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เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซากา้ 

ชมมรดกโลกวัดน ้าใส สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ ชอ้ปป้ิงถนนสายกาน ้าชา        

ชมศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณข์องศาลเจา้มากกว่ารอ้ยตน้     

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัท่ี ริงกุ เอาทเ์ล็ต (RINKU OUTLET)+ชอ้ปป้ิงชินไชบาชิ  
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เดินทาง เดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2559  

ราคาเริม่  21,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 
เดินทางโดยสายการบิน  SCOOT   เครื่องล าใหญ่ 340 ท่ีนัง่ 

 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงรงิกุ เอาทเ์ล็ต 

 

06.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน SCOOT เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 
                สายการบิน SCOOT ใช้เคร่ือง  BOEING 787 DREAMLINER (ดรีมไลเนอร์) จ านวน 340 ที่นั่ง 

        จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 **ไมม่ีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ** 
09.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TZ298  

16.15 น.  เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากน้ันน าท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบินคันไซ            

ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคา

พิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่

เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ 

พรอ้มทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
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 เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไป

ถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้

ส าหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ให้

ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม HOTEL PLAZA KOBE หรอืระดบัเดียวกนั 
 
 

วนัที่สอง เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ – ปราสาททอง – ชอ้ปป้ิงเกียวโต สเตชัน่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ชมท่าน วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนิน

เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้ นมารองรบัระเบียง

ของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่า

กรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร า่รวย 

มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวย

ที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวิหารของ

วดัคิโยมิส ึและเชิญดื่มน ้าศกัดิ์สทิธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาตท่ีิไหลมาจากเทือกเขา 

โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   
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 ระหว่างทาง ท่านจะไดส้มัผสักับรา้นคา้ญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมือง ท่ีระลึก เก่ียวกับญี่ปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านได้

เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ้ัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอรร่ี์, ชอคโกแลต เป็นตน้ 

หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตา

แต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอยา่งเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ีระลึกในราคา

ย่อมเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมาย 

นานาชนิด นอกจากน้ียงัมีไอศกรมีชาเขียวท่ีข้ึนช่ือของเมืองเกียวโตใหท่้านไดเ้ลือกลิ้ มลอง 

 

 

 

 

 

 

 

อีกดว้ยจากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาร ิท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่ง

ของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร 

น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสาร

จากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะไดต่ื้นตากับรูปป้ันของเทพจิ้ งจอก ท่ีมีจ านวน

มากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ที่มีมากกว่า

รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร 

และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอด

ซุม้ประตเูพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง 

สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ี
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 พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.

2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม 

ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่ง

งดงาม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกียวโต สเตชัน่ แหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้โดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิชิ

ตัน เดอะคิวบ์ หรือรา้นคา้บริเวณในสถานี พบกับขา้วของเคร่ืองใชน้านาชนิดไม่ว่าจะเป็น 

เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป 

เกมส ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมต่างๆ หรือของท่ีระลึกของเมืองเกียวโต และยงัรวมถึง รา้นราเม็ง ชื่อ

ดงัใหท่้านไดท้ดลองล้ิมรสราเมงชื่อดงัของเมืองเกียวโตท่ีไดค้ดัสรร มาไวใ้หท่้านไดล้องชิมกว่า 

10 รา้นดงั (เน่ืองจากเป็นรา้นแบบญ่ีปุ่นจึงไม่สามารถจองไดอ้าจจะตอ้งยืนรอคิวประมาณ 5-

10 นาที)  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม HOTEL PLAZA KOBE หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สาม ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึง

ถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึง
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 เล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโต

โยโตมิ ผูมี้ค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่น้ี  จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ ท่านชอ้ปป้ิง

ยา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบั

รา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็น

ย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยังมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อ

มากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท า

ใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่ง

มาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูด

ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ 

ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

17.55 น. เหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TZ297  

23.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ.. 

 

 

อตัราค่าบริการ “ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม

ตัว๋ 

01 - 03 กรกฎาคม 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

08 – 10 กรกฎาคม 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

15 – 17 กรกฎาคม 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

22 - 24 กรกฎาคม 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

29 - 31 กรกฎาคม 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

05 – 07 สงิหาคม 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 
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 12 - 14 สงิหาคม 2559 24,900 24,900 24,900 7,000 16,900 

19 - 21 สงิหาคม 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

26 - 28 สงิหาคม 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

02 – 04 กนัยายน 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

09 - 11 กนัยายน 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

16 - 18 กนัยายน 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

23 - 25 กนัยายน 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2559 21,900 21,900 21,900 6,000 15,900 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี 8,000 บาท ** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 1500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่ายค่า

ตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 15,000 บาทตอ่ท่านเพื่อส  ารองที่นัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ า เงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
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2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 
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 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 
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