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  เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.30) 
วนัที่ 2.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – เกียวโต – วดัคินคะคุจิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – อุโมงคป่์าไผ่ –  

  ชอ้ปปิ้ง JR KYOTO STATION 

วนัที่ 3.  เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชิม ิอินาริ – กิจกรรมชงชา – นารา – วัดโทไดจ ิ– โอซากา้ – ชอ้ปปิ้งชินไซบาชิ 

วนัที่ 4.  สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ (รวมบัตรเขา้) 

วนัที่ 5.  อิสระท่องเที่ยวและชอ้ปปิ้งเมืองโอซากา้ 
วนัที่ 6.  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – อิออน มอลล ์– โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 

(TG673 17.35-21.25) 



 
 

 
 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  
(TG622 23.59-07.30) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG622 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันท่ี 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – อาราชิยาม่า –  
สะพานโทเก็ตสึเคียว – อุโมงคป่์าไผ่ – ช้อปป้ิง JR KYOTO STATION 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นที่พ านักของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบันนีก็้เป็นเมืองที่

ใหญ่เป็นอันดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยังคงอนุรกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะ
เป็นส่วนมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รูจ้ักมากที่สุดวัดหนึ่ง
ในประเทศญ่ีปุ่ น สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ใน
วดั ซึ่งศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบนัเพิ่งไดร้บัการแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นใน
สระน า้อย่างสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชั้นที่สองเป็นแบบบ้าน
ซามไูร ส่วนชัน้ที่สามเป็นแบบวัดเซน มีต านานเก่ียวกับการตู์นเร่ืองอิกคิวซงั ว่าวดันีเ้คยเป็นที่พ านกัของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ 
ผูท้ี่ชอบทายปุจฉา-วิสชันา กับอิกคิวซงัในการตู์นเร่ืองอิคิวซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ าลองเร่ืองราวเหตุการณข์องศาลาทองใน
วดันีใ้หเ้ป็นปราสาทของท่านโชกุน ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบติัของวดัโรกุนนอนจิ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นที่นิยมตัง้แต่



 
 

 
 

สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคบัคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปล่ียนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคึกคกัมากในช่วงวนัหยุด มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวไดเ้ร่ือยๆ สถานที่ที่ไดร้ับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนีก็้คือ อุโมงคป่์าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ลอ้มด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม  จุด
ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลักษณ์ของอารา
ชิยาม่า เป็นสะพานที่ใชข้า้มแม่น า้สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกลกั้บตวัเมืองมากนกั 

 

 
 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารใหดู้สมัยใหม่ และยังเป็นแหล่งศูนยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยู่เรียงรายทั้ง
ดา้นในและดา้นนอกสถานี แถมที่นีย้งัมีศูนยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญ่ใหไ้ดช้อ้ปปิ้งกันอีกดว้ย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – กิจกรรมชงชา – นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – 
ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต 

มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นตน้จนเป็น
ทางเดินไดท้ั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ ์โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชื่อ



 
 

 
 

ของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิง้จอกเป็นสัตวคู่์
กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนีม้ีความ
เก่าแก่มากถูกสรา้งขึน้ตั้งแต่ก่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแลว้ อีก
ทัง้ที่แห่งนีย้งัไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกดว้ย 

 

 
 สมัผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนั้น มีขั้นตอนมากมาย 

เร่ิมตั้งแต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตั้งขึน้มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ 

จนกระทั่งถึงปัจจุบันนีย้ังคงมีสถานที่ส าคัญทางประวติัศาสตรม์ากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกดว้ย วัดโทไดจิ 

(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมี
ความส าคญัทางประวัติศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สดุใน
โลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึ ยังเด่นที่ประดิษฐานด้านในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่สุดของญ่ีปุ่ น มี
ความสูงมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถูก สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรสัรูไ้ด ้และเป็นที่ชื่นชอบส าหรบันกัท่องเที่ยวก็คือ
เจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควกัไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นดว้ยขนมแซมเบท้ี่ท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีรา้นที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 



 
 

 
 

 

 
 ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิด

ให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ 
(Kani Doraku crab) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บริเวณแหล่งช้อปปิ้งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นค้า
ปลีก รา้นเคร่ืองส าอาง รา้นรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผ้าสตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่ นและ
ต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ 
เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักับไดโนเสารจ์ากเร่ือง“จูราสสิคพารค์” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรงึกลวัเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับ 
“สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส ์พรอ้มทั้งพบกับโซน “วันเดอร์แลนด ”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการตู์นสุดน่ารักอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of 



 
 

 
 

Harry Potter ที่สรา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮรร่ี์พอตเตอร ์ให้ท่านไดเ้ข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉาก
ต่างๆจากภาพยนตร ์โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม่ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด ที่จะไดใ้ห้คุณบินได้ ใน
โซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เคร่ืองเล่นหวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุไดร้อบทิศทางถึง 360องศา บนระยะทาง 1,124 
เมตร และจุดทิง้ด่ิงสูงสดุถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนที่สรา้งเอาใจสาวกเจ้าตัวเหลืองสุดกวนที่โด่งดงัมาจาก 
เร่ือง Despicable Me ซึ่งไฮทไ์ลทข์องโซนนีคื้อ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของ
ที่ระลึก รา้นอาหาร โชวต่์างๆมากมาย รวมทัง้ยงัมีเคร่ืองเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกอีกดว้ย 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 
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วันท่ี 5 อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค่์อยให้ค าแนะน าต่างๆกับท่านในการเดินทาง 
เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์ังมากมายตั้งอยู่ปะปนไปกับรา้นคา้แบบดั้งเดิม
ของญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกไดว้่าเป็นศูนยร์วมแทบ
จะทุกย่ีห้อดงัทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีสินคา้จ าพวกอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีให้เลือกซือ้เช่นกัน 
และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทนัสมัยจากแบรนดต่์างๆ แลว้ที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอารา้นคา้เล็กๆ มารวมไว้
ภายใตห้ลังคาเดียวกันมีเสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม ,อัญมณี
เคร่ืองประดบัและรา้นหนังสือ เป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้้อปปิ้งไดจุ้ใจ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวส าคญัๆต่างๆมากมาย เช่น 
วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณส์ัตวน์ ้าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชิงช้าสวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด ์
หุ่นยนตเ์หล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑว์ิทยาศาตรโ์อซาก้า 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
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วันท่ี 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – อิออน มอลล ์–  
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 
 (TG673 17.35-21.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญ่ของ

ยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งให้ก่อสรา้งปราสาทแห่งนีน้ับเป็นแลนดม์ารก์อันดับหนึ่งของโอซากา้ที่ตอ้งมา
เยือนสกัครัง้ 

 ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบใหดู้เหมือนกับรีสอรท์โดยได้
แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตนัอันมีประวัติศาสตรข์องอเมริกาและมีรา้นคา้ถึง 150 รา้นที่พรอ้มให้ท่านไดเ้ดินเข้าไป



 
 

 
 

เลือกซื ้อของ ทั้งสินค้าแบรนด์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ช้อปปิ้งต่อที่ ห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ท่านไดซ้ื ้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ 
ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสดุกับรา้น 100 เยน ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 
17.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : OSAKA KYOTO UNIVERSAL STUDIO JAPAN 6วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 03 – 08 เม.ย.63 56,900 56,900 54,900 8,900.- 34,900 

วนัที่ 22 – 27 เม.ย.63 50,900 50,900 48,900 8,900.- 33,900 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 
 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามดัจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกคา้เดิ นทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่
เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 



 
 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าที่
เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 
1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่

ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลด
น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติม
กบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
  



 
 

 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้

ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศให้กลบัมา
ใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทางบริษัท
จะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 



 
 

 
 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการ

พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


