
 
 
 
 
 

 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ ์(XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) 

XJ612 BKK(สุวรรณภูมิ) - KIX(โอซาก้า) 01.15 – 08.40 

XJ601 NRT (นาริตะ) – BKK (สุวรรณภูมิ) 09.15 – 14.35 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                    (–/–/–)                               
22.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

 

วันที่ 2 สนามบินคันไซ – ย่านชินไซบาชิ – สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ                                       (–/–/D)                                                                                                                                       
01.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 

เที่ยวบินที ่XJ612 
08.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็น
ย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณ์เด่น
ของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง 

 



เที่ยง    อิสระอาหารตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
นําท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะนารา เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น สวนสาธารณะนาราใน
อดีตนั้นยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นสวนดังที่เห็นในปัจจุบัน โดยการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะนั้นเพิ่งเริ่มทําอย่าง
จริงจังในช่วงยุคเมจิของญี่ปุ่น มีการเปิดสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 
จากนั้นจึงมีการนําต้นซากุระ และต้นเมเปิ้ลจํานวนมากมาปลูกในบริเวณสวนเพื่อเพิ่มความสวยงามในฤดูกาล
ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ด้านอ่ืนๆเรื่อยมาจนกลายเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่มีความสวยงามมากที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ภายในสวนประกอบไปด้วยสถานที่สําคัญทั้งวัดโทไดจิ วัดโคฟุคุจิ ศาลเจ้าคาสุ
งะ ไทฉะ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดนารา นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถพบเจอกับฝูงกวางที่ใช้ชีวิต
อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์และจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนาราในปัจจุบัน 

 
นําท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ เป็นวัดในศาสนาพุทธ และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และอาคารหลักของวัดโทไดจิยังถือเป็นอาคารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีก
ด้วย วัดแห่งนี้ยังถือเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญของเมืองนารา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดก
โลกด้านวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณ”  

 
ค่ํา          บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั  TOYOKOINN NAGOYA KANAYAMA หรือเทียบเท่า 
 
 
 



วันที่ 3 ริมแม่น้ําชินซากาอิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ                (B/L/D)                                                          
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมซากุระ ริมแม่น้ําชินซากาอิ แห่งนี้มีซากุระจํานวนกว่า 1,000 ต้นเรียงรายอยู่ ยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้ว
ริมแม่น้ําแห่งนี้จะยิ่งสวยงามและเป็นสีชมพูสวย เพราะดอกซากุระที่ผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นทิวทัศน์ทาง
ธรรมชาติที่สวยงามที่ใครเห็นก็จะประทับใจ ** กรณีที่ซากุระที่ริมแม่น้ําชินซากาอิไม่บานแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ HIDA FOLK VILLAGE  

 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านแต่
ละหลังเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู่ หลังคา
สร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสําหรับเอาไว้
เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการท่องเที่ยวแบบ
พอเพียงเป็นหลัก 



 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างใบโอบะ 

หมูย่างร้อนๆบนใบโอบะ หรือ ใบแมกโนเลียเป็นใบขนาดใหญ่ปลูกกันมากที่เมืองฮิดะ จังหวัดกิฟุ  ประเทศญี่ปุ่น 
กลิ่นของใบจะทําให้อาหารมีรสชาติที่ประณีตอร่อย และด้วยกลิ่นพิเศษเฉพาะของใบโอบะทําให้หมูมีรสชาติหอม
อร่อยยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ จากนั้นนําท่านเดินชม 
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะ
กว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า
สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชม
ที่ว่าการอําเภอเก่า) 



 
ค่ํา    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั  ROUTEINN KOMAKI  หรือเทียบเท่า 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเข้าชม สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ HAMAMATSU FLOWER PARK แห่งนี้ มีพื้นที่รวม 300,000 

ตารางเมตร ปลูกพืชกว่า 3,000 ชนิดเป็นจํานวนมากถึง 100,000 ต้น ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาชื่นชม
สวนดอกไม้แห่งนี้ได้ทั้งสี่ฤดู ช่วงเดือนมีนาคม สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ของฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิปหลากสีสัน
เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งยังดอกซากุระ ดอกไม้ขึ้นชื่นแห่งประเทศญี่ปุ่นก็ออกดอกบานสวยแข่งขันใหญ่ 
สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ชมซากุระที่โด่งดังมากแห่งหนึ่งของเมืองฮามามัทสึ จังหวัดชิซุโอกะ ที่นี่เปิดให้เข้าชมทั้ง
ตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ตอนกลางคืนจะประดับไฟสวยงาม ได้บรรยากาศไปอีกแบบ ที่นี่มีซากุระพันธุ์หา
ยากที่ชมได้แค่ที่นี่ **ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าไม่บาน จะนําพาท่านความงามทะเลสาบ
ฮามานาโกะแทน ** 

 
เที่ยง      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อ้ัน ผักสดๆ 

นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม
ทั้ง STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI, ARMANY ,TASAKI, LONGINES, 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN, HAKKA KIDS เป็นต้น 

วันที่ 4 สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท – หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮัคไค (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
 นําท่านออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ

ทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหง่าน และสายน้ําบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกัน 

 
 
ค่ํา บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร พิเศษ ! เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อ้ัน 
พักที ่ SUNPLAZA YAMANAKAKO  หรือเทียบเท่า 

จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้ําแร่
ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปล่ัง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตั้งอยู่ระหว่าง 

จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
อีกด้วย  นําท่านเดินทางข้ึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5  (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออํานวย 
หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของ
การเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และ

วันที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– อูเอโนะ – ชินจูกุ                                       (B/L/–)                                                                                                                                                                          



สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถ
เลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

 
 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และ

ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ 
ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ที่ถ้ามาแถวๆ
ย่านอุเอะโนะรับรองว่ามาแล้วไม่ใช่นั่งพักผ่อนเพลินๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงสวน
ธรรมดาๆนะคะ แต่ข้างในบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆ โดยภายในมีท้ังวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มี
ต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็นสถานที่ท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน ช่วงปกติที่ว่าคนนิยมมาแล้ว
บอกเลยว่าจะพีคสุดๆก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้น
เดือนเมษายน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 



 
 นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK 
II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ค่ํา อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
พักที ่ TOYOKOINN NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6   นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)                                      

(B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                        
เช้า      บริการอาหาร เมนู เบนโตะ 
 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
09.15    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601 **

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
14.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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



 
อัตราค่าบริการ  

**หากต้องการทํากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 
ข้อสําคัญ  
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมผีู้เดินทางต่ํากว่า 30 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ 
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท
อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักสําหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยว 

- อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เนื่องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถบัสนํา
เที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

สําคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

11-16 มีนาคม 2566 42,999 8,500 

26-31 มีนามคม 2566 43,999 8,500 

03-08 เมษายน 2566 43,999 8,500 

04-09 เมษายน 2566 43,999 8,500 

11-16 เมษายน 2566 48,999 8,500 

12-17 เมษายน 2566 48,999 8,500 

20-25 เมษายน 2566 42,999 8,500 

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 25,000 บาท  
ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 



กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอาง หมอ 
พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่
เพื่อทําราคาให้ใหม่ทุกครั้ง  

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรับส่งนําเที่ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) 

ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย  
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องทําการยื่นเองเท่านั้น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ํามันเพิ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 
ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกันการเดินทางท่ีครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19  
- กรณีที่ไม่มีวัคซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทาง

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกําหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือ
ติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง 
อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการ
ตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็
จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านั้น  
**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท
กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่
ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระแล้วท้ังหมด  

https://bit.ly/3NVFrkV


- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการ
จองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  
หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็น
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


