 

ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเป�า , รองเทา, เส้ือผา รวมถึงรานรอยเยน  

                อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักที่   GIFU / OGAKI HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี่ เกียวโต – ทางรถไฟสายเกา เคอาเกะ อินไคลน - ชมซากุระริมแมนํ้าคาโมะ - 

พิธีชงชาญี่ปุ�น - วัดคิโยมิส ึ– โอซากา - ชอปปم�งชินไซบาช ิ

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (4) 

                นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมา

ยาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ป เลยทีเดียว เกียวโต
จึงเปนเมืองสําคัญที่เตม็ไปดวยประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมของญีปุ่�นดวย 

                 จากนั้นนําทานเดิน ชมซากุระรวม 

100 ตนบนเสนทางรางรถเกากัน 

ทีเ่คอาเกะ อินไคลน (Keage In-

cline) เสนทางรถไฟเกา เคอาเกะ 

อินไคลน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1.45 ชม.)  ถกูใชเปนเสนทางขนยาย

เรือระหวางเมืองโอสึ จังหวัดชกิะ กับเกียวโตจนถึงป 1948 บริเวณทีม่ีรางจะเปนทาง
ลาดเสนตรงยาว 580 เมตร ตรงกลางของทางลาดและปลายทางจะมีรถรางที่ใช

บรรทกุเรือจอดอยูใหดูดวย เสนทางรถไฟสายเกาคีอะเกะ (Keage) ถือเปน

จุดเริ่มตนที่ดีที่สุดของการเดินชมดอกซากุระในเกียวโต 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัททัวร 

                จากนั้นนาํทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชาดวย

ตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นําทานชม แมนํ้าคาโมะ (Kamo river) หรือที่ชาวญี่ปุ�นเรียกกันวา 

“Kamogawa” นั้นตัง้อยูที่เมืองเกียวโต เปนแมนํ้าสายยาวที่มีเสนทางสองขางทาง

ใหไดใชพักผอนหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ได เปนสถานที่ๆ คนเกียวโตรูจักและคุนเคย
เปนอยางดี ในชวงฤดูใบไมผลิของทุกป ที่นี่จะกลายเปนอีกจุดชมซากรุะยอดนิยมของ
นักทองเที่ยว เพราะสองขางทางของแมนํ้านั้นจะกลายเปนสีชมพูจากการผลิบานของ
ดอกซากุระ ตลอดเสนทางแมนํ้าสายยาวนี้ เราสามารถเดินชมและเก็บภาพดอกไมสี
ชมพูสวยนี้ไดแบบจุใจ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                จากนั้นนาํทานชม วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera) หรือที่เราๆ รูจักกันในชื่อ วัดนํ้า

ใส นับเปนวัดที่ไมไดมชีื่อเสียงโดงดัง เปนจดุชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตใน

ฤดูตางๆ และเปนจุดชมซากุระที่ขึ้นชื่อของเกยีวโตอีกดวย 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัททัวร 

                จากนั้นนาํทานเดินทางกลับเขาสู โอซากา (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  จากนั้น

อิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงนี้มีความ

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค 

รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนด

ทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน 

  รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

พักที่    OSAKA HOTEL หรอืระดับเดียวกัน 

 

วันที่หา  ชมซากุระ ณ สวนหนาปราสาทโอซากา - ชมซากุระ ณ สวนอนสุรณบัมปาค ุ– 

EXPO CITY – ริงก ุพรีเมี่ยมเอาทเล็ท – สนามบินคันไซ 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 

                จากนั้น นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ชมดานนอก) 

บริเวณปราสาทโอซากา มีจุดชมซากรุะมากมายไมวาจะตรง ป�อมปราสาทเท็นชุคาคุ 

หรือ ตรงสวนนิชิโนะมารุ บริเวณทั้งหมดนี้เรียกรวมกันวา สวนปราสาทโอซากา 

ที่นี่ยังมีความพิเศษอีกอยางคือมีตนซากุระทีท่างจังหวัดเลือกใชเพ่ืออางอิงและ
ประกาศวันซากุระบานอยางเปนทางการดวย ถามาแลวขอแนะนําใหไปตรงสวนนิชิ
โนะมารุที่มีซากรุะพันธุโซเมโยชิโนะใหชมกวา 300 ตน 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                จากนั้นนาํทานเดินทางสู สวนอนุสรณบัมปาค ุ(Expo’70 Commemorative 

Park) คือสถานที่จัดงานมหกรรมโลก World Expo เมื่อครั้งประเทศญี่ปุ�นเปน

เจาภาพในป ค.ศ. 1970 มหีอคอยพระอาทติย (Tower of the Sun) ผลงานของ

ศิลปนโอคาโมโตะ ทาโร ตัง้ตระหงานเปนสัญลักษณของสวนมาจนถงึทุกวันนี้ ภายใน

สวนมีซากุระ 9 สายพันธุ เชน โซเมโยชิโนะ และชิดาเระซากุระ รวมประมาณ 

5,500 ตน จะเดินไปทางไหนก็มีแตสีชมพูของซากุระเตม็ไปหมดจนติดอันดบั 100 
สถานที่ชมซากุระยอดนิยมของญี่ปุ�นเลย ดานในสวนกวางขวางมากเหมาะกับการพก
เบ็นโตะมานัง่ปกนิกทามกลางดอกซากรุะมากๆ 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนือ

การควบคุมของบริษัททัวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                นําทานเดินทางสู EXPO CITY แหงโอซากา เปนศูนยบันเทิงครบวงจรที่ใหญที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ�น และเปนสวนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลด
เอ็กซโปประเทศญีปุ่�น ที่จัดขึ้นเมื่อป 1970 ตัง้อยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเนื้อ
ที่ท้ังหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานีรถไฟฟ�า Bampaku-
kinen-koen ภายในพื้นท่ีแหงนี้ถูกเติมเต็มไปดวยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย 

                จากนั้นนาํทานเดินทางตอไปยัง ริงกุเอาทเล็ต แหลงชอปปم�งใหญใกลกบั สนามบิน

คันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและ

สินคาดีราคาพิเศษ อาท ิเครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, รองเทา
อุปกรณกฬีา, เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญีปุ่�นโกอินเตอร
มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผาลาสุด 

                อิสระอาหารเที่ยง และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ 

23.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ611 

ไมมีบริการอาหารและนํ้าดื่มบนเครื่อง แตมีจําหนาย 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง) 

 

วันที่ 6 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  

 

03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 
 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญหอง

ละ 

2-3 ทาน 

พักเด่ียว 

จายเพิ่ม 

ราคาทัวร 

ไมรวมตั๋ว 

19 – 24 ม.ีค. 63 

DMK-NGO XJ638  02.15 
- 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

24,999 8,000 16,999 

20 – 25 ม.ีค. 63 

DMK-NGO XJ638  02.15 
- 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

26,999 8,000 18,999 

21 – 26 ม.ีค. 63 

DMK-NGO XJ638  02.15 
– 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
– 03.55 (+1) 

27,999 8,000 19,999 

22 – 27 ม.ีค. 63 

DMK-NGO XJ638  02.15 
- 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

27,999 8,000 19,999 

23 – 28 ม.ีค. 63 

DMK-NGO XJ638  02.15 
- 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

28,999 8,000 20,999 

24 – 29 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 

- 09.40 
28,999 8,000 20,999 



 

 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

25 – 30 ม.ีค. 63 

DMK-NGO XJ638  02.15 
- 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

28,999 8,000 20,999 

26 – 31 ม.ีค. 63 

DMK-NGO XJ638  02.15 
- 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

28,999 8,000 20,999 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 
63 

DMK-NGO XJ638  02.15 
- 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

29,999 8,000 21,999 

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 
63 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

28,999 8,000 20,999 

30 มี.ค. – 04 เม.ย. 
63 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

28,999 8,000 20,999 

01 – 06 เมษายน 
63 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

29,999 8,000 21,999 

03 – 08 เมษายน 
63 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

31,999 8,000 23,999 



 

 

(วันจักรี) KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

04 – 09 เมษายน 
63 

(วันจักรี) 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

30,999 8,000 22,999 

05 – 10 เมษายน 
63 

(วันจักรี) 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

30,999 8,000 22,999 

06 – 11 เมษายน 
63 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

31,999 8,000 23,999 

08 – 13 เมษายน 
63 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

32,999 8,000 22,999 

10 – 15 เมษายน 63 
(วันสงกรานต) 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

36,999 8,000 26,999 

11 – 16 เมษายน 63 
(วันสงกรานต) 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

38,999 8,000 28,999 

12 – 17 เมษายน 
63 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

36,999 8,000 26,999 



 

 

(วันสงกรานต) KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

17 – 22 เมษายน 
63 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

27,999 8,000 19,999 

18 – 23 เมษายน 
2563 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

27,999 8,000 19,999 

19 – 24 เมษายน 
2563 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

27,999 8,000 19,999 

22 – 27 เมษายน 
2563 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

27,999 8,000 19,999 

24 – 29 เมษายน 
2563 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

27,999 8,000 19,999 

25 – 30 เมษายน 
2563 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

27,999 8,000 19,999 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 
2563 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

27,999 8,000 19,999 



 

 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 
2563 

DMK-NGO XJ638  23.55 
– 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 
- 03.55 (+1) 

29,999 8,000 21,999 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 7,900 บาท 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ี 

ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นัง่ของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได และ

ทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดงัที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม) 
 
 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม่ 
คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณปีระกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพาํนัก
ระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 
 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆ กําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 

20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน

เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 



 

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณตีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมัดจํา 15,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรยีกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน

ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบรษิัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ

คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอกัน 

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน

หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับที่นั่ง Business/Premium 
ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพที่นั่งได  
 
ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นั่งที่มีพื้นที่วางท่ีมากกวาที่นั่งมาตรฐาน ดวยพื้นท่ีวางขาที่กวางเปนพิเศษ 
มีพื้นท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที ่
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟลทขาไป DMK – NGO  XJ638  (02.15-09.40) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 7 ราคา 1,750 บาท / เที่ยว 

Standard (Quiet Zone) แถว 8-14 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard 

Zone) 

แถว 15-17 , 34-35 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

ไฟลทขากลับ KIX – DMK   XJ611  (23.45-04.00) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 1 DFG , 2 ABC , 2 

HJK 

ราคา 1,750 บาท / เที่ยว 

Standard (Quiet Zone) แถว 2 DFG , แถว 3-12 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard 

Zone) 

แถว 14 , 30 ราคา 1,650 บาท / เที่ยว 

หมายเหตุ 

1. Quiet Zone สําหรับบุคคลที่มีอายุต้ังแต 10 ปขึน้ไปเทานัน้ 



 

 

2. ที่นั่ง แถว 15 HJK / 35 ABC HJK (บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน) หามคนชรา อายเุกิน 

60 ป และเด็กอายตุํ่ากวา 16 ปนั่ง ตองเปนผูที่มีความพรอมทางดานรางกายและจติใจสมบูรณ

แข็งแรง เพื่อสามารถชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

3. ที่นั่ง แถว 16 DFG / 17 ABC / 34 DFG สามารถนั่งได ทุกเพศ ทุกวัย 

 

เพิ่มนํ้าหนักกระเป�า 

ชําระเพิ่ม 

ฮอกไกโด 

CTS 

โตเกียว 

NRT 

นาโกยา 

NGO 

โอซากา 

KIX 

จาก 20 kg. เปน 25 kg. 900 บาท / เที่ยว 850 บาท / เที่ยว 

จาก 20 kg. เปน 30 kg. 1,200 บาท / เที่ยว 1,050 บาท / เที่ยว 

จาก 20 kg. เปน 40 kg. 2,200 บาท / เที่ยว 2,050 บาท / เที่ยว 

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศจากสายการบิน** 

หากตองการเพิ่มนํ้าหนักกระเป�า หรือ อัพเกรดที่นั่ง โปรดแจง 3 วันทําการ กอนเดินทาง 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรบับาดเจบ็ที่

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การ

นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 



 

 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา

ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวม
คณะไมถงึ 30 ทาน 
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ 
 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 
 รายการนี้เปนเพยีงขอเสนอที่ตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 

อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้นบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น 
 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืง หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณอีื่นๆ 



 

 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 

Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 

1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร

อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง โดย

เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผู

เดินทางในบางครั้งทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัท
ตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิารบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ่งทีท่านไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจาย
ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจาย
ไปลวงหนาท้ังหมดแลว 
 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที ่2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการ
วันละ 10 ชั่วโมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่อง
การทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดนิทางไมไดขอวีซา จะถอืวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 
 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือดานตรวจคนออก และเขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารดุแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้าขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง 
มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม



 

 

หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรอื เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก 
และเขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และดูแลหนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณชีํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพือ่ทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือเขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น) 

 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 


