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วนัที่หน่ึง   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง)  

21.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ 

Air Asia X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อินรบับตัรโดยสาร (แนะน า

ใหโ้หลดของทีไ่มจ่  าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

 

วนัที่สอง กรุงเทพ (ดอนเมือง) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) - เกยีวโต - วดัคินคาคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชิูมิ อนิาร ิ- ยา่นซาคาเอะ - 

เมืองกฟิ ุ 

01.15 น.  ออกเดินทางสู ่นครโอซากา้ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที่ยวบนิที่ XJ612 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง ** 

08.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาติคนัไซ นครโอซากา้ เมอืงเศรษฐกจิใหญ่อนัดบัสองของญี่ปุ่น จากนัน้น าท่านผ่านพธิีตรวจคน 

เขา้เมอืง (เวลาที่ญี่ปุ่ น เรว็กว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและ

จบั*** 

เชา้  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเกยีวโต 

เมอืงหลวงเก่าชื่อดงัของประเทศ

ญี่ปุ่นและของโลก (ใชเ้วลาประมาณ 

1.5 ช ัว่โมง)น าท่านชม ศาลเจา้ฟชิู

มิอนิาร ิศาลเจา้ในศาสนาชนิโต โดย

เป็นประทบัของเทพอินาร ิ เทพแห่ง

การเกษตร สถานที่ท่องเที่ยวยอด

นิยม ตัง้อยู่บนเชงิเขา หรอืรูจ้กัใน

นามศาลเจา้โทรอิ ิ โดยไดช้ื่อมาจาก เสาโทรอิ ิทีเ่หลา่บรษิทัและหา้งรา้นเป็นผูบ้รจิาคไวท้ีศ่าลเจา้แห่งน้ี เพราะเชื่อว่าเทพอนิาริ

จะเป็นผูอุ้ปถมัภแ์ละอุม้ชูใหบ้รษิทัหรอืการเงนิรุ่งเรอืง จากนัน้น าท่านชม วดัทองคงิกากจุ ิ เป็นวดัทีป่รากฤอยู่ในการตู์นเรื่อง 

อกิคิวซงั ตวัศาลาทองท ัง้หลงั ยกเวน้ช ัน้ใตด้นิ ปิดคลุมดว้ยแผ่นทองค าบริสุทธิ์ เป็นทีป่ระดิษฐานพระพทุธรูปและ

โบราณวตัถมุค่ีาอื่น ๆ บนยอดหลงัคาของศาลามรูีปหลอ่ทองค ารูปนกโฮโอ อกีหน่ึงมรดกโลก และแหลง่ท่องเทีย่วส าคญัของ

เมอืงเกยีวโต 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงนาโกย่า จากนัน้เดนิทางสู่ ย่านช็อปป้ิงซาคาเอะ ซากาเอะถอืเป็นหน่ึงในย่านท่องเทีย่วและ

แหลง่ชอ้ปป้ิงส าคญัของเมอืงนาโกย่า ซึง่ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ที่ส  าคญัของเมอืง ไดแ้ก่ หอคอยนาโกย่าทวีทีาวเวอร ์

(Nagoya TV Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่รูีปทรงเหมอืนยานอวกาศ นอกจากนัน้แลว้ ในย่านซากาเอะ

ยงัมศูีนยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟช ัน่แบรนดเ์นม และรา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนิยมของ

นกัท่องเทีย่ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกฟิ ุ 

 อสิระทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั   

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  WASHIGATAKE KOGEN HOTEL  หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สาม  กฟิ ุ– ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ยา่นซนัมาจ ิซึจ ิ– Expo City - โอซากา้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เมอืงเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์ ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเติ้ลเกียว

โต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเก่าแก่ทีย่งัคงอนุรกัษไ์วซ้ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่าง

สมบูรณ ์บา้นเรอืนสรา้งขึ้นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวดั ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่ึกคกั

เตม็ไปดว้ยผูค้น ตวัเมอืงสวยสะอาด ทนัสมยั และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ์ น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ 

(Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รูีปร่างแปลกตาตดิอนัดบั The 

most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกที่มชีื่อเสยีงแห่งหน่ึง HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคุึริ เป็น

บา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลกัษณะ รูปแบบของ

บา้นที่มหีลงัคามงุดว้ยฟางขา้วที่ท  ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 

กวา้ง 10 เมตร ท ัง้หลงัถูกสรา้งขึ้นโดยไมใ่ชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 องคก์ารยูเนสโกขึ้นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโตนอ้ย  ย่านซนัมาจ ิซึจ ิชมเมอืงโบราณอายุกว่า 300 ปี โดยยงัคงมบีา้นไมท้ีย่งัคงประตู

เลือ่นไมแ้ละช่องหนา้ต่างแบบโบราณเอาไว ้และเมือ่มาถงึถนนสายน้ีกพ็ลาดไมไ่ดท้ีจ่ะตะลุยชมิอาหารทอ้งถิน่ ซึง่ถนนซนัมะจิ

เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารทอ้งถิน่ทาคายาม่าไวม้ากมาย โดยเฉพาะของขึ้นชื่ออย่างเน้ือวากวิฮดิะซึ่งเป็นเน้ือววัคุณภาพดเีกรด 
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A5 นอกจากน้ีแลว้ยงัมขีองหวานทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกทานอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั นครโอซากา้ น าท่านเดินทางสู่ 

EXPO CITY นครโอซากาเคยเป็นเจา้ภาพจดังาน World Expo เมือ่ปี 1970 หลงัจากนัน้พื้นทีจ่ดังานไดถ้กูเปลีย่นเป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่อยู่ห่างจากใจกลางนครโอซากา ดว้ยขนาดกว่า 170,000 ตารางเมตร ภายในประกอบดว้ย

พพิธิภณัฑ ์หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่บนัเทงิ รา้นอาหารและอกีมากมาย สญัลกัษณ์ที่เป็นไฮไลทค์ือ “หอคอยพระอาทติย ์

(Tower of Sun)  

อสิระรบัประทานอาหารเยน็ เพือ่ความสะดวกในการท ากจิกรรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  BLOEMEN OSAKA HOTEL  หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สี ่ อสิระกจิกรรม ณ เมอืงโอซากา้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านอสิระกจิกรรมตามอธัยาศยั  ไม่มีรถบสั ไกด ์บรกิาร สามารถสอบถามเสน้ทางไดท้ี่หวัหนา้ทวัร ์

 

ขอ้มูลการเดินทางในเมืองโอซากา้เบื้องตน้  

1. รถไฟ  

ภายในตวัเมอืงโอซากา้จะมรีถไฟ 2 ชนิดโดยแบง่เป็นรถไฟทีว่ิง่ระหว่างเมอืงคือ JR WEST และ รถไฟใตด้นิ ทีจ่ะวิง่อยู่

ภายในตวัเมอืงโอซากา้และบรเิวณโดยรอบ  

2. โดยรถบสั OSAKA SKY VISTA   

ในตวัเมอืงโอซากา้นัน้ จะมรีถบสัใหบ้ริการในตวัเมอืง โดยตวัรถบสัน้ีจะเป็นแบบ 2 ช ัน้ และสามารถมเมอืงโอซากา้ได ้

อย่างท ัว่ถึง โดยมค่ีาโดยเสียค่าโดยสารเพียง 1,500 เยน โดยบนรถจะมไีกดบ์ริการ (ภาษาจีน เกาหล ีและ องักฤษ

เท่านัน้)  

3. รถเมล ์ 
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ตวัเลอืกที่ไม่เลว เพราะถงึที่หมายไดใ้กลก้ว่าและประหยดักว่าแบบอื่นๆ ระบบรถบสัจะมรีะบบสีและระบบตวัเลขบอก

ทุกคนั โดยแต่ละสีจะวิ่งไม่เหมือนกนัและมีค่าใชจ่้ายไม่เท่ากนั  ส่วนใหญ่แลว้ป้ายขอ้มูลเกี่ยวกบัรถเมลลจ์ะเป็น

ภาษาญี่ปุ่นและองักฤษ  

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในเมืองโอซากา้  

1. ปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์อนัหน่ึงของเมอืงโอซากา้ทีต่อ้งมาเยอืน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอด

นิยมเมื่อมาเมืองโอซากา้ ที่ ลอ้มดว้ยก าแพงหิน คูน า้ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ พื้นที่ที่สรา้ง

ปราสาทเคยเป็นที่ต ัง้ของวดัอชิิยามา่ ฮอนกนัจ ิปราสาททีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นดว้ยความ

ยิง่ใหญ่อลงัการของตวัปราสาทที่มถีงึ 8 ช ัน้ 

2. ย่านช็อปป้ิงชินไซบาชิ แหล่งช็อปป้ิงความยาวกว่า 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ชื่อดงัของโอ

ซากา้ ท ัง้เสื้อผา้สุดฮติ หรอืของจปิาถะ มากมาย จากนัน้น าท่านชอ็ปป้ิงกนัต่อที่  

3. ย่านโดทงโบริ ย่านการคา้เลยีบคลองโดตงโบริ เป็นถนนเสน้เดียวเลียบคลอง แลนดม์ารค์

ส าคัญเป็นรูปนักวิ่งกูลิโกะ ณ สะพานเอบิสุ ปูยกัษ์คานิโดรากุ นอกจากนั้นแลว้ยงัมี 

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหารอีกมากมายใหท่้านไดแ้วะช็อปป้ิงกนัอย่างจุใจ ในช่วงค า่บรรดาท ัง้

สองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยแสงไฟนีออน 

4. UNIVERSAL STUDIO สวนสนุกระดับโลกดินแดนแห่งความสนุกสนาน ภายในแบ่ง

ออกเป็นโซนต่างๆ อีกท ัง้ยงัมีเครื่องเล่นมากมายใหท่้านไดร่้วมสนุก โดยมีค่าเขา้เริ่มตน้ที่ 

7,400 เยน (ตดิต่อขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีไ่กด)์  

5. ตึกอเมดะ สกาย ตึกแลนดม์ารค์ของโอซากา้ จุดชมวิวส าคญัของเมอืงที่มคีวามสูงกว่า 173 

เมตร โดยท่านสามารถชมเมอืงไดแ้บบ 360 องศา  

6. Osaka Aquarium Kaiyukan พิพิธภณัฑ์สตัว ์น ้า ที่มีความยิ่งใหญ่ระด ับโลก ภายใน

พพิธิภณัฑแ์บ่งจดัแสดงเหล่าสิ่งมชีีวติตามถิ่นที่อยู่ มใีหช้มถงึ 15 ตู ้จดัแสดงใหช้มท ัง้สตัวน์ า้ 

สตัวค์รึ่งบกครึ่งน า้ สตัวเ์ลื้อยคลาน นก สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม สตัวไ์ม่มกีระดูกรวมไปถึงพชื

พนัธุต่์าง ๆ มากถงึ 30,000 ชวีติ ราว 620 สายพนัธุ ์


อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั   

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  BLOEMEN OSAKA HOTEL  หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่หา้ โอซากา้(สนามบินคนัไซ) - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมอืง)   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง  

  สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ ณ นคร โอซากา้   
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09.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที่ยวบนิที่ XJ603 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง **   

14.05 น.  เดินทางถงึกรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง)  โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

 

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

 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

 
 

เกยีวโต โอซากา้ เที่ยวสดุฟิน กนิ ช็อป ชิลล ์ 5 วนั 3 คืน โดย-XJ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

10 – 14 ก.ค. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 

12 – 16 ก.ค. 62 22,990 22,990 22,990 12,990 4,900 

17 – 21 ก.ค. 62 21,990 21,990 21,990 12,990 4,900 

24 – 28 ก.ค. 62 22,990 22,990 22,990 12,990 4,900 

26 – 30 ก.ค. 62 22,990 22,990 22,990 12,990 4,900 

09 – 13 ส.ค. 62 23,990 23,990 23,990 12,990 4,900 

14 – 18 ส.ค. 62 22,990 22,990 22,990 12,990 4,900 

21 – 25 ส.ค. 62 22,990 22,990 22,990 12,990 4,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 21,990 21,990 21,990 12,990 4,900 

04 – 08 ก.ย. 62 21,990 21,990 21,990 12,990 4,900 

11 – 15 ก.ย. 62 18,990 18,990 18,990 12,990 4,900 

18 – 22 ก.ย. 62 21,990 21,990 21,990 12,990 4,900 

25 – 29 ก.ย. 62 22,990 22,990 22,990 12,990 4,900 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อท่าน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทาง

เพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน 

ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิ

ท่านละ 1,500 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเรื่องยืน่ขอวซ่ีา 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ 

อื่น ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่ว

ท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทุกกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน

ออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่า

ทวัรป์กตอิีก 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธ

ในการเขา้ –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 



FT-KIX XJ01V                                      Page 10 of 10 

 

 

 

 

 

 

 

 


