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21.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการบินไทย THAI 
AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.59 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุน่ โดยเที่ยวบินที่ TG622 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) 

 

 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลา

ท้องถ่ินที่ญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

น าท่านสู่ วัดคินคะคุจิ  หรือ ทีเรียกกันว่าวัดทอง จุดเด่นของวัดน้ีคือตัวอาคารหลักมีสีทองเหลืองอร่าม ตั้ง

โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้า เวลามองภาพสะท้อนจากน้าจะเห็นภาพที่งดงามเป็นอย่า งมาก  

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • วัดโทฟุคุจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค                                            

          (-/กลางวัน/-)                                                                                  
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กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต  และจากการที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและงดงาม

ท าให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1994  เดิมทีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น

ที่พ านักของท่านโชกุน อาชิกาก้า  โยชิมิสุ และไว้รับรองแขกระดับส าคัญๆอีกด้วย ภายหลังเสียชีวิต 

ก็มีการยกที่พักแห่งน้ีกลายมาเป็นวัดในนิกายเซน  และกลายมาเป็นวัดคินคะคุจิในปัจจุบัน (รวมค่า

เข้าชม) 

 

น าท่านชม วัดโทฟุคุจิ ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต  ถือเป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่ ที่โด่งดังในเรื่องจุดชมใบไม้แดงที่ ดีที่ สุด

แห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต  ตัววัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ  ภายในวัดมีส่ิงที่

น่าสนใจหลายๆอย่าง ไม่ว่าเชจะเป็นประตูซานม่อน ความสูง 22 เมตร สร้างเป็นแบบเซ็นโบราณ 

ด้านหลังประตูคือห้องโถงหลักฮอนโด ที่มีการบูรณะ เมื่อปี 1934 และบริเวณโดยรอบมีอาคารต่างๆ

ของวัดในช่วงต้นสมัยมูโรมาชิ (1333-1573) และสถาปัตยกรรมแบบเซ็นไม่ว่าจะ เป็น ห้องสวด
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มนต์ หอระฆัง ห้องอาบน้า และห้องน้า เป็นต้น อิสระให้ท่านชมความงามใบไม้เปล่ียนสีตาม

อัธยาศัย (รวมค่าเข้าชมสวน) 

 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค เป็นเอ้าท์เล็ต ขนาดใหญ่แห่งเมืองนาโกย่า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนม

มากกว่า 300 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น COACH , THE NORTH FACE , KATE SPADE , LONGCHAMP , 

PAUL SMITH , MARC JACOBS , TRIUMPH , MICHAEL KORS , TORY BURCH , LEVI’S , GUCCI 

, LACOSTE , GAP , GUESS , LESPORTSAC , BIRKENSTOCK , ONITSUKA TIGER , KEEN , NEW 

BALANCE , NIKE , PUMA , ADIDAS เป็นต้น  นอกจากน้ีภายเอ้าท์เล็ต ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ และ

ร้านกาแฟไว้คอยบริการทุกท่านมากกว่า 30 ร้านด้วยกัน อิสระให้ท่านช็อปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค่า     อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย  
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ที่พัก  Comfort Hotel Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ประกอบไปด้วย

บ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 – 300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ - ใต้ ตามที่ราบแคบๆ ที่ขนาน

ไปกับแม่น้าโชกาวะ ส่ิงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ หมู่บ้านโอกิมาจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาด

ใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะ นอกจากน้ียังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลกอีกด้วย  

ไฮไลท์หมู่บ้านแห่งน้ีคือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสึคุริ  ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณอายุมากกว่า 250 

ปี บ้านแบบกัสโชสึคุริ มีลักษณะพิเศษ คือเป็นบ้านแบบญ่ีปุ่นด้ังเดิม ซึ่งค าว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ 

ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมมือเข้าหากัน เพื่อป้องกัน

และรองรับหิมะทับถมในฤดูหนาวน่ันเอง  โครงสร้างของบ้านก่อสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู วัสดุก่อสร้าง

ล้วนมาจากธรรมชาติ และบางบ้านเปิดเป็นร้านค้า ร้านขนมไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

วันที่สาม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • กระเช้าชิน โฮทากะ • เมืองมัตสึโมโต้  (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                          
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กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ กระเช้าชินโฮทากะ  เป็นกระเช้ากอนโดร่า 2 ชั้น 1 เดียวในญ่ีปุ่น ที่ทอดยาวไปจนถึงจุดชมวิวด้วย

ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีจุดชมวิวความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,156 เมตร ให้ทุกท่านได้

สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ของญ่ีปุ่นอย่างเต็มอ่ิม เพราะวิวทิวทัศน์ที่น่ีจะแปรผันไปตาม

ฤดูกาล จะได้พบกับวิวพาโนรามา เพลิดเพลินพร้อมกับความงดงามของเทือกเขาเจแปนแอลป์สลับ

กับใบไม้เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย  
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เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ตั้งอยู่ในลุ่มน้ามัตสึโมโต้ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโน่  รายล้อมไปด้วยภูเขา

และขึ้นชื่อในเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงาม  ซึ่งเมืองมัตสึโมโต้น้ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงนากาโน่

โดยประมาณ 75 กิโลเมตรและห่างจากใจกลางโตเกียวโดยประมาณ 167 กิโลเมตร  และในปี 1998 

เมืองมัตสึโมโต้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้วย 

เย็น        บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  Premier Hotel Cabin Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น  
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(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ภายนอกปราสาทมัตสึโมโต้  เป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า 400 ปี ตัวปราสาทถ้ามองจากด้าน

นอกจะเห็นหอคอยหลักมีจ านวน 5 ชั้น แต่เมื่อเข้าไปด้านในจะพบว่าเป็น 6 ชั้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของ

นักออกแบบญ่ีปุ่นโบราณที่ซ่อนชั้นตรงกลางปราสาทเพื่อความปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากข้าศึก

ภายนอก  ตัวปราสาทน้ีมีความสวยงามจากสถาปัตยกรรมท้องถ่ินโบราณข องญ่ีปุ่น และมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสีด าของปราสาทที่ตัดกับสีของท้องฟ้าและภูเขาจนเกิดความงามแปลกตา  

จนได้ชื่อเรียกอีกอย่างว่า คาราสุโจ ซึ่งแปลว่าปราสาทอีกาน่ันเอง  นอกจากน้ียังมีในส่วนของ

บริเวณสวนและคูเมืองให้เดินชมความสวยงามของบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชม

ภายในปราสาทท่านละ 700 เยน) 

วันที่สี่ ปราสาทมัตสึโมโต้ •  ทะเลสาบสุวะ • ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 • อุโมงค์เมเปิ้ ล โมมิจิ ไคโร                                    

                                      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เดินทางสู่ ทะเลสาบสุวะ  เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนากาโน่  ที่น่ีเป็นต้นน้าของแม่น้าเทนยุ  

ซึ่งไหลผ่านเมืองโอคานะไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีทิวทัศน์สวยงามและสุดท้ายไหลลงสู่มหาสมุท รแป

ซิปิก ในอดีตผิวน้าในทะเลสาบจะแข็งเป็นน้าแข็งในช่วงฤดูหนาว ส่วนช่วงหน้าร้อนประมาณเดือน

สิงหาคมจะมีเทศกาลดอกไม้ไฟที่เป็นเทศกาลขึ้นชื่อของที่น่ีอีกด้วย  อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศ

พร้อมถ่ายรูปความประทับใจตามอัธยาศัย 
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กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มี

ระดับความสูงเหนือจากระดับน้าทะเลอยู่ที่ 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่ อ

ประมาณ 100,000 ปีที่แล้ว ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  น าท่านขึ้นสู่ชั้นที่  5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมความสวยงาม

ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าของฝากที่

ระลึกตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือ

สถานีปิดให้บริการ) 
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น าท่านสู่  โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) หรือ อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล   จุดชมใบไม้เปล่ียนสีที่สวยงามบริเวณริม

ทะเลสาบคาวากูชิโกะ  ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเป้ิลที่ขึ้นอยู่

ทั้ง 2 ฝั่ งคลองของน้าจะเปล่ียนเป็นสีส้มและสีแดง  ส่วนใบที่แห้งจะหล่นลงที่คลองน้า ท าให้ทั้ง

ด้านบนต้นไม้และพื้นด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเป้ิล  อิสระให้ท่านเที่ยวชมพร้อมถ่ายภาพความ

ประทับใจตามอัธยาศัย 
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หมายเหตุ : กรณีที่อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล  ไม่สามารถเดินทางเข้าชมได้ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรม น าท่านชม
ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิที่ครองราชย์ ในสมัยปี 1867-
1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิส้ินพระชนม์  ผู้คนในโตเกียวน้ันต่างเรียงร้องอยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้
สักการะพระจักรพรรด์ิเมจิ จึงเริ่มก่อสร้างในปี 1915 จนถึงปี 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี  จากสถานที่รกร้าง
ที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากทั่วประเทศญ่ีปุ่นไม่เพียงเท่าน้ัน  ยังได้รับจากคาบสมุทร
เกาหลี ไต้หวัน  นับโดยรวมแล้ว อาสาสมัครประมาณ 110,000 คน ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า 365 สายพันธุ์ 
ประมาณ 120,000 ต้น ด้วยความหวังที่ว่าในการปลูกป่าครั้งน้ีอีก 100 ปี ข้างหน้า อยากจะให้ผลรับที่ได้คือ พื้นที่น้ี
มีสีเขียวมากมายระบบนิเวศคับคั่งสวยงามกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างหลงรัก 

เย็น        บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

ที่พัก Fujisan Garden Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค  ตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบ

ทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้าศักด์ิสิทธิ์ที่จ านวน 8 บ่อ ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติโดย

เกิดจากหิมะที่ละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่านชั้นลาวาที่มีรูพรุนมา

นานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้าน้ันใสกว่าน้าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และเป็นที่เคารพของ

คนท้องถ่ินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัยพร้อมกับล้ิมลอง

อาหารท้องถ่ินของชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งมีวางขายตามหน้าบ้านและทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ขาด

สาย 

 

วันที่ห้า หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • ช้อปปิ้ งชินจูกุ

                                                                                                                  (เช้า/กลางวัน/-) 
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น าท่านสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

และห้องเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียังมีโซนช้อปป้ิงสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา เครื่องส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย ที่เป็นสินค้าพื้นเมืองไม่สามารถ

หาซื้อได้จากเมืองอ่ืนรวบรวมไว้ที่น่ีเพียงที่เดียว 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์

ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร โดย

ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา 

เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ที่เป็นที่นิยมก็จะมีทั้ง Abercrombie & Fitch 

,Adidas, Alexander McQueen, 

Alexander Wang, Anna Sui, 

Balenciaga, Birkenstock, 

Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, 

Celine, Columbia Sportswear, 

Diesel,G-Shock, Gucci, Issey 

Miyake, Kate Spade New York, 

Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, 

Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph 

Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอ่ืนๆอีกมากมาย   

จากน้ัน อิสระช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ ซึ่งต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝั่ งตะวันออกของสถานีชินจุกุ

ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์

อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade 

ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปป้ิงกันอย่างเต็มอ่ิม 
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เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก MARROAD INTERNATIONAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ วัดนาริตะซันชินโชจิ ถูกตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.940  เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ 

จังหวัดชิบะที่วัดแห่งน้ีมีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า 

"นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหน่ึงในศาสนสถานส าคัญที่เป็นศูนย์กลาง

ความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ   

 

 

วันที่หก วัดนาริตะ •โอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ                     

                    (เช้า/-/-) 
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บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัววัดทุกท่านจะได้พบกับถนนสายวัฒนธรรมช้อปป้ิง โอโมเตะซังโดะ มี

ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจ าหน่ายสินค้า

ฝีมือด้ังเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งคอยเปิดไว้บริการนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเย่ียมชมอีก

ด้วย 

 

12.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

************************************************* 
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทาง        จ านวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

11 – 16 ตุลาคม 2565         35+1 49,999 7,900 

11 – 16 พฤศจิกายน 2565 35+1 47,999 7,900 

01 – 06 ธันวาคม 2565 35+1 49,999 7,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 

** ราคาขายข้างต้นรวมค่าบริการย่ืนวีซ่า เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณีพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนท าการจอง  ในกรณีที่มีการยกเลิกการย่ืนวีซ่าทางบริษัทจะด าเนินการคืนค่าวีซ่า

ให้ท่านละ 1,575 บาท** 



BT-KIX26_TG (OCT- DEC 2022) 

  

               

 

 

 

หมายเหตุ :  การให้บริการของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นน้ันสามารถ

ให้บริการได้วันละไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 26 พ.ค.65)  ส าหรับมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 2565 ที่เดินทางในรูปแบบของคณะทัวร์  โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีน้าเงิน  

            กลุ่มสีน้าเงิน (เสี่ยงต่า)  

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินประเทศญี่ปุ่น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (VACCINE CERTIFICATE) 

- นักท่องเที่ยวทุกท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลเิคช่ันดังต่อไปน้ี 

วิธีปฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. ใบรับรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) 

2. ดาวน์โหลดแอป My SOS ในโทรศัพท์มือถือ ติดต้ังและด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

- ลงทะเบียน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากน้ันบันทึก QR CODE 

- ลงทะเบียนข้ันตอนการกักตัวที่สนามบินขาเข้าส่วนหน่ึงทางแอป MySOS ล่วงหน้า (ฟาสต์ แทร็ก) 

- แสดง QR CODE ที่สนามบินขาเข้า 

- กรอกหนังสือให้ค าม่ันสัญญาผ่านแอปพลิเคช่ัน 

ด าเนินการทั้ง 4 ข้ันตอนน้ีก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนทั้งหมดผ่านแอปพลิเคช่ัน ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 
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การเดินทางกลับเข้าประเทศไทยส าหรับคนไทย  เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนด

ของรัฐบาลไทยมากกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ International Vaccinated 

Certificate 

ข้อมูลเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับรัฐบาลญี่ปุ่น 
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อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คันไซ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airways  (TG)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากประ เทศ

ญ่ีปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะ ส้ันใน

ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญ่ีปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญ่ีปุ่นก าหนดเท่าน้ัน ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท า การย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือ

ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรูณาส่งส าเนาพาสปอร์ต พร้อมข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลล์ ของผู้เดินทาง เพื่อใช้ใน

การลงทะเบียน ERFS และวีซ่าทันที หลังจากการช าระมัดจ า หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุ

คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ และมีหน้าว่างส าหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป 

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

• กรณีไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการย่ืนวีซ่าและการจัดเตรียมเอกสาร 

1,500 บาทและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามจริง 
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กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
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โรงแรมที่พัก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเ ป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่  

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่นเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

 

• ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

• ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไ ด้ ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ันทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง  

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์  มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



BT-KIX26_TG (OCT- DEC 2022) 

  

               

 

 

 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด** 
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