
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PRO JAPAN LANDING…  
บนิตรงเชยีงใหม ่สู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ VIETJET (VZ) 

เทีย่วครบ เทีย่วเต็ม ไมม่ฟีรเีดย ์5 วนั 3 คนื  

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG/ทา่น 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิคนัไซ 
 
 

20.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิเชยีงใหม ่เคานเ์ตอร ์

สายการบนิ VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลด

สมัภาระ  

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิเชยีงใหม ่
(CNX-KIX VZ822 :  23.00-06.00) 

    

2 สนามบนิ คนัไซ-นารา -นาราปารค์- วดัโทไดจ-ิ 
มติซุยเอา้ทเ์ลต Jazz dream -ศาลเจา้โอสุ 

 

 
  NAGANO HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 คามโิคจ-ิยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่-หมูบ่า้น 
ชริาคาวาโกะ 

   SHIGA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
 

เกยีวโต-พธิชีงชา-วดัคโิยมสิ-ุ-ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิ
LaLaport Expo City- ยา่นชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิคนัไซ- สนามบนิเชยีงใหม ่
(KIX-CNX  VZ823 : 08.00-12.35) 

    บนเครื่อง 



 

 

23.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ 

Vietjet เที่ยวบินที่ VZ822 ใหทุ้กท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ไดท้ีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั 

และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

หากตอ้งการ น า้หนกักระเป๋าเพิม่เตมิ ระบซุือ้ทีน่ ัง่ ส ัง่จองอาหารลว่งหนา้ 
ทา่นสามารถแจง้ซือ้เพิม่เตมิ และตอ้งแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วนั 

หากนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัจองทกุกรณี 
 

ตอ้งการระบทุีน่ ัง่ ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

PREMIUM SEAT (3-8) 650 บาท 

NORMAL SEAT (25-36) 250 บาท 
 

ตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่เตมิ ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

15 Kgs 1,200 บาท 

20 Kgs 1,600 บาท 
 

หมายเหต:ุ การซือ้สมัภาระใตท้อ้งเครือ่งเพิม่เตมิ สามารถซือ้เพิม่เตมิไดส้งูสดุ 20 กโิลกรมั 
 

เมนูอาหาร ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

ขา้วไกเ่ทอรยิาก+ิน า้ดืม่ 220 บาท 

ขา้วแกงเขยีวหวานไก+่น า้ดืม่ 220 บาท 

ไกอ่บสมนุไพร+บะหมี+่น า้ดืม่ 220 บาท 
 

*** เมนูอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเทีย่วบนิ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่2 สนามบิน  คนัไซ-นารา -นาราปาร์ค-  วดัโทไดจิ-มิตซุยเอ้าท์เลต  

Jazz dream -ศาลเจา้โอส ุ

 

06.00 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ

สะดวกในการนดัหมายเวลา 

 

  ** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 ค าเตอืน: กญัชา-กญัชง และยาเสพตดิทุกชนดิ เป็นสิง่ผดิกฎหมายในประเทศญีปุ่่ น 

โดยหากมไีวใ้นครอบครองเพือ่น าเขา้และสง่ออก มโีทษจ าคุกไมเ่กนิ 7 ปี กรณีมไีวใ้น

ครอบครองเพือ่จ าหนา่ย มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 10 ปี และปรบัไมเ่กนิ 3 ลา้นเยน 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ SETBOX 

 

 น าท่ า น เ ดินท า งสู่  เมืองนารา  เมืองแห่งพระ ใหญ่และฝู งกวาง  น าท่ า นชม  

วดัโทไดจ ิ(Todaiji) มีชือ่เรียกหลายๆชือ่ที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทัง้ วดัหลวงพ่อโต

แห่งเมอืงนารา หรือ ไดบุตส(ึDaibutsu of Nara) นับว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงความโด่งดัง

ระดับประเทศญีปุ่่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค” (Mitsui Outlet Park Jazz Dream 

Nagashima) ดว้ยจ านวนรา้นคา้กว่า 240 แห่ง Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima 

จงึเป็นเอาตเ์ล็ตมอลลท์ี่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น Jazz Dream Nagashima มอบบรรยากาศแห่ง

เสียงเพลงดื่่มด ่าเหมือนดังเช่นชื่อของ

หา้ง ดว้ยการน าเสนอองค์ประกอบดา้น

การออกแบบที่น่าดงึดูดและสนุกสนาน 

อาทิ โนต้ดนตรีและแซ็กโซโฟ เปียโน

ตกแต่ง และนาฬิการูปกีตาร์ เป็นตน้ 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงตัวยง Jazz Dream 

Nagashima ยังมีทางเลือกต่างๆ ที่

ละลานตา ซึง่รวมทัง้แบรนดห์รูมากมาย

ของต่างประเทศและแบรนดแ์ฟชั่นญี่ปุ่ น

ยอดนิยมต่างๆ รา้นคา้ทัง้หมดน าเสนอ

สนิคา้ในราคาลดพิเศษ และยังมีหลาย

รา้นทีใ่หบ้รกิารแบบปลอดภาษีเมือ่แสดง

หนังสือเดินทางต่างประเทศเวลาซื้อ นอกจากประสบการณ์การจับจ่ายแลว้ Jazz Dream 

Nagashima ยังมีรา้นกาแฟมากมายที่เปิดโอกาสใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับขนมแบบญี่ปุ่ นอัน

หลากหลาย อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารแบบดัง้เดมิอกีดว้ย 

จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า เดนิทางสู่ ศาลเจา้โอสุคนันอน ตัง้อยู่ภายในเมืองนาโกย่า 

(Nagoya) จังหวัดไอจ(ิAichi) นับวา่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง 

สิง่ทีท่ าใหวั้ดน้ีมชีือ่เสยีงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน 

ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ เมนู บฟุเฟ่ตข์าป ู

ทีพ่กั          NAGANO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

หลงัจากเขา้โรงแรมใหท้กุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ใหท้กุทา่นไดแ้ชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่น

คลายจากความเมือ่ยลา้ การแชอ่อนเซ็นจะท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติในรา่งกาย และมี

ผวิพรรณทีส่วยงาม (แนะน าใหแ้ช่คร ัง้ละประมาณ 20 นาท ีหากท่านตอ้งการแช่นาน

กวา่น ัน้ แนะน าไมเ่กนิ 1 ช ัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่3 คามโิคจ ิ– ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
 
 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่จังหวัดนากาโน่  น าท่านไปยัง คามโิคจ ิแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตชิือ่ดัง

ของจังหวัดนากาโน่ ที่มีความหมายว่า “ดนิแดนที่เทพเจา้ลงมาประทับ” ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่

อทุยานแหง่ชาตชิบูซุงักะค ุทีน่ี่สวยงดงามสมชือ่ รายลอ้มดว้ยความยิง่ใหญข่องเทอืกเขาเจแปน

แอลป์ เป็นหนึ่งใน สถานที่ที่มีจุดชมววิภูเขามากที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น มีสถานที่ที่ไดร้ับการ

ก าหนดใหม้ทีวิทัศน์ทางธรรมชาตแิสนพเิศษของญีปุ่่ น มอีณุหภูมเิฉลีย่อยู่ในระดับต ่าตลอดทัง้ปี  

รวมถึงมีจุดชมทิวทัศน์อันเลื่องชื่อ อาทิ บริเวณสะพานคัปปะ (Kappa Bridge) ซึ่งถือเป็น

สัญลักษณ์ของทีน่ี่ อกีทัง้บงึไทโช (Taisho Pool) บงึทะชโิระ (Tashiro Pond) และบงึเมยีวจนิ 

(Myojin Pond) ซึ่งลว้นเป็นบึงน ้ าอันใสสะอาดราวกระจก และโอบลอ้มไปดว้ยความงาม

ธรรมชาตอิันตระการตา 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า หรือ เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิไดร้ับขนานนามว่า  

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO ซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และ

คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซึง่

เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย อกีทัง้ยังเป็นถนนทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นคา้

และโรงบม่สาเกขึน้ชือ่ของเมอืง 

จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนาน 

แทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุ

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว  

 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 

 

พกัที ่ SHIGA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่4 เกยีวโต-พธิชีงชา-วดัคโิยมสิุ-ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิLaLaport Expo City- 

ยา่นชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 

เชา้     รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย  เชน่กัน  น าท่าน ชมพธิชีงชา ตามแบบฉบับ

ของคนญีปุ่่ น ในรา้นชา จะมรีา้นขายของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับเป็นของฝาก 

จากน่ันน าท่านเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิุ Kiyomizu หรอืทีเ่รยีกกันว่า  วดัน า้ใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุในเมอืงเกยีวโต นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพือ่สักการะและขอพรจากองคพ์ระโพธสิัตว์

เจา้แมก่วนอมิ 11 พักตร ์1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ทีน่ี่ยังเป็นทีป่ระดษิฐาน

ของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความร ่ารวยมั่งคั่งน าทา่น (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั มไีกดแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทกุทา่น 



 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสู่ ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกฟูชมิอินิาร ิหรือทีค่นไทย ชอบเรียกกันว่าศาลเจา้

แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดง ทีเ่รยีง

ตัวกันจ านวนหลายหมื่นตน้จนเป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภูเขาอินาริ ที่ผูค้นเชื่อกันว่าเป็นภูเขา

ศักดิส์ทิธิ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผล

ไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กนั 

เดนิทางสู่เมือง โอซากา้ (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่ น 



 

 

เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆ

เมอืงมากมาย น าท่านชอ้ปป้ิง เอ็กซโ์ปซติี ้เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึ

ถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มี

เนื้อที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-

koen ภายในพื้นทีแ่ห่งนี้ถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พื่อความบันเทงิมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงย่าน 

ชนิไซบาช ิบรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี 

รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น

เสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั มไีกดแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทกุทา่น 

ทีพ่กั          OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั       

วนัที ่5 สนามบนิคนัไซ-สนามบนิเชยีงใหม ่
               

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

08.00 น. ออกเดนิทางกลับ เชยีงใหม ่โดย สายการบนิ Vietjet เทีย่วบนิที ่VZ 823 

 

***พเิศษ !!!! บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง*** 
 

12.35 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารได ้

วนัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นตาราง 

การทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

และโปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 



 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

06-10 พฤษภาคม 2566 30,999 7,900 

13-17 พฤษภาคม 2566 30,999 7,900 

20-24 พฤษภาคม 2566 30,999 7,900 

27-31 พฤษภาคม 2566 30,999 7,900 

03-07 มถินุายน 2566 36,999 7,900 

10-14 มถินุายน 2566 30,999 7,900 

17-21 มถินุายน 2566 30,999 7,900 

24-28 มถินุายน 2566 30,999 7,900 

01-05 กรกฎาคม 2566 30,999 7,900 

08-12 กรกฎาคม 2566 30,999 7,900 

15-19 กรกฎาคม 2566 31,999 7,900 

22-26 กรกฎาคม 2566 31,999 7,900 
29 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2566 36,999 7,900 

05-09 สงิหาคม 2566 32,999 7,900 

12-16 สงิหาคม 2566 36,999 7,900 

19-23 สงิหาคม 2566 32,999 7,900 

26-30 สงิหาคม 2566 32,999 7,900 

02-06 กนัยายน 2566 32,999 7,900 

09-13 กนัยายน 2566 32,999 7,900 

16-20 กนัยายน 2566 32,999 7,900 

23-27 กนัยายน 2566 32,999 7,900 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกด ์ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
 

 



 

 

30 กนัยายน – 04 ตลุาคม 2566 32,999 7,900 

07-11 ตลุาคม 2566 32,999 7,900 

14-18 ตลุาคม 2566 38,999 7,900 

21-25 ตลุาคม 2566 38,999 7,900 

จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ หกัออกทา่นละ 6,000 บาท 
ราคาเด็กอายไุมถ่งึ2ปี ณ วนัเดนิทางไปและกลบั(Infant)ทา่นละ 10,000 บาท(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพื่อยนืยนักบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ั๋ว
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการ
ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขออภยัใน
ความไมส่ะดวก 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 2-3 วนั เพือ่ส ารอง
สทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิช่นน ัน้ บรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัทิา่นจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ 
คนืได ้อนัเนื่องมาจากบรษิทัฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของทีพ่กัและต ั๋ว
เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้น ัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ ัง่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บยอดเต็ม
จ านวนทนัท ีหลงัจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้
พาสปอรต์เพือ่ออกต ัว๋หรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นกังานขาย และหากทา่นช าระเงนิ
เขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืท ัง้หมด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้  

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้ท่าน

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3-5 วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดี
ทีจ่ะคนืเงนิท ัง้หมดใหท้า่นหรอืจดัหาทวัรอ์ ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรบัการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้เนือ่งจากการ
ขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนิน ัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีก
เก็บค่าใช้จ่ายท ัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบั
เจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง และหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ ีน่ ัง่รถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ ีม่โีรคประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิ
กวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็
ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงน ัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศน ัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบว่าทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้สิน้ 
เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง
บรษิทัฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก
ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้
แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ ัง้สิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม
เดนิทางพรอ้มคณะ 
 

 
 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้21 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วย

กระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 
 

 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

 



 

 

เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้ก่อนทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทาง
กอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 
 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของ
ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล
เหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่าย
ใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 3-5 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุา
สอบถามพนกังานขายโดยตรง  
 

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 
ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของ
ท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออก
เดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้สิน้และเก็บ
คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา 

หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวาม
จ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่
เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ และ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญ
หาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาท
ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 
 
 

 

รฐับาลญีปุ่่ นประกาศมาตรการส าหรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีพ่ านกัในญีปุ่่ นระยะส ัน้ ดงันี ้
   ・  มาตรการยกเวน้วซีา่ 

     ・  สามารถไปกบัทวัรไ์ด ้และสามารถเทีย่วดว้ยตวัเองได ้

ท ัง้นี ้ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่11 ตลุาคม 2565 เป็นตน้ไป (ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่23 กนัยายน 2565) 
 

ส าหรบัมาตรการเปิดรบันกัทอ่งเทีย่ว ต ัง้แตว่นัที ่10 มถิุนายน 2565 ทีเ่ดนิทางในรูปแบบของ
คณะทวัร ์โดยประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นกลุม่สนี า้เงนิ (ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2565) 

กลุม่สนี า้เงนิ (มคีวามเสีย่งต า่)  

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศญีปุ่่ น 

ประกาศส าคญัของประเทศญีปุ่่ น 

 



 

 

- ไมต่อ้งกกัตวั 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉดีวคัซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นตอ้งดาวนโ์หลด APP My SOS 

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการ
เดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

2. ดาวนโ์หลดแอป My SOS ในโทรศพัทม์อืถอื ตดิต ัง้และด าเนนิการตามข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม จากน ัน้บนัทกึ QR CODE 

- ลงทะเบยีนข ัน้ตอนการกกัตวัทีส่นามบนิขาเขา้สว่นหนึง่ทางแอป MySOS ลว่งหนา้ (ฟาสต ์
แทร็ก) 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบนิขาเขา้ 

- กรอกหนงัสอืใหค้ าม ัน่สญัญาผา่นแอปพลเิคช ัน่ 

ด าเนนิการท ัง้ 4 ข ัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการ
ตามข ัน้ตอนท ัง้หมดผา่นแอปพลเิคช ัน่ ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของทา่นเอง 
ซึง่ใชเ้วลาคอ่นขา้งนานพอสมควร 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตาม
ข้อก าหนดของรฐับาลไทยมากกว่า 14 วนัก่อนการเดินทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ 
International Vaccinated Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิได ้โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1-3 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


