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สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดโิอเตม็ – วัดคโิยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชมิอินิาริ – วัดโทไดจ ิ 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง 

11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 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) 
14.15 น. เหิรฟา้สูเ่มืองโอซาก้า โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.55 น. เดินทางถงึ สนามบนิคนัไซ  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองน าทา่นเดินทางสูท่ีพกั 

พักที่ โรงแรม Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สอง สวนสนุกยนิูเวอร์แซลสตูดิโอเต็มวนั (ไม่รวมค่าเดนิทาง) หรือเลือกเดนิทางท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้พาทา่นร่วมสนกุท้าทายไปกบัสวนสนกุ ณ ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) กบัเคร่ือง
เล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนงัดงัที่ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภยักับ
ไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง
มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสจูน์
ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกับโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตวัการ์ตูนสดุ
น่ารักช่ือดังของญ่ีปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry 

Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของ  โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จาก
ภาพยนตร์ อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด
ของเหลา่พอ่มดและแมม่ดทัง้หลาย และที่ไมค่วรพลาดชิมคือ บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่
มดแหง่นี ้[ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไมไ่ด้คือในโซนนีท้ี่ถือวา่เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ดีที่สดุของโลกคือโซน Harry Potter and 



 

 

the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือน
ทา่นได้เดินทางทอ่งโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ทา่นได้สนุกสนานตอ่กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอยา่งจใุจ เพื่อ
ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค ่าตามอัธยาศัย  หากท่านใดไม่ประสงค์เข้าสวนสนุกยู
นิเวอร์แซลสตูดิโอ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าตั๋วเข้าสวนสนุก 
 

 
 

ส าหรับท่านที่ ไม่ประสงค์เข้าสวนสนุก ท่านสามารถน่ังรถไฟ JR (ไม่รวมค่าเดินทาง) เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ 
- ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย 
และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซ่ึงย่านนีถ้อืว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชัน้น าแห่งหน่ึงของ
นครโอซาก้า อีกทัง้ยังมีร้านอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตน
ด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก
อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่ สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนีค้ือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมชื่อดังจากญ่ีปุ่นน่ันเอง   
- โอซาก้า อะควอเร่ียม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ในร่มที่ใหญ่ที่ สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มี
ขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตา
กับสัตว์มีชีวิตใต้น า้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น (ไม่
รวมค่าเข้าชม 2,300เยน/ท่าน) นอกจากโอซษก้าอะควอเร่ียมแล้ว บริเวณใกล้เคียงแห่งนีย้งัมี เท็มโปซังฮาร์เบอร์วิลเลจ 
เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ที่อยู่ติดกบัไคยคูงั และเปิดเป็น "Festival Market Place" เป็นแหง่แรกของญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นศนูย์รวม
สถานประกอบการพาณิชย์และพืน้ที่จัดงานเทศกาลเข้าด้วยกัน ภายในพืน้ที่นี ้จะมีพืน้ที่เพื่อการจดัแสดงและร้านค้าทัง้หมด
ประมาณ 100 ร้าน เช่น ร้านจ าหน่ายสินค้า, ภตัตาคาร, อาหารฟาสต์ฟูด, สวนสนกุ เป็นต้น จุดที่น่าสนใจนัน้ได้แก่ “ชิงช้า
สวรรค์ เท็มโปซัง” ไม่รวมค่าขึน้กระเช้าท่านละ 800 เยน 
- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น 
โดยมีจุดเด่นอยู่ที่  เจดีย์ 5 ชัน้อันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรร มสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายองค์ (ไม่รวมค่าเข้าชม โซนมหาวิหาร 300 เยน/ท่าน ,โซนพิพิธภณัฑ์โบราณวัตถุ 500 เยน/ท่าน , โซนสวนญี่ปุ่น 
300 เยน/ท่าน ) *อิสระอาหารเที่ยงและค ่าตามอัธยาศัย* 

พักที่  โรงแรม Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม เกียวโต – วดัคิโยมิสึ - พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ – วดัคินคาคุจิ –  ออิอน จัสโก้ 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี  ชม วัดคิโยมิสึ หรือวดัน า้ใส ท่ีติดรอบ
สดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี
ท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดินขึน้มารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิ่ม 
เหมือนเรือนไทย วดันีม้ีอายเุก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้าแห่ งความ
ร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหง่นีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต มองเห็น
วิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิส ึและเชิญดื่มน า้ศกัดิ์สิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึน้จากธรรมชาติ
ที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง   

 

จากนัน้เดินตามทาง สมัผสักบัร้านค้าญ่ีปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซือ้สนิค้าพืน้เมือง ท่ีระลกึ เก่ียวกบัญ่ีปุ่ นขนานแท้ 
อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึน้ช่ือที่สดุของญ่ีปุ่ น มีให้ท่านได้เลอืกชิมหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไส้ถัว่แดงสตูรดัง้เดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอค
โกแลต เป็นต้น หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที่โด่งดงัที่สดุในญ่ีปุ่ น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุด
กิโมโนประจ าชาติอยา่งเต็มรูปแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของที่ระลกึในราคาย่อมเยาว์, เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่ น ทัง้กาน า้ชา ถ้วย 
ชาม ตา่งๆ และของที่ระลกึ อีกมากมาย นานาชนิด  
 

 

 



 

 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่บั พิธีชงชาญี่ ปุ่น ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นวา่ด้วยการใช้เวลาอยา่งสนุทรีย์ ด้วยการ
ดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัฉะ นบัตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบบัของพิธีชงชา และให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศ
ของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกนัในวงสงัคมเก่ียวกบัการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูในประเทศญ่ีปุ่ น 
จากนัน้อิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโ่พสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นบัถือยิ่งของประชาชนที่มาสกัการะขอพร ให้มี

ความเป็นอยู่อดุมสมบรูณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกที่ชาวญ่ีปุ่ นช่ือวา่เป็น ทตู
สวรรค์ ผู้คอยน าขา่วสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนษุย์ ทา่นจะได้ตื่นตากบัรูปปัน้ของเทพจิง้จอก ท่ีมีจ านวนมากมาย  

 
 

หลงัจากน าทา่นชมในสว่นศาลเจ้าเรียบร้อยแล้ว น าทา่นชมเดินชมศาลโทริอิ ซ่ึงเป็นซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลกัษณ์ของ
ศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกนับนเส้นทางยาวถงึ 4 กิโลเมตร และเป็น
หน่ึงในฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายริู นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา   
 

 
 
จากนัน้น าทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกนุ อาชิคางะ โยชิมิส ึ เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ตอ่มาบตุรชาย
ของทา่นได้ดดัแปลงให้เป็นวดั แตป่ราสาทเดิมได้ถกูไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึน้ใหมเ่มื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบ



 

 

ปิดด้วยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ให้ทา่นได้ดื่มด า่กบัความสะอาดใสของสระน า้ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตวัปราสาทได้
อยา่งงดงาม 
 

 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานท่ียอดฮิตในการ์ตนูเร่ืองดงั อิคคิวซงั ทัง้ทีจะ
พลาดกบัเมนขูองหวานทานเลน่ยอดฮิตของปราสาททองได้ยงัไงกนัแนะน าซอฟท์
ครีมจากร้าน Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวัซอฟท์ครีมนัน้จะเป็นรสชาเขียว เนือ้
ครีมเนียนนุม่ละมนุลิน้ ท ามาจากผงชาเขียวแท้ๆต้นต ารับของญ่ีปุ่ น ข้างในโคนใส่
แปง้โมจิเพื่อเพิ่มความนุม่นวลการในลิม้รส และเพิ่มถัว่แดงหวานท่ีให้รสชาดเข้า
กนัดีกบัชาเขยีวก่อนจะหุ้มด้วยแผน่ทองค าที่ผลติโดยฝีมือช่างท ากระดาษวาชิ
สไตล์ญ่ีปุ่ น 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ ออิอน จสัโก้  ให้ทา่นได้เลอืกทาน หรือเลอืกซือ้สนิค้าทีเ่ป็นแบรนด์
ญีปุ่ น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ได้ที่น่ีได้
เลย **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 

พักที่  โรงแรม Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดบัเดียวกนั 
 
วันที่สี่        นารา – วดัโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชโินะ – ดิวตีฟ้รี - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบนิคันไซ  
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแหง่แรกของญ่ีปุ่ น สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ.1253 น าทา่นชม วัดโทไดจิ เป็นวดัที่
มีความส าคญัที่สดุในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลงัคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมยัคามาคุระ สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ.
1286 สิ่งส าคญัที่ล า้ค่าที่สดุของวดันีค้ือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างด้วยทองสมัริดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ประดิษฐานอยู่ใน
วิหารหลวงพอ่โต ซึง่หลงัเดิมถกูไฟไหม้ และสร้างขึน้ใหมถ่ึง 2 ครัง้ ซึง่วิหารหลงัปัจจุบนัมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลงัเดิม และยงั
ได้ช่ือว่าเป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยเช่นกนั และทกุท่านจะได้สมัผสักบักวางน่ารักและแสนเช่ืองที่อยู่บริเวณรอบวัด
เป็นจ านวนมาก 



 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาโยชิโนะ ให้ทา่นได้ชมบรรยากาศของซากรุะที่บานสะพร่ังกว่า  3 หมื่นต้น และมีซากรุะมากที่สดุ
ถึง 200 สายพนัธุ์  เช่ือกนัวา่ซากรุะในญ่ีปุ่ นล้วนมีต้นก าเนิดจากภเูขานี ้  
 

 
 

***ในกรณีที่ซากุระไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม  โดยจะน าท่านสักการะขอพร ณ วัดเจ้าแม่
กวนอิม ฮาเซเดะระ(Hasedera Temple)ประจ าเมืองนารา(Nara)นีเ้ป็นวัดเก่าแก่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 686 บนภูเขาฝ่ัง
ตะวันออกของอะซุกะ(Asuka) โดดเด่นด้วยบันไดหิน 399 ขัน้ ภายใต้หลังคาที่พาดยาวขึน้ไปสุ่อาคารอุโบสถ ซึ่งเป็น
หน่ึงในอาคารไม้ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปาง 11 
พักตร์ ประทับยนื สร้างขึน้ด้วยไม้ สูงประมาณ 10 ม. หันพระพักตร์ออกสู่ทิศที่มีระเบียงกว้างยื่นออกไปในหน้าผาอัน
เป็นจุดชมวิวยอดนิยมของวัดนอกจากนี ้ยังได้รับสมญานามว่า “วัดแห่งดอกโบตั๋น” (คล้ายกับต้นซากุระ)เพราะปลูก
เอาไว้ราว 7,000 ต้น ในช่วงปลาย เม.ย. – พ.ค. จะออกดอกบานสะพร่ังงดงาม 
สมควรแก่เวลาน าทา่นช้อปปิง้สนิค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคณุภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษีดวิตีฟ้รี ยา่น ชินไซ
บาชิ ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอนัทนัสมยั และสินค้าหลากหลาย
รูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึง่ยา่นนีถื้อวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทิงชัน้น าแหง่หนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหาร
ทะเลขึน้ช่ือมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทกุร้านจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปป ูกุ้ ง และ
ปลาหมึก ซึ่งนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลกึอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่น
ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สดุ เพื่อดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้ือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กู
ลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง 
 

https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/asuka/


 

 

 
 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้สินค้า 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่  สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

23.55 น. เหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
 

วันที่ห้า  สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมือง 
 
03.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

11 – 15 เมษายน 2562 39,999 12,000 

12 – 16 เมษายน 2562 41,999 12,000 

13 – 17 เมษายน 2562 41,999 12,000 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท // จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว หักค่าตั๋วออก 12,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ  3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน*** 

 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อ
ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณา
ช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซา่ ผู้ เดินทางจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายในการท าวีซา่เพิ่ม ทา่นละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้
 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดิต 

เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 



 

 

 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระ
เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็น

วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. 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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 



 

 

 
 
 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเ ข้า-
ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่
มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา 
ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภยั
สายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิ น 1,000 
มิลลิลติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ือ งบิน
เทา่นัน้  
 



 

 

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
 
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 


