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เท่ียวเต็มทกุวนั ไม่มีวนัอิสระ |เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 
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OSAKA TOKYOAUTUMN เที่ยวเต็ม 6วัน3คืน 

เดินทาง ตุลาคม –ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง29,888.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) –โอซาก้า (สนามบินคนัไซ ) (XJ612/00.55– 08.40) 

วนัที่ 2.โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี  

Nabana No Sato Winter Illumination  

วนัที่ 3.วดันิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ –ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–อุโมงค์ใบเมเปิล้ โมมิจิ ไคโร(ตามสภาพอากาศ)– เมนูขาปูยกัษ์ – 

แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 4. ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ)–บ่อน า้ศักด์ิสิทธ์ิโอชิโนะฮกัไก–กิจกรรมชงชา – โตเกียว – ช้อปปิง้ชินจูกุ  

วนัที่ 5.ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ– วดัอาซากุสะ -โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี ้–อควาซิตี–้ อิออน มอลล์ –โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

วนัที่ 6. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607/20.40-01.20) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ ) (XJ612/00.55– 
08.40) 

22.00น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
[ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้าน
จ าหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี NabanaNo Sato Winter Illumination 

00.55น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ612บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
08.40น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากร และรับกระเป๋า

สมัภาระเรียบร้อยแล้วไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตวัออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตาม
เวลาของญี่ปุ่ น ซ่ึงเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น และยาวนานที่สุด คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ส าคญัๆ ที่เต็มไปด้วยประวติัศาสตร์และวฒันธรรมดงัเดิมของญี่ปุ่ น 

 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ที่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิง้จอกที่เช่ือกันว่าเป็น
ทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่  เมืองนาโกย่า  น าท่านช้อปปิ ้ง ร้านจ าหน่ายของฝาก  ที่รวบรวมสินค้าชัน้น าไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจ าวนัของคนญี่ปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางต่างๆ  

 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นัน้เป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซ่ึงทุกปีจะมีการจัด
แสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้วย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเก่ียวกับ
ธรรมชาติ สายน า้ อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึน้จากดวงไฟ เป็นต้น โดยงานแสดงไฟแห่งนีถื้อเป็นหนึ่งในงาน
เทศกาลที่ใหญ่ที่สดุในญี่ปุ่ น 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม NAGOYA HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ –อุโมงค์ใบเมเป้ิล  
โมมิจิ ไคโร(ตามสภาพอากาศ) เมนูขาปูยักษ์ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทยจิ วัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่ น สร้างขึน้เม่ือปี คศ.1904 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไว้เพื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทางจากพระมหากษัตริย์ไทย ภายในจะมีรูปปัน้ขององค์
รัชกาลที่ 5 อยู่ในวดัอีกด้วยและปัจจุบนัมีคนไทยนิยมไปสกัการะกันอย่างมากมาย 

 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นอิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิดและมีสวนซากุระนับร้อยต้น ตัง้อยู่เรียงรายริมทะเลสาบพร้อม
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ภัตตาคารหรูและศูนยจ าหน่ายสินค้า อาหารพืน้เมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ที่ขึน้ช่ือเพื่อเป็นของฝาก และ 
สตาร์บคัสดุชิล 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรับ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง 
ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจึ้งเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย 

 โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเม
เปิล้ที่ขึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน า้จะเปลี่ยนสีทัง้ส้มและแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน า้ ท าให้ทัง้ด้านบนและ
ด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิล้ จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเปิล้ ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดิน
ไปตลอดแนวอีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสี และเก็บภาพความประทบัใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณะ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด** 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 

วันที่ 4 
ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ)–บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮักไก– กิจกรรม
ชงชา – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม

กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภูเขาไฟที่ได้ช่ือว่ามีสดัส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญี่ปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัร์เป็นFuji Visitor Centerซ่ึงท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ 
และยงัเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว 

 
 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKIโดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมมุโลก มีห้องจัด

ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายที่เป็นโปรดักส์
ของญี่ปุ่ น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญี่ปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ ปุ่น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซ่ึงก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึก
ตามอธัยาศยั 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku)แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของ
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ย่านนี ้ซ่ึงเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคกัที่สดุในญี่ปุ่ น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้าน
ตะวนัตกย่านนีท้ี่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในส่วนทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบูกิโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัTOKYO HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ– วัดอาซากุสะ –โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี–้ 
อควาซิตี ้– อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ถนนอิโชนามิกิ ซ่ึงเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่คนญี่ปุ่ นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน

พฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคมของทุกปีจะตรงกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี [ขึน้กับสถานที่ในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่ น] ถนนแห่งนีป้ลูก
ต้นแป๊ะก๊วยไว้ตลอด 2 ข้างทางในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่าน
จะได้ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ที่เปลี่ยนสีพร้อมกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย 

 
 นมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวัดที่เก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อย่างมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยักษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ในนามประตูฟ้าค ารณและท่านจะได้สนุกกับการเดินเลื อกดูสินค้าต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงมีร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจ
ที่ระลึก 

 โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดที่
ห้างไดเวอร์ซิตี ้ซ่ึงภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn 
รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ ห้างดังของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจาก
ทัว่ประเทศญี่ปุ่ นมาไว้ที่นี่ ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ช้อปปิง้ต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall)ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญี่ปุ่ น มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่า 
150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจดัการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอนัสมควรเดินทางสู่ สนามบินนาริตะเพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

20.40 น น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)เที่ยวบินที่XJ 607 
บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 6 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
01.20น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ: OSAKATOKYO AUTUMN เที่ยวเต็ม6วนั3คืน 
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

30 ต.ค – 04 พ.ย.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

06-11 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

16-21 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

20-25 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

29 พ.ย.-04 ธ.ค.62 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

04-09 ธันวาคม 62 40,888 40,888 39,888 7,900.- 39,888 

07-12 ธันวาคม 62 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 

 
 

 



  7 OSAKA TOKYO AUTUMN เที่ยวเต็ม 6วนั3คืนโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์[GQ2KIX-XJ003] 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000บาท 

 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต3ุ ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กับลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
  (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
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2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ
เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


