
  

               

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

21.00 น.  พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอรส์ายการบินไทย THAI 
AIRWAYS (TG) โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

23.59 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบินที่ TG622 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง) 

 

 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลา

ท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญีปุ่่น • วัดคินคะคุจ ิ• วัดโทฟุคุจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต พารค์                                            

          (-/กลางวัน/-)                                                                                  

 

 



  

               

 

 

 

น าท่านสู่ วัดคินคะคุจิ  หรือ ทีเรียกกันว่าวัดทอง จุดเด่นของวัดนี้คือตัวอาคารหลักมีสีทองเหลืองอร่าม ต้ัง

โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้า เวลามองภาพสะท้อนจากน้าจะเห็นภาพท่ีงดงามเป็นอย่างมาก  

กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต  และจากการท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและงดงาม

ท าให้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1994  เดิมทีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็น

ท่ีพ านักของท่านโชกุน อาชิกาก้า  โยชิมิสุ และไว้รับรองแขกระดับส าคัญๆอีกด้วย ภายหลังเสียชีวิต 

ก็มีการยกท่ีพักแห่งนี้กลายมาเป็นวัดในนิกายเซน  และกลายมาเป็นวัดคินคะคุจิในปัจจุบัน (รวมค่า

เข้าชม) 

 



  

               

 

 

 

น าท่านชม วัดโทฟุคุจิ ต้ังอยู่ท่ีเมืองเกียวโต  ถือเป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่ ท่ีโด่งดังในเร่ืองจุดชมใบไม้แดงท่ีดีท่ีสุด

แห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต  ตัววัดก่อต้ังข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ  ภายในวัดมีสิ่งท่ี

น่าสนใจหลายๆอย่าง ไม่ว่าเชจะเป็นประตูซานม่อน ความสูง 22 เมตร สร้างเป็นแบบเซ็นโบราณ 

ด้านหลังประตูคือห้องโถงหลักฮอนโด ท่ีมีการบูรณะ เม่ือปี 1934 และบริเวณโดยรอบมีอาคารต่างๆ

ของวัดในช่วงต้นสมัยมูโรมาชิ (1333-1573) และสถาปัตยกรรมแบบเซ็นไม่ว่าจะเป็น ห้องสวด

มนต์ หอระฆัง ห้องอาบน้า และห้องน้า เป็นต้น อิสระให้ท่านชมความงามใบไม้เปล่ียนสีตาม

อัธยาศัย (รวมค่าเข้าชมสวน) 

 



  

               

 

 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค เป็นเอ้าท์เล็ต ขนาดใหญ่แห่งเมืองนาโกย่า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนม

มากกว่า 300 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น COACH , THE NORTH FACE , KATE SPADE , LONGCHAMP , 

PAUL SMITH , MARC JACOBS , TRIUMPH , MICHAEL KORS , TORY BURCH , LEVI’S , GUCCI 

, LACOSTE , GAP , GUESS , LESPORTSAC , BIRKENSTOCK , ONITSUKA TIGER , KEEN , NEW 

BALANCE , NIKE , PUMA , ADIDAS เป็นต้น  นอกจากนี้ภายเอ้าท์เล็ต ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ และ

ร้านกาแฟไว้คอยบริการทุกท่านมากกว่า 30 ร้านด้วยกัน อิสระให้ท่านช็อปปิ้ งตามอัธยาศัย 

ค่า     อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั  

ที่พัก  Comfort Hotel Gifu ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ต้ังอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ประกอบไปด้วย

บ้านเรือนท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 200 – 300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ - ใต้ ตามท่ีราบแคบๆ ท่ีขนาน

ไปกับแม่น้าโชกาวะ สิ่งท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวคือ หมู่บ้านโอกิมาจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในชิราคาวาโกะ นอกจากนี้ยังได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลกอีกด้วย  

ไฮไลท์หมู่บ้านแห่งนี้คือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสึคุริ  ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณอายุมากกว่า 250 

ปี บ้านแบบกัสโชสึคุริ มีลักษณะพิเศษ คือเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นด้ังเดิม ซึ่งค าว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ 

ตามรูปแบบของบ้านท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือท่ีพนมมือเข้าหากัน เพื่อป้องกัน

วันที่สาม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • กระเช้าชิน โฮทากะ • เมืองมัตสึโมโต้  (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                          

 

 



  

               

 

 

 

และรองรับหิมะทับถมในฤดูหนาวนั่นเอง  โครงสร้างของบ้านก่อสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปู วัสดุก่อสร้าง

ล้วนมาจากธรรมชาติ และบางบ้านเปิดเป็นร้านค้า ร้านขนมไว้บริการนักท่องเท่ียวอีกด้วย 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ กระเช้าชินโฮทากะ  เป็นกระเช้ากอนโดร่า 2 ชั้น 1 เดียวในญี่ปุ่น ท่ีทอดยาวไปจนถึงจุดชมวิวด้วย

ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีจุดชมวิวความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,156 เมตร ให้ทุกท่านได้

สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ิของญี่ปุ่นอย่างเต็มอ่ิม เพราะวิวทิวทัศน์ท่ีนี่จะแปรผันไปตาม



  

               

 

 

 

ฤดูกาล จะได้พบกับวิวพาโนรามา เพลิดเพลินพร้อมกับความงดงามของเทือกเขาเจแปนแอลป์สลับ

กับใบไม้เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย  

 

 

 



  

               

 

 

 

เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ต้ังอยู่ในลุ่มน้ามัตสึโมโต้ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโน่  รายล้อมไปด้วยภูเขา

และข้ึนชื่อในเร่ืองของทิวทัศน์ท่ีสวยงาม  ซึ่งเมืองมัตสึโมโต้นี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงนากาโน่

โดยประมาณ 75 กิโลเมตรและห่างจากใจกลางโตเกียวโดยประมาณ 167 กิโลเมตร  และในปี 1998 

เมืองมัตสึโมโต้ยังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้วย 

เย็น        บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  Premier Hotel Cabin Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น  

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ภายนอกปราสาทมัตสึโมโต้  เป็นโบราณสถานท่ีมีอายุมากกว่า 400 ปี ตัวปราสาทถ้ามองจากด้าน

นอกจะเห็นหอคอยหลักมีจ านวน 5 ชั้น แต่เม่ือเข้าไปด้านในจะพบว่าเป็น 6 ชั้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของ

นักออกแบบญี่ปุ่นโบราณท่ีซ่อนชั้นตรงกลางปราสาทเพื่อความปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากข้าศึก

ภายนอก  ตัวปราสาทนี้มีความสวยงามจากสถาปัตยกรรมท้องถ่ินโบราณของญี่ปุ่น และมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสีด าของปราสาทท่ีตัดกับสีของท้องฟ้าและภูเขาจนเกิดความงามแปลกตา  

จนได้ชื่อเรียกอีกอย่างว่า คาราสุโจ ซึ่งแปลว่าปราสาทอีกานั่นเอง  นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ

บริเวณสวนและคูเมืองให้เดินชมความสวยงามของบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชม

ภายในปราสาทท่านละ 700 เยน) 

วันที่สี ่ ปราสาทมัตสึโมโต้ •  ทะเลสาบสุวะ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • อุโมงค์เมเปิ้ ล โมมิจิ ไคโร                                    

                                      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



  

               

 

 

 

 

เดินทางสู่ ทะเลสาบสุวะ  เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดนากาโน่  ท่ีนี่เป็นต้นน้าของแม่น้าเทนยุ  

ซึ่งไหลผ่านเมืองโอคานะไปยังพื้นท่ีต่างๆท่ีมีทิวทัศน์สวยงามและสุดท้ายไหลลงสู่มหาสมุทรแป

ซิปิก ในอดีตผิวน้าในทะเลสาบจะแข็งเป็นน้าแข็งในช่วงฤดูหนาว ส่วนช่วงหน้าร้อนประมาณเดือน

สิงหาคมจะมีเทศกาลดอกไม้ไฟท่ีเป็นเทศกาลข้ึนชื่อของท่ีนี่อีกด้วย  อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศ

พร้อมถ่ายรูปความประทับใจตามอัธยาศัย 



  

               

 

 

 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดี มี

ระดับความสูงเหนือจากระดับน้าทะเลอยู่ท่ี 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเม่ือ

ประมาณ 100,000 ปีท่ีแล้ว ภูเขาไฟฟูจิได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  น าท่านข้ึนสู่ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมความสวยงาม



  

               

 

 

 

ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าของฝากท่ี

ระลึกตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึนชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือ

สถานีปิดให้บริการ) 

 

น าท่านสู่  โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) หรือ อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล  จุดชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีสวยงามบริเวณริม

ทะเลสาบคาวากูชิโกะ  ต้ังอยู่บริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ เม่ือเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเปิ้ ลท่ีข้ึนอยู่

ท้ัง 2 ฝ่ังคลองของน้าจะเปล่ียนเป็นสีส้มและสีแดง  ส่วนใบท่ีแห้งจะหล่นลงท่ีคลองน้า ท าให้ท้ัง



  

               

 

 

 

ด้านบนต้นไม้และพื้นด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ ล  อิสระให้ท่านเท่ียวชมพร้อมถ่ายภาพความ

ประทับใจตามอัธยาศัย 

 

หมายเหตุ : กรณีที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปารค์ ไม่สามารถเดินทางเข้าชมได้ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรม น า
ท่านชมศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าท่ีสร้างข้ึนเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิท่ีครองราชย์ ในสมัยปี 
1867-1912 หลังจากท่ีพระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์  ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องอยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้
สักการะพระจักรพรรด์ิเมจิ จึงเร่ิมก่อสร้างในปี 1915 จนถึงปี 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี  จากสถานท่ีรกร้าง
ท่ีไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากท่ัวประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงเท่านั้น  ยังได้รับจากคาบสมุทร
เกาหลี ไต้หวัน  นับโดยรวมแล้ว อาสาสมัครประมาณ 110,000 คน ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า 365 สายพันธ์ุ 



  

               

 

 

 

ประมาณ 120,000 ต้น ด้วยความหวังท่ีว่าในการปลูกป่าคร้ังนี้อีก 100 ปี ข้างหน้า อยากจะให้ผลรับท่ีได้คือ พื้นท่ีนี้
มีสีเขียวมากมายระบบนิเวศคับค่ังสวยงามกลายเป็นสถานท่ีท่ีผู้คนมากมายต่างหลงรัก 

เย็น        บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

ที่พัก Fujisan Garden Hotel ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค  ต้ังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบ

ท้ัง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้าศักด์ิสิทธ์ิท่ีจ านวน 8 บ่อ ผุดข้ึนมาตามธรรมชาติโดย

เกิดจากหิมะท่ีละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิท่ีอยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่านชั้นลาวาท่ีมีรูพรุนมา

นานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้านั้นใสกว่าน้าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และเป็นท่ีเคารพของ

คนท้องถ่ินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัยพร้อมกับล้ิมลอง

อาหารท้องถ่ินของชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งมีวางขายตามหน้าบ้านและทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ขาด

สาย 

วันที่ห้า หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • ช้อปปิ้ งชินจูกุ

                                                                                                                  (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



  

               

 

 

 

 

น าท่านสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

และห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนช้อปปิ้ งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้ นดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย ท่ีเป็นสินค้าพื้นเมืองไม่สามารถ

หาซื้อได้จากเมืองอ่ืนรวบรวมไว้ท่ีนี่เพียงท่ีเดียว 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



  

               

 

 

 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร โดย

ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ท่ีเป็นท่ีนิยมก็จะมีท้ัง Abercrombie & Fitch 

,Adidas, Alexander McQueen, 

Alexander Wang, Anna Sui, 

Balenciaga, Birkenstock, 

Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, 

Celine, Columbia Sportswear, 

Diesel,G-Shock, Gucci, Issey 

Miyake, Kate Spade New York, 

Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, 

Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph 

Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอ่ืนๆอีกมากมาย   

จากนั้น อิสระช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ ซึ่งต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝ่ังตะวันออกของสถานีชินจุกุ

ยังมีห้างร้านให้นักท่องเท่ียวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์

อย่าง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade 

ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้ งกันอย่างเต็มอ่ิม 



  

               

 

 

 

 

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก MARROAD INTERNATIONAL ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

 



  

               

 

 

 

 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ วัดนาริตะซันชินโชจิ ถูกต้ังข้ึนเม่ือ ค.ศ.940  เป็นวัดในพระพุทธศาสนาท่ีต้ังอยู่ในเมืองนาริตะ 

จังหวัดชิบะท่ีวัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ท่ีมีชื่อเรียกขานกันมาต้ังแต่สมัยโบราณว่า 

"นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคัญท่ีเป็นศูนย์กลาง

ความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ   

วันที่หก วัดนารติะ •โอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ                     

                    (เช้า/-/-) 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัววัดทุกท่านจะได้พบกับถนนสายวัฒนธรรมช้อปปิ้ งโอโมเตะซังโดะ มี

ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจ าหน่ายสินค้า

ฝีมือด้ังเดิม ร้านอาหาร และร้านของท่ีระลึก ซึ่งคอยเปิดไว้บริการนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเย่ียมชมอีก

ด้วย 



  

               

 

 

 

 

12.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643  

(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

************************************************* 



  

               

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง        จ านวน ผู้ใหญ ่ พักเด่ียว 

11 – 16 ตุลาคม 2565         35+1 49,999 7,900 

11 – 16 พฤศจิกายน 2565 35+1 47,999 7,900 

01 – 06 ธันวาคม 2565 35+1 49,999 7,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทา่นละ 10,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 



  

               

 

 

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

** ราคาขายข้างต้นรวมค่าบรกิารยื่นวซี่า เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั้น กรณพีาสปอรต์ต่างชาติ กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าที่อีกครัง้ก่อนท าการจอง  ในกรณทีี่มกีารยกเลกิการยื่นวซี่าทางบรษัิทจะด าเนินการคืนค่าวีซ่า

ให้ท่านละ 1,575 บาท** 

หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญีปุ่่น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นนั้นสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิม่เวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

ตามประกาศของรฐับาลญีปุ่่น (อัพเดท 26 พ.ค.65)  ส าหรบัมาตรการเปิดรบันักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 2565 ที่เดินทางในรูปแบบของคณะทัวร ์ โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสนี้าเงิน  

            กลุ่มสนี้าเงิน (เสีย่งต่า)  

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินประเทศญีปุ่่น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นักท่องเที่ยวทุกท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นดังต่อไปนี ้

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) 

2. ดาวน์โหลดแอป My SOS ในโทรศพัท์มือถือ ติดตั้งและด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี ้

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากนั้นบันทึก QR CODE 



  

               

 

 

 

- ลงทะเบยีนข้ันตอนการกกัตัวที่สนามบินขาเข้าสว่นหนึ่งทางแอป MySOS ลว่งหน้า (ฟาสต์ แทรก็) 

- แสดง QR CODE ที่สนามบินขาเข้า 

- กรอกหนังสือให้ค ามั่นสัญญาผ่านแอปพลิเคชั่น 

ด าเนินการทั้ง 4 ข้ันตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนด

ของรัฐบาลไทยมากกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ International Vaccinated 

Certificate 

ข้อมูลเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65 อาจมกีารเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับรฐับาลญีปุ่่น 



  

               

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คันไซ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airways  (TG)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่ นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากประเทศ

ญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

 



  

               

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

และเป็นแบบฟอร์มท่ีทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

 

 



  

               

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ

ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรูณาส่งส าเนาพาสปอร์ต พร้อมข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู่ และอีเมลล์ ของผู้เดินทาง เพื่อใช้ใน

การลงทะเบียน ERFS และวีซ่าทันที หลังจากการช าระมัดจ า หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุ

คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ และมีหน้าว่างส าหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าข้ึนไป 

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

• กรณีไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการย่ืนวีซ่าและการจัดเตรียมเอกสาร 

1,500 บาทและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามจริง 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 



  

               

 

 

 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



  

               

 

 

 

โรงแรมที่พัก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นเทา่นั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 



  

               

 

 

 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

 



  

               

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 



  

               

 

 

 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไข

ต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

 

********************************************************* 



  

               

 

 

 

 

 

 

 


