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อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

วันเดินทาง   จํานวน 
ราคาผู้ใหญ ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุตากว่า  
6  ป ไม่มเีตียง 

พักเดยีว 
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07 – 11 เมษายน 2566 35+1 37,999 35,999 6,900 

14 – 18 เมษายน 2566   
วันหยุดสงกรานต ์

35+1 46,999 44,999 8,900 

21 – 25 เมษายน 2566 35+1 36,999 34,999 6,900 

12 – 16 พฤษภาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

19 – 23 พฤษภาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

02 – 06 มิถุนายน 2566 
วันหยุดวิสาขบูชา 

35+1 39,999 37,999 6,900 

23 - 27 มิถุนายน 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

07 – 11 กรกฎาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566 
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

35+1 39,999 37,999 6,900 

04 - 08 สิงหาคม 2566 35+1 34,999 32,999 6,900 

22 – 26 กันยายน 2566 35+1 34,999 32,999 6,900 

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 35+1 33,999 31,999 6,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทา่นละ 10,000 บาท 

อัตรานีรวมรายการทัวรแ์ละตัวเครืองบินแล้ว** 

ราคา JOINLAND หักค่าตัวเครอืงบินออกท่านละ 13,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนไีม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทังทรปิ 2,000 บาท/ท่าน 

 

 

09.00 น.  พรอ้มกันที สนามบินสุวรรณภูมิ  ขาออก ชนั 4 ประตู 10 ROW U โดยมเีจ้าหน้าทีอํานวยความ
สะดวกแก่ทกุท่าน 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ• ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญปุีน                         (-/-/-)
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12.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญปุีน โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชยี เอก๊ซ์ (XJ)  

เทียวบินที XJ610 (คา่ทัวรไ์ม่รวมค่าบรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง) 

 

20.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญีปุน พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที (เวลา

ท้องถินทีญีปุนเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)  หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว  นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก 

คา      อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก HOTEL 11 KANKU ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญปุีน  

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง

แต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนนัชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร ิเปนศาลเจ้าทีมีความเก่าแก่มากกว่าพันป  สร้างขึนครังแรกในป ค.ศ.711 บน

ยอดเขาอินาริยามะ  แลมีความเชอืว่าทีแห่งนีเปนทีประทับของเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก  ภายหลัง

ในป ค.ศ.816 มีการยา้ยศาลเจ้ามายงับริเวณปจจุบัน ใน ค.ศ. 827 จักรพรรดิได้ล้มปวยลงและคิดว่า

เปนคําสาปของ Inari Okami เทพเจ้าจิงจอกอันเปนสัญลักษณ์ของการเพาะปลูกและความอุดม

สมบูรณ์ จากการทีพระองค์ไปตัดต้นไมบ้นเขาเพอืสร้างเจดีย์ในวัดโทจิ ภายหลังจึงสรา้ง ศาลเจ้าฟูชิ

มิอินาริ เพิมเติมและอุปถัมภ์ให้กลายเปนศาลเจ้าทีมีระดับความสําคัญกว่าเดิมทีเปนศาลเจ้าประจํา

ตระกูล  และในป ค.ศ.942 ศาลเจ้าได้รับการยกฐานะให้เปนศาลเจ้าชินโตในอันดับสูงสุด 

วันทีสอง ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาร ิ• วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกานาชา • มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปารค์                                                                                        

                                                      (-/กลางวัน/-) 
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สําหรับเสาโทริอิทีเรียงรายคาดว่าสรา้งขึนตังแต่ ช่วงป 1603-1868 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

บันทึกไว้ว่า ตัวศาลเจ้าผ่านวิกฤติหลายครัง ทัง

สงคราม และการโจมตี แต่ภายหลังมีการบูรณะให้

สวยงา ม  ด้วยป ระวั ติ ศา สต ร์ ทียา วน า น แ ล ะ

สถาปตยกรรมทีงดงาม ทําให้ศาลเจ้าหลักถูก

กําหนดให้เปนสมบัติของชาติ เปนทรัพย์สินทาง

วัฒนธรรมทีสําคัญและเปนสถานทีท่องเทียวทีมี

ชือเสียงระดับโลก 

เดินทางสู่ วัดคิโยมิซุ  หรือทีรู้จักกันในชือ วัดนาใส วัดนีมีสถาปตยกรรมโบราณจนได้รบัมรดกโลก แห่งนีนันได้

ถูกสร้างขึนป ค.ศ. 780 แล้วได้มีนาทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติจากนาตกโอโตวะ ไหลผ่านตัววัด 

ไฮไลท์ของทีนีก็คือ อาคารไม้ขนาดใหญ่เปนการสร้างทีไม่มกีารใช้ตะปูใดๆทังสนิ เปนภูมปิญญาของ

คนโบราณ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตร และโถงอาคารถูกสร้างให้ยืนออกไปภายนอกเปน

จุดชมวิวทีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเปนจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงทีขึนชือ

ของเกียวโตอีกด้วย *ดอกซากุระและใบไม้เปลียนสีจะมีให้ชมตามช่วงฤดูกาลและขึนอยู่กับสภาพ

อากาศ* 
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 เดินถัดมาจะเจอกับ นาตกโอโตวะ 3 สาย  ซึงจะอยู่ด้านล่างของศาลาวัดนาใส ให้คณุเดินตามทางไป

เรือยๆ จะสังเกตุเห็นทางลงบรรไดทอดยาวไปถึงนาตกเลย โดยความเชือแล้วนาตกแต่ละสายจะมี

ความชอืทีต่างกัน 1. อายุยืน 2. ประสบความสําเร็จในการเรยีน 3. ชีวิตคู่  



BT-KIX06_XJ (APR-SEP 2023) 

  

               

 

 ระหว่างทางเดินจากจุดจอดรถไปตัววัดจะเจอถนนช็อปปงชือดัง ทีมีชือว่า ถนนสายกานาชา  ซึงมี

ร้านค้าตังเรียงรายกันตลอดแนวทางเดินจนถึงทางเข้า

วัด  เปนร้านค้าในตัวบ้านเรือนของชาวญีปุน มีทังร้าน

ขายขนม อาหาร ของฝาก ของทีระลึก ให้เดินเลือกชม

กันอย่างเพลินๆไม่ขาดสาย  

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนนั อิสระช้อปปง ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ซึงเปนเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ ร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน  แต่ละรา้นก็

จะเปนแบรนด์ขึนชือของทังญีปุน และต่างประเทศไม่ว่าจะเปน UNITED ARROWS แบรนด์ทีได้รับ

ความนิยมในญีปุน , WEGO แบรนด์ดังของขวัญใจวัยรุ่นญีปุน หรือจะเปน Champion , FILA เปน

ต้น แบรนด์ทีได้รับความนิยมตลอดกาลไม่ว่าจะเปน COACH, NIKE, ONITSUKA TIGER, FURLA , 

LONGCHAMP , PAUL SMITH , PUMA , VANS , DIESEL , CALVIN KLEIN , TOMMY HILFIGER , 

ZARA , GAP เปนต้น หรือจะเปนร้านขายยา MATSUMOTO KOYOSHI และรา้นอืนๆอีกมากมาย ให้



BT-KIX06_XJ (APR-SEP 2023) 

  

               

เลือกซือกันอย่างเพลิดเพลิน หรือหากท่านใดอยากนังพักเพือทานอาหาร ทีนียังมีศูนย์อาหารขนาด

ใหญ่ไว้บรกิารอีกด้วย 

 

คา      อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก HOTEL RESOL GIFU / NAGOYA   ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญปุีน  

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง

แต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันทีสาม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า  • สะพานนาคะบาชิ •  ถนนเมืองเก่าซันมาจ ิ• อิออน 

มอลล์                                                                                                                                         (เช้า/กลางวัน/-)                                                                   
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นําท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ตังอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ประกอบไปด้วย

บ้านเรือนทีมีอายุเก่าแก่กว่า 200 – 300 ป กระจายไปในแนวเหนือ - ใต้ ตามทีราบแคบๆ ทีขนานไป

กับแม่นาโชกาวะ สิงทีดึงดูดนักท่องเทียวคือ หมู่บ้านโอกิมาจิ ซึงเปนหมู่บ้านหลักและมีขนาดใหญ่

ทีสุดในชิราคาวาโกะ นอกจากนียังได้รับการขึนทะเบียนให้เปนหมู่บ้านมรดกโลกอีกด้วย  ไฮไลท์

หมู่บ้านแห่งนีคือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสึคริุ  ซึงเปนบ้านชาวนาโบราณอายุมากกว่า 250 ป บ้าน

แบบกัสโชสึคุริ มีลักษณะพิเศษ คือเปนบ้านแบบญีปุนดังเดิม ซึงคําว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ ตาม

รูปแบบของบ้านทีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมอืทีพนมมือเขา้หากัน เพอืปองกันและ

รองรับหิมะทับถมในฤดูหนาวนันเอง  โครงสร้างของบ้านก่อสรา้งขนึโดยไมใ่ช้ตะปู วัสดุก่อสร้างล้วน

มาจากธรรมชาติ และบางบ้านเปดเปนร้านค้า รา้นขนมไว้บรกิารนักท่องเทียวอีกด้วย 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากนนั เดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เปนสถานทีประวัติศาสตร์ในเขตเทือกเขาฮิดะ ซึงยังหลงเหลือ

บรรยากาศของญีปุนในสมัยเก่า  มีบ้านเรือนและร้านค้าตังแต่ในอดีตซึงยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เปน

อย่างดี  เมอืเดินทางเข้ามายังเมืองแห่งนียังคงเห็นว่ามกีารสวมชุดยูกาตะหรอืนังรถลากชมเมืองเปน

กิจกรรมทียังคงอยู่มาอย่างยาวนาน 
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จากนนัชม สะพานนาคะบาชิ  ตังอยู่ทีเมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะ ของจังหวัดกิฟุ  ซึงตัวสะพานนีมีจุดเด่นจาก

การทาสีแดงทีตัวสะพานทําให้มองเห็นได้ชัดเจน และเปนสัญลักษณ์สําคัญของเมือง  เนืองจากช่วง

เดือนเมษายน ดอกซากุระ จะบานสะพรงับรเิวณริมแม่นา ทําให้เปนจุดชมวิวทีสนใจของเมอืงแห่งนี  

และนอกจากช่วงดอกซากุระแล้ว ยังเปนจุดชมวิวทีน่าสนใจสํารับช่วงฤดูใบไม้เปลียนสีอีกด้วย 
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จากนนัชม ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  เปนแหล่งท่องเทียวยอดนิยมในตัวเมืองทาคายาม่า  เปนศูนย์กลางขอบเขต

เมืองรอบปราสาท  โดยชือ ซันมาจิ  เปนชือเรียกรวมของถนน 3 เส้น ซึงนับรวมแหล่งบ้านเรือนของ

เหล่าพ่อค้าวาณิชย์อย่างคะมิโจ และชิโมะโจ และได้รับการขนานนามว่าเปนย่านเมืองเก่า หรือ 

โอลด์ทาวน์ อีกด้วย เพราะย่านนียังเต็มไปด้วยบ้านเรือนทีอายุเก่าแก่นานกว่า 100 ป และตลอด

ทางเดินบ้านเรือนจะเรียงรายไปด้วยรา้นค้า ร้านนม รา้นขยาของทีระลึกทีเปนของชือดังของท้องถิน

อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเปนสาเกญีปุน  คาเฟขนมหวาน ร้านอาหารขึนชือ “ซูชิเนือฮิดะ” ทีไม่ว่าใคร

เดินมาถึงต่างต้องมาเขา้แถวลิมลองกันอย่างครึกครนื 
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นําท่าน อิสระช้อปปง ณ อิออน มอลล์  ห้างสรรพสินค้าชันนําของญีปุน ทีมีสินค้ามากมายหลายชนิดใน

ราคาย่อมเยาให้ท่านเลือกซือได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเปนอาหาร เครืองดืม เสอืผ้า เครอืงประดับ 

เครืองสําอางและยา ซึงห้างอิออน มอลล์ นี เปนห้างสรรพสินค้าทีอยู่ในวิถีชีวิตของคนญีปุน เพราะ

สามารถหาซือสินค้าได้ทุกชนิดในแห่งเดียวได้เลย  และทุกๆช่วงเทศกาลทางห้างก็มีการจัด

โปรโมชันประจําฤดูกาลอีกด้วย อีกทังยังสามารถนําสินค้าไปทําเรืองยกเว้นภาษี โดยนําสินค้าทีซือ

มาไปทีเคาน์เตอร์ TAX REFUND พร้อมกับแสดงใบเสร็จและพาสปอร์ตก็สามารถทําเรืองยกเว้นภาษี

ได้ 

เย็น        อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก HOTEL RESOL GIFU / NAGOYA   ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญปุีน  

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบอืงต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง
แต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนนั นําท่านชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้า  (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ถูกสร้างขึนในช่วงครึงหลัง

ของศตวรรษที 16 เพือเปนทีพํานักของโทโยมิ ฮิเดโยชิ  ผู้รวมญีปุนให้เปนหนึงเดียวในสมัยนัน ใช้

เวลาก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ยาวนานมากว่า 16 ป เปนปราสาทขนาดใหญ่ทีเปนสัญลักษณ์แห่ง

หนึงของญีปุน  แต่หลังจากนันปราสาทโอซาก้าทีก่อสร้างขึนในยุคนันก็ถูกเผาทําลายไปพร้อมกับ

การล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ  กําแพงหินและยากุระ (หอสังเกตการณ์) และได้รับการฟนฟู

ขึนมาใหม่ในสมัยเอโดะ  ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างใหม่หลังจากนัน  อิสระให้ท่านเดินเทียวชมตาม

อัธยาศยั 

 

นําท่านสู ่ ตลาดคุโรมง  เปนตลาดทีมีชือเสียงและเก่าแก่มากทีสุดแห่งหนึงของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญา

นามว่าเปน ครัวของโอซาก้า มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 

วันทีส ี          ปราสาทโอซาก้า • ตลาดคโุรมง • รา้นคา้ปลอดภาษี • ช้อปปงชินไซบาชิ • ท่าอากาศยานคันไซ                                                                                         

                                                                                                                                                              (เช้า/-/-) 
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เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทังของสด และแบบพร้อมทาน มี

ของกินเล่นและอาหารพืนเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน 

 

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

จากนนั นําท่านอิสระช้อปปงทีร้านค้าปลอดภาษี  โดยเปนร้านค้าปลอดภาษีแห่งเดียวในโอซาก้า บริการ

สินค้าเพือสุขภาพ แบรนด์เนม เครืองสําอาง เครืองใช้ไฟฟา เปนต้น ซึงโดยส่วนใหญ่แล้ว คนญีปุน 

นิยมรักษาสุขภาพด้วยการเพิมวิตามินให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า วิตามินบํารุงร่างกายในประเทศ

ญีปุนนัน มีมากมายหลากหลายยีห้อ ส่วนเครืองสําอางของประเทศญีปุนก็ไม่แพ้ทีอืนๆเช่นกัน มีแบ

รนทีขนึชือหลากหลายมากมายในญีปุน บริการทีร้านปลอดภาษีนีเช่นเดียวกัน 

เดินทางสู่ ชินไซบาชิ  เปนย่านช้อปปงแห่งโอซาก้า ตังอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ เปนแหล่งช้อปปงชือดัง

ของย่านโอซาก้า ย่านชินไซบาชินีมีระยะทางทังหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอืนๆทีอยู่หัว

และท้ายซอยเปนย่านช้อปปงทีมีความยาวราว 2 กิโลเมตร ยา่นนีประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร 

คาเฟ ร้านเครืองสําอาง ร้าน 100 เยน ร้านยา ร้านปลอดภาษี ร้านแบรนด์เนม ไฮเอนและห้างดัง



BT-KIX06_XJ (APR-SEP 2023) 

  

               

ต่างๆมากมาย จุดเริมต้นของย่านนีจะอยู่ทีสะพานเอบิสึ ทีอยู่ตรงกลางโดทงโบริ ตรงข้ามกับจุด

ถ่ายรูปยอดฮิตปายกูลิโกะนนัเอง 

เย็น        อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

 

หลังจากนนันําท่านเดินทางสู่ท่าอาศยานคันไซ เพอืเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ (XJ)  เทียวบินท ีXJ611 

 (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง) 

 

01.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจมิรู้ลืม 

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

วันทีหา้ สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ                                                                                                    (เช้า/-/-) 
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หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสนาํเทียวในประเทศญปุีน  ตามกฎหมายของประเทศญปุีนนนัสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชวัโมง ไม่สามารถเพมิเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธใินการปรบัเปลยีน

ตารางการท่องเทียวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเปนผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉีดวัคซนี (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญปุีน) (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐานที WHO 

รองรบั Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , Sinopharm) หมายเหตุ : กรณฉีีด

วัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญปุีน ต้องยนืผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.กอ่นเดินทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เปนลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชวัโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญปุีน 

3. ลงทะเบยีนยืนยันตัวตนผา่นเว็บไซต์ VISIT JAPAN WEB ( https://www.vjw.digital.go.jp ) 

ดําเนินการทัง 3 ขันตอนนีก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชัวโมงก่อนเทียวบินลงจอด หากไม่ดําเนินการตาม

ขันตอนทังหมดผ่านแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องกรอกเอกสารทีสนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึงใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

- ตัวเครืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คันไซ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airasia X  (XJ)  

เปนตัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ทีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพักห้อง

เดียว) 

- ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปาถือขึนเครือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมอืตามรายการระบุ (สงวนสิทธใินการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- นาดืมบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

- ค่ามคัคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวคนไทย 

- ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพมิหากสายการบินปรับขนึก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านาหนักกระเปาเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุน กรณีประกาศใหก้ลับมายนืร้องขอวีซ่าอีกครงั (เนืองจากประเทศญปีนุ

ได้รับประกาศยกเว้นการยนืวีซ่าเขา้ประเทศให้กับคนไทยสําหรับผู้ทีประสงค์พํานักระยะสันในประเทศ

ญปีุนไม่เกิน 15 วัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทัง

ทีเมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญีปุนมีการปรบัเปลียนข้อกําหนดเกียวกับการกักตัวเพมิเติม และ/หรือ 

ขอเรียกตรวจโรคเพมิเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกําหนดให้ตรว 

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

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีมีผลเปนลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง และ

เปนแบบฟอร์มทีทางญีปุนกําหนดเท่านัน ท่านต้องยนืผลให้กับทางบริษัท กรณีเปนบวกหรือติดโควิดต้อง

มีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพือทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง 

อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทังนีขึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมี

ใบรับรองผลการตรวจเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทังทริป 2,000 บาท/ท่าน 

 

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระมดัจํา 15,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระ

ทันทีก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 21 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 กรณีทําการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธใินการเรียกเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน 

100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้

ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

จริงทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสนิ  
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 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสนิ 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรอืเลือนการเดินทางต้องทํากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําใหทั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธยิึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวรทั์งหมดโดยไม่มเีงือนไข

ใดๆทังสนิ 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพัก 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณี

เดินทางเปนผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเปน 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจําเปนต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านเปดห้องพักเปน

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 สําหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน และขนาดห้องเท่ากับห้องพัก

เดียว (Single) ซึงมขีนาดเล็ก ขอแนะนําให้ท่านเลือกจองห้องพักเปน 2 เตียง (Twin) เพอืความสะดวกแก่ท่าน 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญปีุนนัน อาจจะมคีวามแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมทีระบุชือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนันจะเปนการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเทียวของประเทศญปีุนเทา่นัน ไมส่ามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธเิก็บค่าทัวรทั์งหมด โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 
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เงือนไขอนื ๆ  

 

 ทัวรน์ีสําหรับผู้มวัีตถุประสงค์เพอืการท่องเทียวเท่านัน 

 ทัวร์นีเปนทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรือทังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

 ทางบรษัิทขอสงวนสิทธไิม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชอื 

เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆเพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน  ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซมีิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงินมัดจํา 

 อัตราค่าบริการนคํีานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนันทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษีเชือเพลิง คา่ประกันสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (25 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 30 ท่านขนึไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธเิลือน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ท

บินมีการปรบัเปลียนเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางทีต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ทีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริมตังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขนึกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสนิ 
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 กรณีท่านเปนอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรทั์งหมด 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเทา่นัน (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแล้วเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักทอ่งเทียวเองหรือในกรณทีีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทีิจะไม่คืนค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเ่ดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรอืคืนเงินและ

ไม่สามารถเปลียนชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านามันหรือค่าเงินแลกเปลียน 

ทางบรษัิท สงวนสิทธปิรับราคาตัวดังกล่าว 
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 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบรษัิท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน จะต้องไมมี่การชํารุด เปยกนา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทังตราปมลาย

การ์ตูน ทีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครงั หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทังสนิ 

 กรณมี ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสิงทีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ 

 กรณ ี“หญิงตังครรภ์” ทา่นจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนอียู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ

ทังสนิ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทไีด้ระบุในรายการทัวรท์ังหมด** 

 

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

 

 


