
 

 

 

หนาวนี้...ที่รอคอย 

OSAKA TAKAYAMA 5D3N 

เทศกาลแสงสี นาบานะไนซาไตะ ลิตเติ๊ลเกียวไต

เมือง ทาฌายาม่า ปราสาททอง ช้อปปิ๊ งจุใจ  

ชินโซบาชิริงกุ เอาท์เล็ต อิอน จัสไก้ 

เร่ิมต้นเพียง 26,999.- 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

12.00 น. พรอ้มกนัที่สนา มบินนานาชาตดิอนเมือง  ชั้น  3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน  AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ  คอยใหก้าร

ตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

14.10 น. เหิรฟ้าสู่เมือง โอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น  โดย เที่ยวบินที่ XJ610 บรกิารอาหาร  

และเครือ่งดื่ม        บนเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่าน

เดินทางสู่ทีพกั 

พกัที่ โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 



 

 

วนัที่สอง โอซากา้ – ฟูชิมิ อินาร ิ– วดัคินคาคุจ ิ– นาโกยา่ – เทศกาลแสงสนีาบานะ 

โน ซาโตะ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง

เกียวโต  เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่น มานานกวา่ 1 ,000 ปี นําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิ

มิอินาริ  ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิง่ของประชาชนท่ีมา

สกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบรูณข์องเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร นํา

ท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็น ทตูสวรรค ์ผู ้

คอยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรปูป้ันของ

เทพจิ้ งจอก ท่ีมีจาํนวนมากมาย แลว้นําท่านชม ศาลโทรอิิ ซุม้ประตสูแีดงที่เป็น

สญัลกัษณข์องศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่

เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์

เรือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูร ินางเอกของเรือ่งว่ิงลอดซุม้ประตเูพื่อ

ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง  บรกิาร อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชม วดัคินคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง  สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ 

เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อน  ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่

ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ. 2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2498 

ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม ใหท่้านไดด่ื้มดํา่กบัความ

สะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่  เมืองนาโกยา่  จากน้ันนําท่านชม เทศกาลแสงส ี

Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารค์สวน

ดอกไม ้ท่ีมีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั้ง 4 ฤดกูาล สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  

ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถึงปลายฤดหูนาว  จะไดร้บัความนิยมมากเป็นพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากมี ไฮไลท์ การประดบัไฟขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น อิสระใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัการแสดงไฟในหลากหลายรปูแบบ ไม่วา่จะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ 

(Tunnel of Light) หรือ การประดบัไฟในน้ํา ( Water Illumination)  **อิสระ

อาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

พกัที่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 



 

 

วนัที่สาม นาโกยา่ – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ  -”เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ  – 

อิออน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่  เมืองทาคายาม่า  จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบรูณไ์ปดว้ย

ธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูค้นท่ีเป็นมิตร ท่ีไดช้ื่อวา่ “ลิตเติ้ ลเกียวโต  เป็นเมืองขนาด

เล็กน่ารกัตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ียงัคงดแูลวดั ศาลเจา้ แม่น้ํา สะพาน ตลาดเชา้ และ

บรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นําท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคา

วะโกะ  หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคุึร ิซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ี

ไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรปูแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 

60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 

18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ นโดยไม่ใช ้

ตะปแูมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนัก

ในชว่งฤดหูนาวไดดี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําชมความงามของ เมืองทาคายาม่า  ซ่ึงยงัคงคว  ามเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่น

ดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงนําท่านชมสถานท่ีสาํคญัเม่ือครั้งอดีต  ที่ทาํการเก่าเมืองทา

คายาม่า  ใชเ้ป็นทั้งท่ีทาํงาน และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็น

เวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่              ใน

สมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีทาํการรฐัในยุคเอะโดะเพียงแหง่เดียวท่ี

ขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน

พิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี  ไม่รวมค่าเขา้ชม

ท่านละ  430 เยน   

เดินชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ  ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ท่ี

ยงัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของ

ท่ีระลึกพื้ นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก 

ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ันนํา ท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก้   ให้

ท่านไดเ้ลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแบรนดญี์ปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไม ้รา้น 100 เยน และ สินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกสรร  **อิสระ

อาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

พกัที่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั  

วนัที่สี ่       ปราสาทโอซากา้ – ดิวตี้ ฟร ี-ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท -  

สนามบินคนัไซ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทาง ชมบริเวณโดยรอบของ  ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้

ปราสาท)  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความยิง่ใหญ่และชม

นิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้ง

ประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน  ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้คาํสัง่ให ้

ก่อสรา้งปราสาทแหง่น้ี   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์

อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ยา่น ชินไซบา

ชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร  โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบั

รา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรปูแบบทั้งสาํหรบัเด็ก และผูใ้หญ่  ซ่ึง

ยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นนําแหง่หน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมี

รา้นอาหารทะเลขึ้ นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดา

รา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัทาํใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมึก ซ่ึง

นักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้

ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดดูลกูคา้

ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรปูเคร่ืองหมายการคา้ของ  กู

ลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านสู่ รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บั

สนามบินคนัไซ ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงั

หลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ  อาทิ เคร่ืองสาํอาง , เคร่ืองประดบั , เส้ือผา้, 

กระเป๋า , รองเทา้อุปกรณกี์ฬา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบ

รนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ   MK Michel 

Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทั้งเลือก

ซ้ือกระเป๋าไฮไซ  Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ

เลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรอูยา่ง  Tag 

Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่  Hush 

Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรบั

คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีก

มากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกใน

การชอ้ปป้ิงสนิคา้) 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

23.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ611 บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

03.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุก

ครั้งก่อนทาํการ 



 

 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น 

ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่า

ทางบริษทัไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ 

โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวั

ทา่นเอง 

อตัราค่าบริการ **บริการนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการ
ทอ่งเที่ยว** 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 26,999 8,000 17,999 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 31,999 8,000 22,999 



 

 

12 – 16 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

15 – 19 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

24 – 28 ธนัวาคม 2561 29,999 8,000 20,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2561 32,999 8,000 23,999 

26 – 30 ธนัวาคม 2561 32,999 8,000 23,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 35,999 8,000 26,999 

28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 39,999 8,000 30,999 

29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 39,999 8,000 30,999 

30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 39,999 8,000 30,999 



 

 

31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 39,999 8,000 30,999 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ

มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินทา่นละ 3,500 เยน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บั

สายการบินเป็นท่ีเรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณา

ชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ1. ตั ๋ วเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสาย

การบิน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตาม

รายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตาม

รายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้ง มคัคุเทศกค์อยบริการ

ตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น

ใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)  **ถา้กรณีท่ีทาง

รฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 

1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 3 ,500 เยน/
ทริป/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น

ใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือ

สาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่ง

นอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายใน

กาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ  ใหถื้อวา่

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํ

การของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัท

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี 

(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบั

เงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย มีเง่ือนไขการ

คืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ชาํระแลว้  

2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงิน

ค่าบริการ 

3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการ

เตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ี

พกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter 

Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะ

ไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํ

การของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์



 

 

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 

คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการ ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

นอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 

วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง

สาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนด เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 

นามสกุล คาํนําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการ

ชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ เปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ี

เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน

ของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล 



 

 

การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็น

ตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัท

เสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง 

ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน  หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มี อาํนาจ ในการใหค้าํสญัญาใดๆ 

แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 

100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมี

ซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้ง

ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ 

เชน่ ผกั ผลไมส้ด   ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี 

หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 


