
 
 

ทัวร์ญีปุ่่น : TOUR21145 
 

OSAKA 3 วัน 1 คืน (XJ) 

 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง  
วันเดนิทำง รำคำ พำสปอร์ตจะต้องไม่หมดอำยุก่อน

วันที่ 

27-29 ก.ค. 62 10,999.- 29 ม.ค. 63 

16-18 ส.ค. 62 10,999.- 19 ก.พ. 63 

6-8 ก.ย. 62 10,999.- 9 มี.ค. 63 

20-22 ก.ย. 62 10,999.- 23 มี.ค. 63 

พกัเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม  2,500.- บำท/ท่ำน**รำคำโปรโมช่ันพเิศษไม่มีรำคำเดก็** 

***กำรยกเลิก ***  เม่ือมีการออกตัว๋แล้วไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางได้เลย หากทา่นมีการยืนยนัการเดนิทาง

และมดัจ ามาแล้ว  หากลกูค้าจะยกเลิกการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถคืนเงินคา่ตัว๋ให้ทา่นได้ ต้องคดิคา่ตัว๋เตม็

จ านวน และคา่ใช้จา่ยตา่งประเทศ  แตห่ากทา่นมีคนมาเปล่ียนเดนิทางแทน ต้องสอบถามคา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้ตามเง่ือนไขของสาย

การบนิก าหนด 

 

รำยละเอียดโปรแกรม 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  
 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ณ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 3 ประตู 1 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบนิ AIR ASIA X  (XJ)โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัท่าน 

     

 

 



วันที่สอง ท่ำกำศยำนนำนำชำตคัินไซ – ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ – ศำลเจ้ำเฮอัน – ปรำสำทโอซำก้ำ(ด้ำน
นอก) – ย่ำนชินไซบำชิ 

 

00.55 น.         เหิรฟ้าสู ่ท่ำอำกำศยำนคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X  (XJ) เท่ียวบนิท่ี XJ612 

08.40 น. เดนิทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตคัินไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ น...จากนัน้น าทา่นชม ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ ตัง้อยูท่ี่อา

ราชิยามา่ในเกียวโต เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง ตลอดสองข้างทางจะปกคลมุไปด้วยต้นไผท่ี่

เรียงรายกนัเป็นอโุมงค์ให้ทา่นเดนิผา่น โดยป่าไผแ่หว่นีป้ลกูขึน้ตัง้แตส่มยัเฮอนัหรือกว่าพนัปีมาแล้ว เม่ือทา่นเดนิ

เข้าสูป่่าไผท่า่นจะได้สมัผสัถึงสายลมจากธรรมชาตท่ีิกระทบกบัใบไผ ่ความเขียวขจีและความสดช่ืนตลอด

เส้นทาง แม้วา่จะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไมก่ี่ร้อยเมตรท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งศาลเจ้าโนมิยะหรือฝ่ังทิศ

เหนือของวดัเทนริวจิจนถึงโอโคจิซงัโซหรือหมูบ้่านเชิงเขาตดิแมน่ า้ นอกจากนีย้งัมีร้านค้าเล็ก ๆ จ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์จากไผแ่ละอ่ืนๆ...จากนัน้น าทา่นสู ่ศำลเจ้ำเฮอัน เป็นศาลเจ้าท่ีถกูสร้างขึน้เน่ืองในโอกาสครบรอบปี 

1100 ของเมืองเกียวโตเม่ือร้อยกว่าปีก่อน ศาลเจ้าแหง่นีถ้กูสร้างขึน้เพ่ือให้ระลกึถึง จกัรพรรดิคามม ุและ 

จกัรพรรดิโ์คเมอิ ผู้ ท่ีมีความส าคญัตอ่เมืองเกียวโตอยา่งมากเน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิองค์แรกและองค์สดุท้ายของ

เกียวโต ด้านหน้าของศาลเจ้ามีประตูโทริอิยักษ์สีแดง เป็นเสาร์ท่ีโดดเดน่และเป็นอีกจดุหนึง่ท่ีผู้ชมนิยมมา

ถ่ายรูปทัง้ก่อนเข้าชมศาลเจ้าและตอนเดนิกลบั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จากนัน้น าทา่นสู ่ปรำสำทโอซำก้ำ(ด้านนอก)เป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น มีบทบาท

ในชว่งสงครามการรวมประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ปราสาทแหง่นีมี้ความยิ่งใหญ่อลงัการของตวั

ปราสาทท่ีมีถึง 8 ชัน้ ห้อมล้อมด้วยก าแพงหิน คนู า้ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีขนาดใหญ่ ให้ท่าน

ได้ถ่ายรูปเก็บภาพประทบัใจบริเวณโดยรอบปราสาท...จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ย่ำนชินไซบำชิ ตัง้อยูใ่กล้

กบันมับะและโดทงโบริ เป็นยา่นช้อปปิง้ขนาดมหมึาระยะทางกวา่ 600 เมตร เตม็ไปด้วยร้านขายยา ร้าน

เคร่ืองส าอาง ร้านขายเสือ้ผ้า ร้านอาหาร ร้านปลอดภาษี(Duty Free)และร้าน 100 เยน เรียกว่ามีทกุอยา่งท่ี

ต้องการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้บริเวณใกล้ๆกนันัน้ยงัเป็นท่ีตัง้ของปา้ยโฆษณาดงัอยา่ง ป้ำยกูลิโกะ และ ป้ำยรูปปู

คำนิโดระคุ ท่ีทา่นไมค่วรพลาดในการไปเก็บภาพประทบัใจ... 

ค ่ำ ***อิสระอำหำรมือ้ค ่ำวันเพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำท่องเที่ยวของท่ำน*** 

พกัท่ี ใกล้สนำมบินคันไซ หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  

 



     

 

วันที่สำม อิสระท่องเที่ยวเตม็วัน หรือ เลือกซือ้ทวัร์เสริม 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

***อิสระท่องเที่ยวเตม็วัน ไม่มีรถบัสให้บริกำร แต่มีไกด์ให้ค ำแนะน ำในกำรเดินทำง**** 

หรือทา่นสามารถ เลือกซือ้ทัวร์เสริม โดยมีอตัราคา่บริการดงันี ้

ผู้เดนิทำง 15-20 ท่ำน คิดค่ำบริกำรท่ำนล่ะ 3,000.-บำท 

ผู้เดนิทำง 21-34 ท่ำน คิดค่ำบริกำรท่ำนล่ะ 2,500.-บำท 

**กรณีน้อยกว่ำ 15 ท่ำน จะมีไกด์ค่อยแนะน ำกำรเดนิทำงเท่ำนัน้** 

สถานท่ีเท่ียวมีดงันี ้หลงัอาหารเช้าน าทา่น นัง้รถไฟแมวเหมียว หรือ ทำมะเดน็  รถไฟนีถ้กูออกแบบและ

ตกแตง่ด้วยลายแมวเหมียวตลอดทัง้คนั นอกจากนัน้บนรถไฟยงัมีมมุอ่านหนงัสือไว้ให้บริการ รถไฟขบวนนี ้

ให้บริการจาก สถานีวาคายามะ ไปถึง สถานีคชิิ สิ่งท่ีน่าสนใจในรถไฟขบวนนีคื้อ นำยสถำนีทำมะ หรือ เจ้ำ

แมวทำมะ แมวแสนนา่รักท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นนายสถานีเม่ือปี 2007 ปัจจบุนันายสถานีทามะได้จากไป 

โดยได้มีการปลกุปัน้นายสถานีใหม ่คือ นิทำมะ แมวเหมียวสามสี เพศเมีย นอกจากท่านจะได้ชมการท างานของ

นายสถานีแมวเหมียวแล้วนัน้ ภายในยงัมีร้านจ าหนา่สินค้า ท่ีระลึกของแมวเหมียว ท่ีคนรักแมวไมค่วรพลาด...

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลำดปลำคุโระชิโอะ ตลาดปลาขนาดใหญ่ครบวงจร ภายในตลาดแหง่นีจ้ะมีการแสดงแล่

ปลาทนูา่โชว์3ครัง้ตอ่วนั(สิบเอ็ดโมง เท่ียงคร่ึง และห้าโมงเย็น) จะมีพอ่ค้าขายปลามืออาชีพออกมาพร้อมกบั

ปลาทนูา่ครีบน า้เงินหนกั 100 กิโลกรัมท่ีเพึง่จบัขึน้มาสดใหม ่แล้วโชว์วิธีการแล่หรือหัน่ปลาให้ผู้คนได้ชม เขาจะ

อธิบายกรรมวิธีการแลเ่นือ้ปลาและระบบการเกรดเนือ้ปลา เป็นระยะเวลา 15 นาที แตมี่เฉพาะเป็นภาษาญ่ีปุ่ น

เทา่นัน้ ตลาดปลาคโุระชิโอะแหง่นีย้งัเป็นท่ีตัง้ของร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านซึง่ในร้านจะขายซูชิและซาชิมิ

ท่ีเพิ่งหัน่ใหม่ๆ  สดๆ และขายดีมาก ราคาจะขึน้อยูก่บัคณุภาพของเนือ้ปลานอกจากนัน้ด้านหน้าของตลาดปลา 

คณุจะพบกบัหมูบ้่านผลไม้ ท่ีมีผลไม้ทัง้ในท้องถ่ินและน าเข้า และยงัมีน า้ผลไม้และสมตูตีอี้กด้วย...จากนัน้น า

ทา่นชม หน้ำผำหนิซันเดเบกิ เป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามจดุหนึง่ในญ่ีปุ่ น จดุชมวิวหน้าผาหินซนัเดเบกิตัง้อยูริ่ม

ชายทะเลของเมืองชิระฮะมะ จดุนา่สนใจของหน้าผาหินซนัเดเบกิ คือ จดุชมวิวหน้าผา และถ า้ซนัเดเบกิซึง่อยู้ใต้

หน้าผาแหง่นี ้เม่ือเราไปยืนท่ีบริเวณริมหน้าผา เราจะสามารถมองเห็นหน้าผาโดยรวมได้อย่างชดัเจนในแบบพา

นอรามาซึง่หน้าผาแหง่นีมี้ความสงู 50 เมตร เม่ือคฯุยืนอยู่ ณ จดุชมวิวคณุสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงาม



ของมหาสมทุรวากายามาท่ีตดิกบัหน้าผานอกจากนีย้งัเป็นท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นจดุส าหรับพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม

อีกด้วย...จากนัน้น าท่านชม เกำะเอ็งเก็ตทสึโตะ หรือ เกาะพระจนัทร์เตม็ดวงแหง่ญ่ีปุ่ น เป็นเกาะเล็ก ๆท่ีไมมี่

ผู้คนอาศยัอยู่ เอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของเกาะแหง่นีคื้อภเูขาท่ีมีชอ่งคล้ายกับพระจนัทร์เตม็ดวงซึง่คือท่ีมาของช่ือ

เกาะแหง่นี ้ทา่นสามารถมองลอดรูตรงกลางของเกาะทา่นจะเห็นท้องทะเลท่ีอยูเ่บือ้งหลงัได้และยิ่งในชว่งพระ

อาทิตย์ตกดินนัน้เป็นชว่งเวลาท่ีเกาะแหง่นีจ้ะสวยงามท่ีสดุ ปัจจบุนัเกาะเอ็งเก็ตทสโึตะได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น

สมบตัแิหง่ชาตแิล้ว และถกูให้เป็นสถานท่ีแหง่ความงดงามของญ่ีปุ่ น...จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ณ  RINKU 

PREMIUM OUTLET เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ท่ีรวมร้านแบรนด์เนมซึง่เป็นท่ีรู้จกักวา่ 210 ร้าน ให้ทา่นเพลิดเพลิน

กบัการช้อปปิง้ในทิวทศัน์เมืองสไตล์ชาร์ลสตนั เมืองทา่ของอเมริกา ด้านในประกอบไปด้วยแบรนด์เนมช่ือดงั 

เชน่ ONITSUKA TIGERS ,  ASICS , PUMA , NIKE , COACH , ADIDAS และสินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ทา่น

ได้เลือกช้อปปิง้ตามอธัยาศยั… 

 ***อิสระอำหำรมือ้กลำงวันและมือ้ค ่ำ*** 

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

สถำนที่ท่องเที่ยวแนะน ำในเมืองโตเกียว 

1.จุดชมวิวอำเบะโนะ ฮำรุกัส เป็นจดุชมวิวท่ีอยูบ่นตกึสงู 300 เมตร ทา่นสามารถมองเห็นเมืองโอซาก้า

โดยรอบได้อยา่งชดัเจนและสวยงาม นอกจากเป็นจดุชมวิวแล้ว ยงัมีห้างสรรพสินค้า พิพิธภณัฑ์ศลิปะ และ

โรงแรมอีกด้วย 

2.หมู่บ้ำนอเมริกำ ยา่นแฟชัน่สดุคลูของโอซาก้าท่ีเตม็ไปด้วยอายของความเป็นอเมริกนั ร้านค้าและร้านอาหาร

ของท่ีนีย้งัมีการตกแตง่และมีกลิ่นอายความเป็นอเมริกาอยา่งชดัเจน  

3.ศำลเจ้ำสุมิโยชิ หนึง่ในศาลเจ้าท่ีทัง้เก่าแก่และมีช่ือเสียงโดง่ดงัมากท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีโดด

เดน่และมีเอกลกัษณ์ของท่ีน่ีท าให้ในชว่งปีใหมใ่นแตล่ะ่ปี จะมีผู้คนเดินทางมาขอพรท่ีศาลเจ้าแหง่นีปี้ละ่กวา่ 2 

ล้านคนเลยทีเดียว 

***อิสระอำหำรมือ้กลำงวันและมือ้ค ่ำ*** 

พบกนั ณ จดุนดัพบ ตามเวลานดัหมาย (กรุณาตรงตอ่เวลา) สมควรแก่เวลา น าท่านสู ่สนำมบินคันไซ เพ่ือ

เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ....  

23.55 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X  เท่ียวบนิท่ี XJ611 

 (ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเทีย่วบิน) 
03.50 น. ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

เงื่อนไขและรำคำ ส าหรับผู้ เดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดนิทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***หำกมีกำรจองตั๋วภำยใน กรุณำแจ้งให้ทรำบก่อนจองทุกครัง้ 

 (มฉิะนัน้ทางเราจะไมรั่บผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)*** 
 

เงื่อนไข และกำรจองทวัร์ 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไมอ่นญุาตให้

เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุ

ได้ เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5. คณะผู้ เดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางได้ ในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ เดนิทางไมถ่ึง 25 ทา่น ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่น

ทราบลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1.ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พร้อมน า้หนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม 
 2.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3.ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4.ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5.ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท . คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงิน

ทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รับความคุ้มครองประกนัอุบัติเหตุเพยีงคร่ึงเดียว ** 
6.ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และท่านตอ้งช าระเพิ่มเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออกส าหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว 



2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3.ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    
5.ค่าทปิไกด์และคนขับรถ  รวม 1,500 บาท  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ช าระทีส่นามบินดอนเมือง ในวนัเช็คอนิ) 
 

เงื่อนไขกำรจอง และยกเลิกทวัร์   

1. แจ้งจ านวนผู้ เดนิทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่ำนละ 7,000.- บำท ขึน้อยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่านเลือกจอง หากทา่น

ยกเลิกหลงัการช าระคา่มดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนคา่มดัจ าให้ทา่นในทกุกรณี แตท่่านสามารถหาผู้ เดนิทางใหมม่าใช้

สิทธ์ิแทนได้ โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จา่ยใด ๆ     

2. ช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดนิทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการช าระคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืน

คา่ทวัร์ทัง้หมด หรือบางสว่นให้ทา่นในทกุกรณี แตท่่านสามารถหาผู้ เดนิทางใหมม่าใช้สิทธ์ิแทนได้ โดยเสียคา่ใช้จ่ายบางสว่นเพิ่ม 

เชน่ คา่วีซ่าส าหรับผู้ ท่ีมาแทนทา่น และคา่เปล่ียนช่ือท่ีต้องจา่ยให้กบัสาการบนิ  

3. เม่ือทา่นเลือกวนัเดินทาง และได้วางเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทา่นไมส่ามรถเล่ือนการเดินทางได้ หรือเปล่ียนโปรแกรม

ทวัร์ได้ การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เทา่กบัการยกเลิกทวัร์ ซึง่ทางบริษัทฯ จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัร์ หรือเงินมดัจ าทวัร์ให้

ทา่นได้        

 

หมายเหตุ   
1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด 
และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทั ฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และ
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้
ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
2.  ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ โรงแรมท่ี
พกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้เท่านั้น 
3.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  เพื่อยนืยนัวา่กรุ๊ปออก
เดินทางแน่นอนแลว้หรือไม่, มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หนังสือเดนิทำงที่ไม่สำมำรถใช้เดนิทำงได้  

- หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายเุหลือไมถ่ึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดนิทางท่ีใกล้จะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีต้องใช้เดินทางจนถึงวนั

หมดอาย ุถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดนิทางไมไ่ด้ ทา่นต้องไปท าเลม่ใหมท่นัที 

- หนงัสือเดนิทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดนิทางท่ีมีสว่นใดสว่นหนึง่ขาดหายหรือช ารุด เชน่ หน้าแรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของผู้

เดนิทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนท าให้ไมส่ามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเลม่



หนงัสือเดนิทางขาดหายทัง้หน้า หรือบางสว่น ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึง่ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดรูายละเอียดได้ ล้วนถือวา่เป็น

หนงัสือเดนิทางช ารุดท่ีไมส่ามารถใช้เดนิทางได้  

 

ตัวอย่ำงกำรนับอำยุหนังสือเดินทำง 

นบัจากวนัที่สิน้สดุการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีสิน้สดุการเดินทาง) เช่น 

ลกูค้าเดนิทางวนัท่ี 01-05 มกราคม 2561 

หนงัสอืเดนิทางจะต้องไม่หมดอำยุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมำยเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตามก าหนดได้  

กรุณาสง่หนงัสือเดนิทางเลม่จริงของผู้ เดนิทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดย

เจ้าหน้าท่ีจะคืนหนงัสือเดนิทางให้ทา่นท่ีสนามบนิในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผู้ เดนิทางท่ีถือหนงัสือเดนิทางติดตวัไปสนามบนิใน

วนัเดนิทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครัง้ก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไมห่ยิบผิดเลม่ ไมห่มดอาย ุและไมช่ ารุด บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ

ใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของทา่นมีปัญหาดงักลา่วจนท าให้ทา่นเดินทางไมไ่ด้   

 

 

 

 

 

เม่ือท่ำนได้ท ำกำรจอง ทัวร์ญ่ีปุ่น กับ ไทยฟลำย ทรำเวล จ ำกัด จำกนัน้ เจ้ำหน้ำที่จะตดิต่อกลับ                          

เพื่อแจ้งรำยละเอียดกำรช ำระเงนิ โทร 02-713-8992 ท่ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์จองได้ตลอดเวลำท ำกำรค่ะ 
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