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13-18 มถิุนายน 2566 

28 มถิุนายน-02 กรกฎาคม 2566 

11-16 กรกฎาคม 2566 
 43,900.- 

01-06 มถิุนายน 2566 *หยุดวนัเฉลมิราชนีิ* 

28 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 66 *หยุดวนัเฉลมิราชา* 
 45,900.- 

 

โปรโมช ัน่ – ราคาพเิศษโอซากา้ FULL SERVICE !!!  / อาราชยิาม่า / สะพานโทเคะทส ึ/ ชมป่าไผ ่

ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ/ มเิอะ / ศาลเจา้อเิสะ / ถนนโอฮาไรมาจ ิ/  นารา / วดัโทไดจ ิ

โกเบ / น่ังรถรางชมววิบนเขารอคโกะ / โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์/ รงิกุเอาทเ์ล็ท / ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ  

อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเตม็ตามอธัยาศยั หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO 

ออนเซน 1 คนื / ในเมอืง 2 คนื / JAPAN AIRLINE FULL SERVICE กระเป๋า 46 กโิล 
 

วนัทีห่น่ึง :     กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

21.00 น.   นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 
 

วนัทีส่อง :    สนามบนิคนัไซ – อาราชยิาม่า – สะพานโทเคะทส ึ– ชมป่าไผ่ – ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ    

   แชน่ ้าแร ่

00.25 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ ดว้ยเทีย่วบนิ JL 728 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

  เทีย่วบนิขาไป  JL 728 BKK-KIX 00.25-08.05 

  เทีย่วบนิขากลบั JL 727 KIX-BKK 00.55-04.40  

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 สนามบนิคนัไซ-อาราชยิาม่า-สะพานโทเคะทส-ึชมป่าไผ ่

ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร-ิแชน่ ้าแร ่
 O O 

HINOYANI MISUGI  

RESORT  

3 เมอืงมเิอะ-ศาลเจา้อเิสะ-ถนนโอฮาไรมาจ-ิเมอืงนารา-วดัโทไดจ ิ 

เมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิง ณ ย่านชนิไซบาช ิ  
O O X 

SARASA SHINSAIBASHI 

OR SIMILAR 

4 อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO  

[วนัอสิระไม่ใชร้ถบสั เดนิทางโดยรถไฟไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง] 
O X X 

SARASA SHINSAIBASHI 

OR SIMILAR 

5 เมอืงโกเบ-น่ังรถรางชมววิบนเขารอคโกะ-โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์

รงิกุเอาทเ์ล็ท-สนามบนิโอซากา้ 
O O X  

6 สนามบนิโอซากา้-กรุงเทพฯ     
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** การจดัทีนั่ง่ของกรุป๊เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ ทางทวัรไ์ม่สามารถจดัทีนั่ง่ได ้** 

** บรกิารทา่นดว้ยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสมัภาระท่านละ 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 กโิล** 

08.05 น. ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

อาราชยิาม่า [ARASHIYAMA] สถานทีสุ่ดโรแมนตกิทีแ่มแ้ต่ชาวญีปุ่่ นเองยงัมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนใน

วนัหยุดเพือ่ช ืน่ชมกบัความสวยงามตามธรรมชาต ิทนัททีีเ่ดนิทางถงึน าท่านเดนิทางขา้มสะพานโทเคะทส ึมี

ความยาว200 เมตร ซึง่ช ือ่ของสะพานนีม้คีวามหมายว่าสะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยู่ขา้งหนา้ เบือ้งล่างของ

สะพานคอืแม่น ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิามะทีย่งัคงความใสสะอาดมานับตัง้แต่ เมือ่ขา้มสะพาน

ชมป่าไผ ่ไผ่ทีข่ึน้อยู่สองขา้งทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผ่านถูกปลูกขึน้ตัง้แต่สมยัเฮอนัหรอืกว่าพนัปี

มาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่คร ัง้โบราณ จนกระทั่ง

กาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านีก็้ยงัไดร้บัการดูแลเป็นอย่างด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผ่แลว้ จะไดส้มัผสัถงึสายลมจาก

ธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ[FUSHIMIINARI] หรอื ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่

บูชาสุนัขจิง้จอกทีเ่ช ือ่กนัว่าเป็นทูตส่งสาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวน

มากเรยีงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 
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ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม (BUFFET) 

 เขา้พกั ณ โรงแรม MISUGI RESORT  แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 
 

วนัทีส่าม:     เมอืงมเิอะ – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนโอฮาไรมาจ ิ– เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ  

    เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิง ณ ย่านชนิไซบาช ิ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศาลเจา้อเิสะ [ISE SHRINE] เป็นศาลเจา้ชนิโตทีม่ชี ือ่เร ือ่งความศกัดิส์ทิธิแ์ละเกา่แก ่มอีายุกว่า 2,000 ปี 

ตวัศาลเจา้ถูกสรา้งและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณทีสุ่ด ตัง้แต่คร ัง้โบราณมผีูศ้รทัธาเชือ่กนัว่าทีน่ี่เป็นที่

สถติแห่งสุรยิะเทพ จงึมผีูศ้รทัธาทั่วญีปุ่่ นเดนิทางไปกราบไหวม้ไิดข้าดสาย เดนิเล่น ถนนโอฮาไรมาจ ิถนน

สายนีไ้ดช้ ือ่ว่าเป็นถนนสายโบราณสองขา้งทางของถนนมรีา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นขนม

พืน้เมอืง เรยีงรายในบรรยากาศของอาคารทีดู่ยอ้นยุคตัง้แต่สมยัเอโดะจนถงึเร ิม่ยุคเมจ ิถนนสายนีม้คีวามยาว

ประมาณ 1 กโิลเมตร 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เมอืงนารา [NARA] เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 น าท่านชม วดัโทไดจ ิเป็น

วดัทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรบัหลงัคา เป็นสถาปัตย กรรมชิน้งามสมยัคามาคุระ 

สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่ส าคญัทีล่ า้ค่าทีสุ่ดของวดันีค้อื หลวงพ่อโตไดบุตส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ี
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ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ประดษิฐานอยู่ในวหิารหลวงพ่อโต ซึง่หลงัเดมิถูกไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหม่ถงึ 2 คร ัง้ ซ ึง่

วหิารหลงัปัจจบุนัมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลงัเดมิ และยงัไดช้ ือ่ว่าเป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย

เชน่กนั และทุกท่านจะไดส้มัผสักบักวางน่ารกัและแสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวดัเป็นจ านวนมาก 

 

ชอ้ปป้ิง ณ ย่านชนิไซบาช ิ[SHINSAIBASHI]ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลาย

ชนิด ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเล่น เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคุณผูห้ญงิ เชน่ 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นและ

อืน่ๆอกีมากมาย 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 เขา้พกั ณ โรงแรม OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่:  อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIO  

[วนัอสิระไม่ใชร้ถบสั เดนิทางโดยรถไฟไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง] 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอเต็มวนั เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท  

ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] รว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเล่นหลากหลาย

ชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ อพัเดตเครือ่งเล่นใหม่ MARIO และสนุกไปกบั ฉากเพลงิ

ไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร ือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า

สะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตุการณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และ

สนุกสนานไปกบัเคร ือ่งเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสูิจนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซน

ใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการตู์นสุดน่ารกัชือ่ดงัของ

ญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่านพบกบัโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอา
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ใจเหล่าสาวกของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจาก

ภาพยนตร ์หรอืจะมนัสสุ์ดเหวีย่งไปกบัเหล่ามนิเน่ียนตวัเหลอืงทีอ่อกมาโชวค์วามน่ารกัแบบสาวกไม่ควรพลาด   
 

 
 

หรอื ชอ้ปป้ิง ณ ย่านชนิไซบาช ิ[SHINSAIBASHI]ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

หลายชนิด ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเล่น เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคุณผูห้ญงิ 

เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น

และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และ อาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 เขา้พกั ณ โรงแรม OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่า้: เมอืงโกเบ – นั่งรถรางชมววิบนเขารอคโกะ – โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– รงิกุเอาทเ์ลท็ 

สนามบนิโอซากา้ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นั่งรถรางชมววิบนเขารอคโกะ ภูเขารอ็คโคะ (Mount Rokko or Rokkosan) เป็นแหล่งเทีย่วชม

ธรรมชาตทิีไ่ม่ไดม้แีค่ภูเขาหรอืตน้ไมด้อกไม ้เพราะบนภูเขาจะมทีัง้จดุชมววิธรรมชาตแิละชมววิเมอืงโกเบที่

สวยทีสุ่ดตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศอยู่ดว้ย ภูเขาอยู่บนความสูง 931 เมตร และยงัสามารถทีจ่ะท่องเทีย่วบน

ภูเขาไดทุ้กฤดู ตัง้แต่ฤดูใบไมผ้ล-ิฤดูหนาว โดยบนภูเขาจะมทุ่ีงดอกไมไ้วท้ัง้ชมซากุระและใบไมเ้ปลีย่นส ี

รวมถงึดอกไมห้ลากหายสายพนัธ ์ลานกจิกรรมขนาดใหญ่ทีจ่ะกลายเป็นลานสกใีนฤดูหนาวและเป็นจดุไว ้

ปิกนิกในฤดูรอ้น พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีรา้นอาหารและรา้นขนมอรอ่ย 

เทีย่ง  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น   

   [โกเบสเตก๊แลนด ์– เซตสเตก๊หมู / เนือ้] 
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โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์ซ ึง่เป็นสถานทีไ่ฮไลทข์องโกเบเลยก็ว่าได ้เพราะทีน่ี่นอกจากจะมวีวิสวยตดิทะเลแลว้ยงั

มทีัง้หา้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารอรอ่ยๆ มาใหเ้ดนิเล่นมากมายแถมบรรยากาศรมิทะเลก็แสนโรแมนตกิ 

แลนดม์ารค์ทีผู่ค้นนิยมมาถ่ายรูป ก็คอื หอคอย Kobe Port Tower ทีอ่อกแบบมาใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบักลอง

ญีปุ่่ นสแีดงแห่งนีค่้ะ หอคอยดงักล่าวมคีวามสูง 108 เมตร และมทีัง้หมด 5 ช ัน้ และท่านยงัสามารถเลอืกทาน

อาหารจากรา้นอาหารทีม่อียู่หลากหลายชนิด 

รงิกุเอาทเ์ล็ท มสีนิคา้เเบรนดด์งัทัง้ในประเทศแและต่างประเทศ, รา้นกฬีายอดนิยมกว่า 210 รา้น ทัง้เสือ้ผา้, 

รองเทา้, เคร ือ่งประดบั, เสือ้ผา้ชายไปจนถงึเสือ้ผา้เด็ก, ของใชป้ระจ าวนั บรรยากาศสบายๆ ชอ็ปป้ิงไดอ้ย่าง

หรูหราในราคาย่อมเยา 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิโอซากา้เพือ่เดนิทางสู่กรุงเทพฯ 
 

วนัทีห่ก :  สนามบนิโอซากา้ – กรุงเทพฯ 

00.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ JL 727 เจแปนแอรไ์ลน ์

04.40 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

 

******************************************************************************************* 
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GOOD PRICE ISE NARA OSAKA KOBE 

6D3N BY JAPAN AIRLINE 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

13-18 มถิุนายน 2566 

28 มถิุนายน-02 กรกฎาคม 2566 

11-16 กรกฎาคม 2566 
43,900.- 43,900.- 

JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 
37,900.- 6,900.- 23,900.- 

01-06 มถิุนายน 2566  

*หยุดวนัเฉลมิราชนีิ* 

28 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 66  

*หยุดวนัเฉลมิราชา* 

45,900.- 45,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

39,900.- 6,900.- 25,900.- 

 

* กรุป๊การนัตอีอกเดนิทาง 15 ท่าน กรณีไม่ถงึจ านวน ขอปรบัราคาทวัรห์รอืยกเลกิการเดนิทาง * 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่17 มนีาคม 2566) ** 

 

- อตัรานีร้วม- 

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามสายการบนิทีร่ะบุ   ค่าน ้าหนักกระเป๋าตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน ้ามนัและสนามบนิ   กรณีเกนิลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น)  ค่าบรกิารมคัคุเทศกต์ลอดการเดนิทาง  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามทีร่ายการระบุ   ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 – 3 ท่าน 

  ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุ     ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ     ค่าบรกิารซึง่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท    และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
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- อตัรานีไ้ม่รวม- 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวั   ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถท่านละ 2,000 เยน 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลือ่นวนัเดนิทางกลบักรุณาตดิต่อทางเรา **** 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 20,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 

มากกว่า 46 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด หรอื หกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต่ 45-30 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต่ 29-15 วนักอ่นการเดนิทาง คดิค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

ตัง้แต่ 14-0 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ย 100 % ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัร ์

ในประเทศญีปุ่่ น ไม่วา่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ 

(กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
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 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุก

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ

กอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ท่านทีแ่พอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กรุณาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าล่วงหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเท่าน้ัน 

1.2 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากการจองเป็นหมู่คณะทางสายการบนิจะเป็นผูจ้ดัท าทีน่ั่งใหเ้ป็นกลุ่ม ในกรณีทีไ่ฟลเ์ดนิทาง

ในชว่งเทศกาลค่อนขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัทีน่ั่งค่อนขา้งยากแต่ทางบรษิทัจะพยายามใหลู้กคา้ไดน่ั้งใกลก้นัมากทีสุ่ด 

1.3 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ 

วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุก

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของ

ท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมล ์

สะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสาย

การบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ 
(โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่่งหนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 
 


