
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 
22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ

บิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทัง้ขาไปและขากลับ 
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 
 
วันท่ีสอง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – อิออน จัสโก้ 
 
01.15 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินท่ี XJ612 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินโอซาก้า  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองน าทา่นเดินทางสู่  จากนัน้น าทา่นชม ศาล
เจ้าฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแมโ่พสภ เทพเจ้าท่ีเป็นท่ีนบัถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ให้มีความ
เป็นอยู่อดุมสมบรูณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกท่ีชาวญ่ีปุ่ น
ช่ือว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนษุย์ ท่านจะได้ต่ืนตากบัรูปปั ้นของเทพ
จิง้จอก ท่ีมีจ านวนมากมาย  
แล้วน าทา่นชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าท่ีมีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาว
ตามเส้นทางของไหล่เขาลดหล่ันกันบนเส้นทางยาวถงึ 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง 
MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเอง
สมความปรารถนา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน า้ใส ท่ีติดรอบสดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก

ยคุใหม ่เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอน
ตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึง่ไม่ใช้ตะปสูกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วดันี ้
มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความ



 

 

ร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสดุใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน า้
ศกัดิส์ิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึน้จากธรรมชาตท่ีิไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ 
สายสาม แข็งแรง   
จากนัน้เดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญ่ีปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะท่ีมีช่ือเรียกว่า ถนนสายกาน า้ชา และ 
เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ท่ีระลึก เก่ียวกบัญ่ีปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของญ่ีปุ่ น มีให้ทา่นได้เลือก
ชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสูตรดัง้เดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือว่าจะเป็น
ชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่ น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊ กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโน
ประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ีระลึกในราคาย่อมเยาว์, เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่ น ทัง้
กาน า้ชา ถ้วย ชาม ตา่งๆ และของท่ีระลกึ อีกมากมาย นานาชนิด 
น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อน 
ตอ่มาบุตรชายของท่านได้ดดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึน้ใหม่
เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ด่ืมด ่ากบัความสะอาดใสของ
สระน า้ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพตวัปราสาทได้อยา่งงดงาม 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ให้ทา่นได้เลือกทาน หรือเลือกซือ้

สินค้าท่ีเป็นแบรนด์ญีปุ่ น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาด

ของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ได้ท่ีน่ีได้เลย **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศยั**  **อิสระอาหารค ่าตาม

อัธยาศัย** 
พักที่  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 

    
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 3 อิสระเตม็วัน หรือเลือกซือ้ทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านเลือกช้อปปิง้ตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนัง่รถไฟ (ไม่
รวมค่ารถไฟ) ทา่นสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือเดนิทางเท่ียวในแหลง่ทอ่งเท่ียวช่ือดงั อาทิ 
- ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิง้ช่ือดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนีมี้ร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอัน

ทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผู้ ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่าเป็นย่านแสงสี และ
บนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ช่ือมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ 
ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ ง และปลาหมึก ซึ่ง
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทกุแห่ง จะพยายามสร้าง
จดุเดน่ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคื้อ 
ตกึรูปเคร่ืองหมายการค้าของ กลูิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง   

- โอซาก้า อะควอเร่ียม เป็นพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ในร่มท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ท่านจะได้พบกบัปลาฉลามวาฬท่ี
มีขนาดใหญ่ท่ีหาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ท่ีมีขนาดตวัใหญ่ราคาประเมินมิได้
และเพลินตากบัสตัว์มีชีวิตใต้น า้นานาชนิดจากทัว่ทกุมุมโลก อาทิ เช่น ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, 
นกเพนกวิน เป็นต้น  

- วัดชิเท็นโนจิ วดัท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพทุธสถานแห่งแรกใน
ญ่ีปุ่ น โดยมีจุดเด่นอยู่ ท่ี  เจดีย์ 5 ชัน้อันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายใน
ประดษิฐานพระพทุธรูปหลายองค์  

หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่  ยูนิ เวอร์แซล สตูดิ โอ  ช าระเพิ่ มท่านละ 2 ,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ร่วมสนกุท้าทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเต้นระทึกใจจากหนงัดงัท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น ฉาก
เพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพ่ือพบกับ
ความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตกุารณ์จริงกบั “จอว์” ใช้ทนุสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะ
จอว์)  และสนกุสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอให้ทา่นพิสจูน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบ
กบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัตวัการ์ตนูสดุน่ารักช่ือ
ดงัของญ่ีปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  
หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสร้างเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ี
พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากตา่งๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮ
อกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถายา่นฮอกมีทร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่า



 

 

พ่อมดและแม่มดทัง้หลาย และท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมในโลกของพ่อ
มดและแม่มดแห่งนี  ้[ไม่มีแอลกฮอล์] และท่ีพลาดไม่ได้คือในโซนนีท่ี้ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของ
โลก คือโซน  Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ี มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์ร่ีพอต
เตอร์เลยทีเดียว ให้ทา่นได้สนกุสนานตอ่กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจใุจ  
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 

     
 
วันที่ 4        นารา – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง - ดวิตีฟ้รี - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญ่ีปุ่ น สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.1253 น าท่าน
ชม วัดโทไดจิ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสดุในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลงัคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้
งามสมัยคามาคุระ สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.1286 สิ่งส าคญัท่ีล า้ค่าท่ีสุดของวดันีคื้อ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้าง
ด้วยทองสมัริดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ประดษิฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลงัเดิมถกูไฟไหม้ และสร้าง
ขึน้ใหม่ถึง 2 ครัง้ ซึ่งวิหารหลังปัจจุบนัมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลงัเดิม และยงัได้ช่ือว่าเป็นวิหารไม้ขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยเช่นกัน และทุกท่านจะได้สัมผัสกับกวางน่ารักและแสนเช่ืองท่ีอยู่บริเวณรอบวัดเป็น
จ านวนมาก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า 
จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆ
ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าตา่งๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ของสด และแบบ
พร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพืน้เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของท่ีขายส่วนภายในตลาดคุ
โรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ และผกัตา่งๆ ร้านอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเน้นขายอาหาร
ทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอย



 

 

เชลย่าง กุ้ งเทมปรุะ เป็นต้น นอกจากนีก็้จะเป็นพวกผลไม้ตา่งๆตามฤดกูาลของญ่ีปุ่ นท่ีควรคา่แก่การลองเป็น
อยา่งมาก เชน่ แอปเปิล้ มะเขือเชอร่ี สตอเบอร่ี เมลอ่น กีวี และลกูแพร เป็นต้น 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคณุภาพดีท่ี ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี ้
ฟรี ซึง่มีสินค้าให้บริการทกุท่านเลือกจบัจา่ยใช้สอยในราคาถกูย่อมเยาว์อยา่งมากมายโดยสินค้าบางประเภท
จะไม่สามารถซือ้ในเมืองอ่ืนของประเทศญ่ีปุ่ นได้จะเป็นสินค้าประจ าเมืองเท่านัน้  น าท่านช้อปปิง้ย่าน ชินไซ
บาชิ ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีมี้ร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และ
สินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผู้ ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่ง
ของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ช่ือมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดบัประดา
ร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ ง และปลาหมึก ซึ่งนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเดน่ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสุด 
เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคื้อ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กูลิโกะ 
ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอ 
จากนัน้น าทา่นสู ่ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กบัสนามบนิคนัไซ ให้ทา่น
เพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง
, เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอปุกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์
ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผ้าล่าสดุ อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia 

Rowley,Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้เลือกซือ้กระเป๋าไฮ
ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู
อยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch 

Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซือ้สินค้าส าหรับคณุหน ู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki 

House และสินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  (อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิงสินค้า) 

พักที่  โรงแรม  N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับเดียวกัน 

     



 

 

 
วันท่ี 5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ613 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง 
13.50 น. ถึงสนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อ
ท่าน*** 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน หักค่าตั๋วออกท่านละ  8,000 บาท 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 21,999 8,000 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 
07 – 11 มิถุนายน 2562  20,999 8,000 
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
26 – 30 มิถุนายน 2562 20,999 8,000 
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 
20 – 24 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 
04 – 08 กันยายน 2562 20,999 8,000 
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000 
18 – 22 กันยายน 2562 20,999 8,000 



 

 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้
ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเตม็ใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้
ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดนิทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั พร้อมคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ    คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกั
ระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดนิทางจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการ
ท าวีซา่เพิ่ม ทา่นละ 1,700 บาท** 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน
การใช้บริการ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 
ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกั
ระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีนกัทอ่งเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือวา่นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้ง
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว ***ในกรณีที่

วันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   



 

 

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนกัท่องเท่ียวทกุทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดนิทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทาง
ให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดนิทางจริงของประเทศท่ีเดนิทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คา่ตัว๋
เคร่ืองบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 
 



 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ และรวมกนั
ทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มลิลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านัน้  
2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์ 
ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิ่งเหลา่นี ้หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสงูมาก 


