
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ NOK SCOOT บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION 

เพลดิเพลนิ ณ ลานสกทีาคายามา่ 

ชมเมอืงเกยีวโต เมอืงเล็กๆทีม่สีถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์

พเิศษ !! แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

พกักฟิ ุ1 คนื พกันาโกยา่ 1 คนื พกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่น 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนินก

สกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และหัวหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 



 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่

XW112 บรกิารอาหารรอ้นและน า้ด ืม่ บนเครือ่ง(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 

ช ัว่โมง) ** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

วนัที ่2 สนามบนิคนัไซ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – Mitsui Outlet Park Jazz Dream – Nabana 

no sato Winter Illumination - แชอ่อนเซ็น 

07.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ช ัว่โมง)  หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากร กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka 

Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคญั

ของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนั

ทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิ

คอนกรตี คนู ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวัก

ตก มตีน้ซากรุะกว่า 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึ

เป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของ

สวนแห่งนีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอย่างยิง่ 

เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อสิระมือ้เทีย่งตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์” (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) 

เป็นเอาตเ์ล็ตมอลลท์ีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น มีทางเลอืกตา่งๆ ทีล่ะลานตา ซึง่รวมทัง้แบรนดห์รูมากมาย

ของตา่งประเทศและแบรนดแ์ฟชัน่ญีปุ่่ นยอดนยิมตา่งๆ รา้นคา้ทัง้หมดน าเสนอสนิคา้ในราคาลดพเิศษ และ

ยังมหีลายรา้นทีใ่หบ้รกิารแบบปลอดภาษีเมือ่แสดงหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศเวลาซือ้ นอกจาก

ประสบการณ์การจบัจา่ยแลว้ Jazz Dream Nagashima ยังมรีา้นกาแฟมากมายทีเ่ปิดโอกาสใหค้ณุได ้

เพลดิเพลนิกบัขนมแบบญีปุ่่ นอันหลากหลาย อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารแบบดัง้เดมิอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงนาโกยา่ ซ ึง่ทา่นจะไดส้มัผัสกบัชวีติประจ าวันของชาวญีปุ่่ นอย่างแทจ้รงิ น าทา่นชม 

เทศกาลประดบัไฟ Nabana no Sato Winter Illumination อยู่ในเมอืงนางาชมิะ เป็นทีรู่จ้ักไปทัว่

ญีปุ่่ นก็คอืการประดบัไฟในฤดหูนาว เดมิทีใ่นฤดหูนาวชนดิของดอกไมจ้ะลดลง ดงันัน้จงึไดเ้ร ิม่น าแสงสี

ของ LED เขา้มาประดบัประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน จนกระทัง่ความสวยงามของ Illumination เลือ่งลอื

โดง่ดงัไปทัว่ประเทศถงึขนาดถกูแนะน าว่าเป็นสถานทีด่ไูฟประดบั ทีส่วยอลงัการทีส่ดุในญีปุ่่ น การประดบั

ไฟในฤดหูนาวเริม่ข ึน้ตัง้แตปี่ 2004 และมมีาอยา่งตอ่เนื่องจนปี 2016 นี้จะจัดขึน้เป็นปีที ่13 ซึง่ระดบัความ

อลงัการและผูม้าเทีย่วชมจะเพิม่ข ึน้เรือ่ยๆ ในแตล่ะปี เคล็ดลบัก็คอืสเกลการใชพ้ืน้ทีท่ัว่ทัง้สวนประดบั

ประดาไดอ้ย่างหรูหราอลงัการและสามารถสะกดผูม้าเทีย่วชมไดอ้ยู่หมัด โดยการจดัองคป์ระกอบของ



 

ลกัษณะภมูปิระเทศกบัตน้ไมต้า่งๆ ไดอ้ย่างลงตวั และใชค้วามเดน่ของแสงสคีลัเลอรฟ์ลู ตน้ไม ้และ

ดอกไมใ้นสวนมาเนรมติโลกอันสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

พกัที ่ Yukai Resort Enakyo Kokusai Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

  ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็น สไตลญ์ีปุ่่ น     

วนัที ่3 ทาคายามา่ - ซนัมาช ิซูจ ิ– หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – เพลดิเพลนิลานสก ีทาคายามา่ – 

นาโกยา่-ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัย

เอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชม

กบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และ

ยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีก

หมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 

680,000 คน เลยทเีดยีว  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) เมน ูหมยูา่งใบโฮบะ 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านอสิระ เพลดิเพลนิเลน่สก ีณ ลานสก ีทาคาสุ สโนวพ์ารค์ Takasu Snow Park สนุกกับ

การเลน่สกแีละกฬีาฤดหูนาวมากมายทีล่านสก ีณ เมืองกโุจ ลานสกสีดุกวา้งใหญ่ ตัง้อยู่บนเขาทาคาส ุส ิง่

แรกที่ข ึน้ชือ่ส าหรับที่นี่คือกจิกรรมเรือแจว 15 คน และมีเสน้ทางเดนิเขาไปถงึยอดเขาประมาณ 4,000 

เมตร และมเีสน้ทางใหเ้ลอืก 3 เสน้ทางทีแ่ตกต่างกนั! มเีสน้ทางทีเ่ดนิจะกวา้งและดเีหมาะส าหรับผูเ้ร ิม่ตน้

เล่น, มีทีส่ าหรับเด็กทีเ่ป็นสายสะพานเคลือ่นที่และเป็นหนึ่งในเสน้ทางที่ยาวทีสุ่ด ในประเทศญี่ปุ่ นภาค

ตะวันตกทีส่ามารถสนุกไดท้กุคน 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอปุกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 

หมายเหต1ุ : ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นไปลานสกใีกลเ้คยีง ในเสน้ทางใกลโ้รงแรมคนืที ่2 กรณี

พักทาคายา หรอื นาโกย่า เพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาการเดนิทางโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไม่เปิด หรือหิมะทับถมไม่เพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับ

โปรแกรมทดแทนไปเทีย่วยา่นซาคาเอะ แทน  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ เดนิทางสู ่ยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบั

การชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนีจ้ะมหีา้งดงัเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, 

LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมี

รา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL NAGOYA หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่4 เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ศาลเจา้เฮอนั – วดัคนิคะคุจ ิ- Duty Free - รา้นดองกี ้- ชอ้ปป้ิง

ชนิไซบาช ิ



 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ จากนัน้

เดนิทางสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกนัว่าศาลเจา้

แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดงัจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดง ทีเ่รยีงตวักนั

จ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ัว่ทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กนัวา่เป็นภเูขาศกัดิส์ทิธิ ์โดยเทพอนิาริ

จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเกบ็เกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็น

สตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กนั 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมน ูSHABU / NABE BUFFET 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั เป็นศาลเจา้ทีถ่กูสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ เมอืงเกยีว

โตเมือ่รอ้ยกว่าปีกอ่น ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิาม และจักรพรรดโิคเมอ ิผูท้ีม่ี

ความส าคญัตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โย

ชมิสิ ุและ ท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลงัจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิม

เรียกกันว่า วดัทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าให ้

เกดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  



 

เดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดบัสองและขนาดใหญ่เป็นอันดบัสามของญีปุ่่ น เป็นเมอืง

เศรษฐกจิทีส่ าคญัของภมูภิาคคนัไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย 

จากนัน้ น าทา่นแวะรา้น Duty Free ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart  

ดองกโิฮเต ้สาขา Dotombori รา้นดสิเคานทส์โตรข์นาดใหญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น ดองกโิฮเต ้สาขา 

Dotombori ม ี"ชงิชา้สวรรคส์เีหลอืง" เป็นสญัลกัษณ์ นับเป็นอกีหนึง่จุดสงัเกตของย่าน Minami ในโอ

ซากา้! ภายในมสีนิคา้เครือ่งใชป้ระจ าวนั, สนิคา้จปิาถะ, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, เครือ่งแตง่กาย, เครือ่งประดบั, 

รา้นอาหาร สนิคา้ทกุประเภทเรยีงรายราวกบัสวนสนุก รองรบัการทอ่งเทีย่วตลอด 24 ชม. 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  HATAGO INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้ สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

08.30 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW111 บรกิารอาหารและน า้ด ืม่บน

เครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

+++++++++++++++++ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  ราคาเด็ก INFANT 7,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2-3 ทา่น  ทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว เพ ิม่

ทา่นละ 

5 - 9 ธ.ค. 62 30,999.- 23,999.- 8,900.- 

6 - 10 ธ.ค. 62 30,999.- 23,999.- 8,900.- 

11-15 ธ.ค.62 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

13-17 ธ.ค.62 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

18-22 ธ.ค.62 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

20-24 ธ.ค.62 28,999.- 21,999.- 8,900.- 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 

25-29 ธ.ค.62 32,999.- 22,999.- 9,900.- 

26-30 ธ.ค.62 32,999.- 22,999.- 9,900.- 

27-31 ธ.ค.62 35,999.- 25,999.- 11,900.- 

28 ธ.ค.-1 ม.ค. 63   ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

29 ธ.ค.-2 ม.ค. 63  ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

30 ธ.ค.-3 ม.ค. 63  ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

31 ธ.ค.-4 ม.ค. 63  ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

1-5 ม.ค. 63   ปีใหม ่ 36,999.- 26,999.- 11,900.- 

8-12 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

10-14 ม.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

15-19 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

17-21 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

22-26 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

24-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

29 ม.ค.- 2 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

31 ม.ค.- 4 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

5-9 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

7-11 ก.พ. 63 30,999.- 23,999.- 8,900.- 

12-16 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

14-18 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

26 ก.พ.- 1 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

28 ก.พ.- 3 ม.ีค.63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

4-8 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

6-10 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

11-15 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 

13-17 ม.ีค.63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 



 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

ว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด  

 (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั 

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  



 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 


