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 PRO JAPAN LANDING…  

บนิตรงเชยีงใหม ่สู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ VIETJET (VZ) 

เทีย่วครบ เทีย่วเตม็ ไมม่ฟีรเีดย ์5 วนั 3 คนื  

บรกิารนำ้หนกักระเปา๋ 20 KG/ทา่น 

WIFI FREE ON BUS  นำ้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่

ง 

คำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิเชยีงใหม ่

(CNX-KIX VZ822 :  23.00-06.00) 

    

2 สนามบนิ คนัไซ-นารา -นาราปารค์- วดัโทไดจ-ิ 

มติซยุเอา้ทเ์ลต Jazz dream -ศาลเจา้โอส ุ

 

 

  NAGANO HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 คามโิคจ-ิยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่-หมูบ่า้น 

ชริาคาวาโกะ 

   SHIGA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

4 

 

เกยีวโต-พธิชีงชา-วัดคโิยมสิ-ุ-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิ

LaLaport Expo City- ยา่นชอ้ปปิง้ชนิไซบาชิ 

   OSAKA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบนิคนัไซ- สนามบนิเชยีงใหม ่

(KIX-CNX  VZ823 : 08.00-12.35) 

    บนเครื่อง 



วนัที ่1 สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิคนัไซ 

20.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินเชียงใหม่ 

เคาน์เตอร ์สายการบิน VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้า

ทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวก

ท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

23.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบนิ 

Vietjet เที่ยวบินที่ VZ822 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปน็ตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่ไดท้ีน่ัง่อาจจะไมไ่ด้

นัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

หากตอ้งการ นำ้หนกักระเปา๋เพิม่เตมิ ระบซุือ้ทีน่ัง่ สัง่จองอาหารลว่งหนา้ 

ทา่นสามารถแจง้ซือ้เพิม่เตมิ และตอ้งแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วนั 

หากนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัจองทกุกรณี 

 

ตอ้งการระบทุีน่ัง่ ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

PREMIUM SEAT (3-8) 650 บาท 

NORMAL SEAT (25-36) 250 บาท 

 

ตอ้งการซือ้นำ้หนกักระเปา๋เพิม่เตมิ ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

15 Kgs 1,200 บาท 

20 Kgs 1,600 บาท 

 

หมายเหต:ุ การซือ้สมัภาระใตท้อ้งเครือ่งเพิม่เตมิ สามารถซือ้เพิม่เตมิไดส้งูสดุ 20 กโิลกรมั 

 

เมนอูาหาร ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

ขา้วไกเ่ทอรยิาก+ินำ้ดืม่ 220 บาท 

ขา้วแกงเขยีวหวานไก+่นำ้ดืม่ 220 บาท 

ไกอ่บสมนุไพร+บะหมี+่นำ้ดืม่ 220 บาท 

 

*** เมนอูาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเทีย่วบนิ *** 

 



 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 ส น า ม บ ิ น  ค ั น ไ ซ - น า ร า  - น า ร า ป า ร ์ ค -  ว ั ด โ ท ไ ด จิ - ม ิ ต ซ ุ ย เ อ ้ า ท ์ เ ล ต  

Jazz dream -ศาลเจ้าโอสุ 

06.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิคันไซ ประเทศญีปุ่น่ (เวลาทีญ่ีปุ่น่เรว็กวา่ประเทศ

ไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

  ** สำคญัมาก !! ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นญุาตใหน้ำอาหารสด จำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝนืมโีทษปรบัและจบั ** 

 คำเตือน: กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น 

โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ป ีและปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า SETBOX 

 นำท ่านเด ินทางสู่  เม ืองนารา เม ืองแห ่งพระใหญ่และฝ ูงกวาง  นำท ่านชม  

วัดโทไดจิ (Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อ

โตแหง่เมอืงนารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับว่าเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงความโด่ง

ดังระดับประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 จากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่ “ม ิตซุยเอ้าท์เลต พาร ์ค” (Mitsui Outlet Park Jazz 

Dream Nagashima) ด้วยจำนวนร้านค้ากว่า 240 แห่ง Mitsui Outlet Park Jazz 

Dream Nagashima จึงเป็นเอาต์

เล็ตมอลล์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของญี่ปุ่น Jazz 

D r e a m  N a g a s h i m a  ม อ บ

บรรยากาศแห่งเส ียงเพลงดื ่ ่มด่ำ

เหมือนดังเช่นชื่อของห้าง ด้วยการ

นำ เสนอองค ์ปร ะกอบด ้ านการ

ออกแบบที่น่าดึงดูดและสนุกสนาน 

อาทิ โน้ตดนตรีและแซ็กโซโฟ เปียโน

ตกแต่ง และนาฬิการูปกีตาร์ เป็นต้น 

สำหรับนักช้อปปิ้งตัวยง Jazz Dream Nagashima ยังมีทางเลือกต่างๆ ท่ีละลานตา 

ซึ่งรวมทั้งแบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศและแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่นยอดนิยมต่างๆ  

ร้านค้าท้ังหมดนำเสนอสินค้าในราคาลดพิเศษ และยังมีหลายร้านท่ีให้บริการแบบปลอด

ภาษีเมื่อแสดงหนังสือเดินทางต่างประเทศเวลาซื้อ นอกจากประสบการณ์การจับจ่าย

แล้ว Jazz Dream Nagashima ยังมีร ้านกาแฟมากมายที ่เปิดโอกาสให้คุณได้

เพลิดเพลินกับขนมแบบญี่ปุ่นอันหลากหลาย อีกท้ังยังมีร้านอาหารแบบดั้งเดิมอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองนาโกย่า เดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสุคันนอน ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโก

ย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงมากๆ ใน

แถบตอนกลาง สิ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้นั้นเป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพคันนอน ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าท่ีขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปู 

ที่พัก          NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

หลังจากเขา้โรงแรมใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศยั ให้ทุกทา่นไดแ้ชอ่อนเซ็น เพื่อผอ่น

คลายจากความเมือ่ยลา้ การแช่ออนเซ็นจะทำใหร้ะบบหมนุเวียนโลหติในรา่งกาย และมี

ผิวพรรณที่สวยงาม (แนะนำให้แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที หากท่านต้องการแช่นาน

กว่านั้น แนะนำไม่เกิน 1 ชั่วโมง) 

 

 

 



 

วันที่ 3 คามิโคจิ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากาโน่  นำท่านไปยัง คามิโคจ ิแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ชื่อดังของจังหวัดนากาโน่ ท่ีมีความหมายว่า “ดินแดนท่ีเทพเจ้าลงมาประทับ” ตั้งอยู่ใน

เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติชูบุซังกะคุ ที่นี่สวยงดงามสมชื่อ รายล้อมด้วยความยิ่งใหญ่

ของเทือกเขาเจแปนแอลป์ เป็นหนึ่งใน สถานที่ที่มีจุดชมวิวภูเขามากที่สุดในประเทศ

ญี่ปุ่น มีสถานที่ที่ได้รับการกำหนดให้มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติแสนพิเศษของญี่ปุ่น  มี

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปี  รวมถึงมีจุดชมทิวทัศน์อันเลื่องชื ่อ อาทิ 

บริเวณสะพานคัปปะ (Kappa Bridge) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของที่น่ี  อีกทั้งบึงไทโช 

(Taisho Pool) บึงทะชิโระ (Tashiro Pond) และบึงเมียวจิน (Myojin Pond) ซ่ึงล้วน

เป็นบึงน้ำอันใสสะอาดราวกระจก และโอบล้อมไปด้วยความงามธรรมชาติอันตระการ

ตา 

 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ได้รับขนาน

นามว่า  หมู่บ้าน LITTLE KYOTO ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่

ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับ

ทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย อีกทั้งยัง

เป็นถนนท่ีเรียงรายไปด้วยร้านค้าและโรงบ่มสาเกขึ้นชื่อของเมือง 



จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนาน 

แท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 

1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่าง

ของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า “กัสโช” และ

มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลย

ทีเดียว  

เยน็ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

พักที่ SHIGA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ 4 เกียวโต-พิธีชงชา-วัดคิโยมิสุ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-LaLaport Expo City- ย่านช้อปปิง้

ชินไซบาชิ 

เช้า     รับประทานอาหาร ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนาน

ท่ีสุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมือง

สำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย  เช่นกัน  นำท่าน ชม

พิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซ้ือ

กลับเป็นของฝาก 

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสุ Kiyomizu หรือที่เรียกกันว่า  วัดน้ำใส เป็นวัดที่มี

ชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจาก

องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ ่งเป็นพระประธานของวัด 



นอกจากน้ี ท่ีน่ียังเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยม่ังคั่งนำ

ท่าน (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)  

เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน 

จากน้ันเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟชูิมอินิาร ิหรือท่ีคนไทย ชอบเรียกกันว่าศาล

เจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสี

แดง ท่ีเรียงตัวกันจำนวนหลายหม่ืนต้นจนเป็นทางเดินได้ท่ัวท้ังภูเขาอินาริ ท่ีผู้คนเชื่อกัน

ว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยว

ข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูป

ป้ันจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน เดินทางสู่เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและ

ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีก



ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย นำท่านช้อปปิ้ง เอ็กซ์โป

ซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศ

ญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 

172,000 ตารางเมตร โดยอยู ่ด ้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen 

ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย อิสระช้อปป้ิง

ย่าน ชินไซบาชิ บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วย

ร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ท้ังญี่ปุ่นและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน 

ที่พัก          OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน       

วนัที ่5  สนามบนิคนัไซ-สนามบนิเชยีงใหม ่              

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ  

08.00 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดย สายการบิน Vietjet เที่ยวบินท่ี VZ 823 

***พเิศษ !!!! บรกิารอาหารและนำ้ดืม่บนเครือ่ง*** 

12.35 น.      เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

การใหบ้รกิารของรถบสันำเทีย่วในประเทศญีปุ่น่  ตามกฎหมายของญีปุ่น่ สามารถใหบ้รกิารได ้

วนัละไมเ่กนิ 12 ชัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นตาราง 

การทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเปน็ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

และโปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 



ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์ 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่/ เดก็ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

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 (ชำระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ป ียกเวน้ให)้ 

ขอเกบ็คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ณ สนามบนิในวนัเชค็อนิ  

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 ์ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ หกัออกทา่นละ 6,000 บาท 

ราคาเดก็อายไุมถ่งึ2ป ีณ วนัเดนิทางไปและกลบั(Infant)ทา่นละ 10,000 บาท(ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

หมายเหตุ 

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 

กรุณาสอบถามเที่ยวบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจ้าหนา้ทีก่อ่นทำการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซื้อตัว๋

เครื่องบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได้ อันเนือ่งมาจากหากเกิดความผดิพลาดจาก

ทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน 

ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบนิพิจารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการ

ความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย 

ดังนั้นเหตผุลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่

คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 5-7 วันก่อนเดินทาง ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 

 

** เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ 

- การชำระมดัจำและชำระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาสำรองที่นั่งและชำระมัดจำ จำนวน 15,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 2-3 วัน เพื่อสำรอง

สิทธิใ์นการเดนิทาง และชำระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มิเชน่นัน้ บริษทัฯ จะถอื

ว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัทิา่นจะโดนยดึมดัจำโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ 

คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋ว

เครือ่งบนิไปก่อนหนา้นัน้แลว้ หากทา่นสำรองทีน่ัง่นอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษิทัฯ เรยีกเกบ็ยอดเตม็

จำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น 

หน้าพาสปอรต์เพื่อออกตัว๋หรอืคำขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ให้แก่พนกังานขาย และหากทา่นชำระ

เงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้

แล้ว  

- จำนวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้

เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้  โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่าน

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ 

ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ  

 

- การรบัการดแูลเปน็พเิศษ 

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิทัฯ จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนื่องจากการ

ขอใช้วีลแชรใ์นสนามบนินัน้ ต้องมีขัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีก

เก็บค่าใช้จ่ายทั ้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับ

เจ้าหน้าทีไ่ดโ้ดยตรงก่อนทำการจอง และหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น 

(Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผูท้ีม่โีรคประจำตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

- การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ 

 ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไมว่่าจะเป็น

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศกต็าม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็

ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือ ใดๆ ทั้งสิ้น 

เพราะอำนาจการตดัสนิใจเปน็ของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเดด็ขาด อนึ่ง ทาง

บริษัทฯ มีจุดประสงค์ทีท่ำธุรกิจเพื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนนุใหล้กูค้าเดินทางเข้า-ออก

ประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหนา้

แสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชั่น 

(แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได้ 21 วนั ก่อนการเดนิทาง)  

กรณเีจบ็ปว่ยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัจะทำการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นตอ้งเสยี

คา่ใช้จา่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได้ ตามความเปน็จรงิ ในกรณเีจบ็ปว่ย

กระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทำการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี

 

 

 

• เงื่อนไขการออกเดินทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้

เดินทางขัน้ตำ่ 20 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ำหนด บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 

เลื่อนการเดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จ้งใหเ้ราทราบ

ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทาง

ก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

 



• การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 

กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและ ขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋ว

เครื่องบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได้ อันเนือ่งมาจากหากเกิดความผดิพลาดจาก

ทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน 

ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบนิพิจารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการ

ความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย 

ดังนั้นเหตผุลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่

คืนค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยนักรุป๊ออกเดินทางประมาณ 3-5 วันก่อนเดนิทาง หาก

ไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  

หากกรุป๊คอมเฟริม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ 

ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟริ์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทาง

ของท่าน หากท่านถอนตวัออก ทำให้กรุ๊ปมคีา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจทำใหก้รุป๊ไม่สามารถออก

เดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

 

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   

การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา 

หากทา่นชำระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจำนวนของผูเ้ดนิทางได้ และหากมคีวามจำเปน็

จะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่ า

เสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีส่ดุเทา่จำนวนเงนิมดัจำ ทั้งนีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนำสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ และ บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญ

หาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเอง  

 

 

 



 

 

รฐับาลญีปุ่น่ประกาศมาตรการสำหรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีพ่ำนกัในญีปุ่น่ระยะสัน้ ดงันี้ 

   ・  มาตรการยกเวน้วซีา่ 

     ・  สามารถไปกบัทวัรไ์ด ้และสามารถเทีย่วดว้ยตวัเองได้ 

ทัง้นี ้ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต ่11 ตลุาคม 2565 เปน็ตน้ไป (ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่23 กนัยายน 2565) 

 

สำหรับมาตรการเปดิรบันกัทอ่งเทีย่ว ตั้งแตว่ันที ่10 มิถุนายน 2565 ที่เดินทางในรปูแบบของ

คณะทัวร์ โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีน้ำเงิน (ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565) 

กลุม่สนีำ้เงนิ (มคีวามเสีย่งตำ่)  

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศญีปุ่น่ 

- ไมต่อ้งกกัตวั 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉดีวคัซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นตอ้งดาวนโ์หลด APP My SOS 

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เปน็ลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่น

การเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

2. ดาวนโ์หลดแอป My SOS ในโทรศพัทม์อืถอื ตดิตัง้และดำเนนิการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม จากนัน้บนัทกึ QR CODE 

- ลงทะเบยีนขัน้ตอนการกกัตวัทีส่นามบนิขาเขา้สว่นหนึง่ทางแอป MySOS ลว่งหนา้ (ฟาสต ์

แทรก็) 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบนิขาเขา้ 

- กรอกหนงัสอืใหค้ำมัน่สญัญาผา่นแอปพลเิคชัน่ 

ดำเนินการทั ้ง 4 ขั ้นตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั ่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่

ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือ

ของท่านเอง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร 

ประกำศส ำคญัของประเทศญีปุ่่น 

 



การเดินทางกลับเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทย  เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตาม

ข้อกำหนดของรัฐบาลไทยมากกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ( VACCINE CERTIFICATE หรือ 

International Vaccinated Certificate 

 

ใชส้ำหรบั กรณทีีป่ระเทศญีปุ่น่ ยงักำหนดใหย้ืน่วซีา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิได ้โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1-3 วนั 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


