
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร โรงแรม 

***ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า B L D 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ     - 

2 สนามบินนานาชาติคนัไซ – วากายาม่า –  ตลาดโทเระโทเระ อิจิบะ – นะ
ชิคตัซึอุระ – น ้าตกนะชิ – เมืองชิราฮามะ –  เกาะเอน็เกต็สึโต 

   
SHIRAHAMA KEY TERRACE 

HOTEL SEAMORE 

3 เกบ็ผลไมต้ามฤดูกาล – นารา – วดัโทไดจิ – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ    SARASA HOTEL DOTONBURI 

4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั    SARASA HOTEL DOTONBURI 

5 เกียวโต  – ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ – วดัคินคะคุจิ – ชอ้ปป้ิงริงกุ พรีเม่ียมเอา้ท์
เลท – ชอ้ปป้ิงหา้งอิออน – สนามบินนานาชาติคนัไซ 

   - 

6 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 

WONDERFUL JAPAN 
วากายาม่า เกยีวโต นารา โอซาก้า 

6 วนั 3 คนื 
 

เดนิทางช่วง พฤษภาคม – กนัยายน 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

39,900.- 



 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ 

20.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สาย
การบินเจแปนแอร์ไลน์ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติดแทก็สมัภาระ  

23.35 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL728 

 

วนัที่สอง สนามบินนานาชาตคิันไซ – วากายาม่า –  ตลาดโทเระโทเระ อจิบิะ – นะชิคัตซึอุระ – น า้ตกนะชิ – เมอืงชิราฮามะ –  
เกาะเอน็เกต็สึโต           (-/L/D) 

07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น   หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
ของประเทศญ่ีปุ่นเรียบร้อยแล้ว   น าท่านเดินทางสู่จังหวัดวากายาม่า(Wakayama) ซ่ึงเป็นจังหวดัทีมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมกวา่ 4,000 ตารางกิโลเมตร  อุดมไปดว้ยมรดกโลกท่ีเก่าแก่ สถานท่ีส าคญัท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมกว่า
พนัปี มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติและออนเซ็น เพ่ือท าท่านเดินทางสู่ 
ตลาดโทเระโทเระ (Tore Tore Market) เป็นตลาดท่ีมีผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
หลากหลายประเภท เช่น อาหารทะเลสดๆ เหลา้ท่ีกลัน่ในทอ้งถ่ิน และอุเมะ
โบชิ (อุเมะดองเกลือ) เชิญเดินเล่นในตลาดพร้อมชิมตวัอยา่งสินคา้ ตลาดน้ีมี
มุมให้รับประทานอาหารได ้และยงัมีมุมบาร์บีคิวให้คุณเตรียมอาหารและ
ปรุงอาหารท่ีคุณซ้ือท่ีตลาดไดอี้กดว้ย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารเท่ียง น าท่านเดินทางไปยงั เมืองนะชิคัตซึอุระ (Nachi-Katsuura) ซ่ึงเป็นดินแดนแห่งมรดกโลก

เส้นทางคุมะโนะโคะโด (Kumano Kodo) นั้น เป็นเมืองท่ีเป่ียมดว้ยเสน่ห์แห่งธรรมชาติยิ่งใหญ่ทรงพลงัราวกบัยก
เอาทิวทศันข์องญ่ีปุ่นในสมยัโบราณมาไวใ้นยคุปัจจุบนั สญัลกัษณ์ของเมืองแห่งน้ีกคื็อ น า้ตกนะชิ (Nachi Falls) มี
ความสูง 133 เมตรท่ีตกลงมาจากกลางป่าทึบดึกด าบรรพ์ น ้ าตกท่ีไหล
ต่อเน่ืองชั้นเดียวท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่นแห่งน้ีพาเอาละอองท่ีล่องลอยอยู่ทั่ว
บริเวณ ท าใหรู้้สึกเยน็สบายแมใ้นช่วงกลางฤดูร้อน ไม่เพียงแต่จะรู้สึกไดถึ้ง
ความยิ่งใหญ่อลงัการของน ้าตกแห่งน้ีเท่านั้น หากแต่ยงัจะไดรู้้สึกสดช่ืนราว
กบัน ้ าตกไดช้ าระลา้งจิตใจให้สะอาดผ่องแผว้ไปดว้ย น ้ าท่ีไหลตกลงมาน้ี
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “น ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นยาอายวุฒันะ”ซ่ึงสามารถด่ืมไดจ้ริง ใกลก้บัน ้าตกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของ
วดัเซกนัโทจิ ท่ีงดงามโดดเด่นดว้ยเจดียส์ามชั้นสีแดงชาดตดักบัน ้าตกนะชิ  



 

 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางไปยงั เมืองชิราฮามะ (Shirahama) เพ่ือชมสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีถือเป็น
เอกลกัษณ์ของวากายาม่า เกาะเอ็นเก็ตสึโต (Engetsuto Island) หรือเกาะ
พระจนัทร์เต็มดวง เกาะแห่งน้ีจะมีช่องตรงกลาง ซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะ
ของน ้าทะเลจนเกิดเป็นช่องตรงกลางเม่ือมองไกลๆ จะเหมือนกบัแว่นตา 
และในช่วงยามเย็นเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตยต์กจากช่องตรง
กลางของเกาะ ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีท่ีโรแมนติกท่ีสุดของเมืองวากายาม่า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่  SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เกบ็ผลไม้ตามฤดูกาล – นารา – วดัโทไดจ ิ– โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ     (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
หลงัจากนั้นน าท่าน เกบ็ผลไม้ตามฤดูกาล (Fruit Picking)  
ใหท่้านสนุกสนานกบัการเก็บผลไม ้ใหม่ๆ สดๆ จากตน้ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถว 
และเต็มอ่ิมกับการเก็บผลไมป้ระจ าฤดูกาลทานจากตน้กันอย่างเพลิดเพลิน
พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัมุมสวยๆ หรือเลือกซ้ือมาไวรั้บประทานไดต้าม
อธัยาศยั (ผลไม้ท่ีเกบ็ขึน้อยู่ กับฤดูกาล เช่น สตรอว์เบอร์ร่ี,องุ่น,ลูกพีช,บลูเบอร์
ร่ี)  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่จงัหวดันารา (Nara) ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ 
1,300 ปีก่อน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางเขา้ชม วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) ซ่ึงเป็นวดัพุทธท่ีตั้งอยู่ใน

เมืองนารา ประเทศญ่ีปุ่น ภายในมีหอไดบุสึซ่ึงเป็นอาคารไมท่ี้ประ ดิษฐาน
พระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบนัทึกในอดีตไดร้ะบุว่า มีคนมาช่วยสร้าง
พระพุทธรูปและหอท่ีประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่
หลงัจากเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละแผ่นดินไหวจนมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก ก็ไดย้า้ย
สถานท่ีสร้างมายงัเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากน้ี วดัแห่งน้ียงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเค
งอน และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย น าท่านเดินทางสู่ สวนกวางนารา(Nara Park) เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองนารา ภายในสวนเป็นท่ีอยูข่องกวางจ านวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1,200 
ตวั ซ่ึงท าใหก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองนารากวางท่ีน่ีค่อนขา้งเช่ือง แต่ในบางคร้ังก็อาจจะดูกา้วร้าวไดใ้นตอน
ท่ีใหอ้าหารบางตวัอาจจะเขา้มาดึงเส้ือผา้หรือกระเป๋าไดโ้ดยรอบๆสวนนั้นจะมีขายอาหารส าหรับกวางอยู่ เรียกว่า 
“ขนมเซนเบ”้ เป็นท่ีช่ืนชอบของกวางเป็นอยา่งมาก และบางตวัเช่ืองและแสนรู้  



 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่จังหวัดโอซาก้า (Osaka)  อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในย่านชินไซบาชิ  
(Shinsaibashi) ถนนสายช็อปป้ิงเส้นยาวอีกหน่ึงย่านการคา้ช่ือดงัของเมืองโอซากา้ ท่ีเต็มไปดว้ยร้านรวงทั้งเก่าแก่
และร้านสมยัใหม่ ท่ีน่ีเป็นแลนด์มาร์คแนะน าอีกแห่งส าหรับสายช้อปป้ิง มี
สินคา้หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง อาหารทะเล
ข้ึนช่ือ ส่วนตรงใจกลางของถนนจะมีสะพานขา้มคลอง ซ่ึงถือเป็นจุดเช็คอิน
ถ่ายรูปยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว นัน่ก็เพราะเป็นท่ีตั้งของตึกสัญลกัษณ์คนว่ิงชู
มือ อนัเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของกลิูโกะ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ SARASA HOTEL DOTONBURI หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
ใหท่้านอิสระช้อปป้ิง เมืองโอซาก้า หรือเลือก ซ้ือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน(ราคาแต่ละวันไม่เท่ากัน 
โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง) ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ ระทึกใจจากหนงั
ดงัท่ีท่านช่ืนชอบ  เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิค
พาร์ค”นัง่เรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสร้างมหาศาลกว่า 1,500 
ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน”ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส์ 
พร้อมทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์”เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูน
สุดน่ารักช่ือดงัของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือใหท่้านพบกบัโซนใหม่ล่าสุดท่ีจะเปิดตวัวนัท่ี 15 
กรกฎาคมน้ี คือโซน“HARRY POTTER” ท่ีสร้างเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสัมผสั
บรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์นอกจากนั้นยงัมีโซนท่ีเปิดใหม่เม่ือตน้ปี 2017 คือ โซน 
“MINION PARK”เหล่าลกูสมุน Minions จากภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ือง “Despicable Me มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกดั” 
ท่ีโด่งดงัจนฉุดไม่อยู่ รวมตวักนัมาบุก Universal Studios Japanท่ีโอซากา้ พร้อมสร้างความสนุกสนาน เป่ินๆ ฮาๆ 
ในแบบของมินเนียนและยงัมีโชวสุ์ดอลงัการ STREET SHOW โชวสุ์ดฮาตามหาบานาน่า กบั Fever Minion ยินดี
ตอ้นรับเขา้สู่โลกของมินเน่ียน สุดมหศัจรรย ์ท่ีจะท าใหคุ้ณหวัเราะดงัอย่างมีความสุข และ PLAY LAND ดินแดน
แห่งเกมส์สุดมนัส์ Space Killer ยิงบาซูก้าโดนกระป๋องหล่น ครบ 6 อนัเม่ือไหร่รับของรางวลักลบับ้านทนัที 
นอกจากน้ี ยงัมีขนม อาหาร ของท่ีระลึก สุดพิเศษจากมินเนียน อีกมากมาย  หรือเลือกซ้ือทวัร์เสริมต่างๆ โปรด
สอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

  อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
พกัที่ SARASA HOTEL DOTONBURI หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วนัที่ห้า เกยีวโต  – ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ – วดัคินคะคุจ ิ– ช้อปป้ิงริงก ุพรีเมีย่มเอ้าท์เลท – ช้อปป้ิงห้างออิอน – สนามบิน
นานาชาตคิันไซ          (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ จังหวดัเกยีวโต(Kyoto) เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่นซ่ึงมามีอายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี เมืองเกียวโต
ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครอง    
น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ (Fushimi Inari)  ชมเสาโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงท่ี
เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ ท่ีมีมากกวา่ร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่
เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง 
MEMORIES OF GEISHAท่ีนางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุม้ประตูเพ่ือไปขอพรเทพ
เจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  
น าท่านชม วดัคินคาคุจ ิ(Kinkakuji Temple) หรือ ปราสาททองสร้างโดยโชกนุ 
อาชิคางะโยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ปราสาท 2 ชั้นบนถกูปิดโดยรอบดว้ย
ทองค าเปลวอยา่งสวยงามใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบัความงามของตวัปราสาทท่ีสะทอ้น
กบัสระน ้าท่ีใสสะอาด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทาง ช้อปป้ิง ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (Rinku Premium Outlet) อีก

หน่ึงแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งหน่ึงของโอซากา้ ตั้งอยูท่ี่เมืองริงก ุตรงขา้มกบัท่า
อากาศยานนานาชาติคนัไซ โดยออกแบบให้มีลกัษณะเหมือนกบัเมืองท่าของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซ่ึงภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนกั 
แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอนัมีช่ือเสียงจาก
ต่างประเทศ  
หลงัจากนั้น น าท่านช้อปป้ิง ห้างอิออน (Aeon Mall ) ศูนย์ค้าปลีกและมีสินค้า
หลากหลายชนิดจ าหน่ายในราคาท่ีไม่แพง ทั้งสินคา้อุปโภคและบริโภค โดยภายใน
ห้างอิออนนั้นประกอบไปด้วยส่วนของห้างซ่ึงก็คือห้างจัสโก้ และส่วนท่ีเป็น
พลาซ่าหรือร้านคา้ยอ่ย นอกจากนั้นยงัมีร้านอาหารใหเ้ลือกรับประทานมากมาย แต่
ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ ดท่ีสะดวกและราคาไม่แพงมากนกั 
อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

20.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 

วนัที่หก กรุงเทพฯ  

00.55 น.  เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL727 



 

 

04.40 น.  เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
เสริมเตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตยีงเสริม 

19-24 พ.ค.63 39,900 39,900 37,900 35,900 6,000 

10-15 ม.ิย.63 39,900 39,900 37,900 35,900 6,000 

02-07 ก.ค.63 39,900 39,900 37,900 35,900 6,000 

25-30 ส.ค.63 39,900 39,900 37,900 35,900 6,000 

13-18 ก.ย.63 39,900 39,900 37,900 35,900 6,000 

ราคาทารก (อายุไม่เกนิ 2 ปี) กรุณาสอบถามกบัทางเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง 

 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้า

เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื** 

 

 

 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะทางอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   



 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเสน้ทางตามท่ีระบุเท่านั้น) 

 ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั  พกัหอ้งละ 2- 3 ท่าน 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั 

 บริการ Wifi บนรถโคช้ระหวา่งการเดินทาง ทั้งน้ีสญัญาณอาจข้ึนอยูก่บัเส้นทางการเดินทาง 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 80 ปี) *ส าหรับท่านท่ีอาย ุ80 ปีข้ึนไป แนะน าใหซ้ื้อประกนัการ

เดินทางเพ่ิมเติม) 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋า สายการบินเจแปน แอร์ไลน ์(Japan Airlines) ก าหนดสัมภาระท่านละ 2 ช้ิน ช้ินละไม่เกิน 23 กิโลกรัม  

 ค่าไกดน์ าเท่ียวใหค้วามสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต)   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าส าหรับคนต่างดา้ว 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 

 ค่าทิปไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน)   

 

การส ารองที่นั่ง 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทัภายใน 3 วนั  

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทาง

นั้น 

3. ถกูยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

4. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ยกเวน้หนงัสือเดินทางส าหรับขา้ราชการ(เล่มสีน ้าเงิน)ไม่สามารถ

ใชใ้นการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวได ้



 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคามดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคามดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

 ยกเวน้กรณีท่ีทางบริษทัฯ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด ์เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจง้ยกเลิก

การเดินทางกบัทางบริษทัฯนั้น ทางบริษทัฯสามารถหักช าระค่าใชจ่้ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารได ้เช่น เท่ียวบิน

พิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้ค่บางส่วน เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน

นั้นๆ 

 การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองทวัร์ได ้ท่าน

จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณี

พิเศษ แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ า  ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้าย

อ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 20 ท่าน และทางบริษทัฯตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิก 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ   การนดัหยุดงาน 

การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของธรรมชาติ สายการ

บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น   การน าส่ิงของผิด

กฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤติ ท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิด

กฎหมาย 



 

 

 ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (Long Leg) ท่านท่ีประสงค์จะนัง่ท่ีนัง่ดงักล่าว ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคา้น์เตอร์เช็คอินดว้ย

ตนเองในวนัท่ีเดินทางท่ีสนามบินเท่านั้น 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่า 

หรือสูงกวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังาน 

 ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ท่านไม่สามารถเดินทางได ้และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะท า

การเช็คกบัสายการบินก่อนว่าสามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทนไดห้รือไม่ กรณีเปล่ียนไดจ้ะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใน

การเปล่ียนตัว๋ ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเองทั้งหมด 

 หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถามกบัทาง

เจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 ท่านตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค่าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวน้ี 

 ท่านตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเกบ็และดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯจะไม่สามารถรับผิดชอบ

ใดๆหากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทางท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง

ไป 

 ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด 

นักท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการจ านวนมากตามร้านค้า 

ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท า

ความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน

บาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง  

 บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูท่ี้เดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืนๆ 

เช่น การคา้แรงงาน , การคา้ประเวณี , การคา้มนุษย ์, การขนส่งสินคา้หนีภาษี ,การขนยาเสพติด , การโจรกรรม , การขนส่ง

อาวุธสงคราม , การก่อการร้าย และอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัมิไดมี้ส่วนรู้เห็นเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วน

ตอ้งรับผิดชอบใดๆกบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 


