
 

 

รหัสทัวร B2B1900566 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ซัมเมอร พาเพลิน 6 วัน 3 คืน (XJ) 
หลวงพอโต ไดบุตสึ วัดโทไดจิ และกวางเมืองนารา 
ฟุชิมิ อินาริ ศาลเจาจิ้งจอก 
ชมวัดคินคาคุจิ หรือปราสาททอง  
ชมปราสาทอินุยามะ  
ชอปปم�ง ณ โอซากาเอ็กซโปซิต้ี 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาโกยา [XJ638 23.55 -07.45] 
21.00 น นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอร

สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได ] 

23.55 น ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น สนามบินนาโกยา โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ 
เที่ยวบินที่ XJ638 [บริการอาหารรอนบนเครื่อง] สายการบิน AIR ASIA X ใช
เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ังแบบ 3-3-3 (ฟรีนํ้าหนักกระเป�า 
20 กก./ทาน และหากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

วันที่ 2 สนามบินนาโกยา – ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจาโอสคึันนง – ชอปปم�งโอสึ – ศาล
เจาอะสึตะ – ชอปปم�งซาคาเอะ (- /L/ D) 

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัว
ออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็ว
กวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle) ตั้งอยูบนเชิงเขาเล็กๆที่ติดริมแมน้ําคิโซะ 
(Kiso River) ถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1537 นับเปนอีกหน่ึงปราสาทที่มีอาคาร
หอคอยที่เกาแกที่สุด และเปน 1 ใน 12 ปราสาทของญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม และยังติด
อันดับ 1 ใน 4 ปราสาทที่ถูกกําหนดใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย ภายนอกปราสาท
มองเห็นวามีแค 3 ชั้น แตที่จริงภายในแบงออกเปน 4 ชั้น ดานบนสุดเปนจุดชมวิวที่มี
ระเบียงดานนอก สามารถเดินชมวิวเมืองจากดานบนไดทั้งแบบพาโนรามา 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 
 
 

 
ศาลเจาโอสึคันนง (Osu Kannon Temple) เปนหน่ึงในสามของศาลเจาที่บูชาเจา
แมกวนอิมที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น และเปนวัดประจําตระกูลโอดะ เปนที่ประดิษฐานของ
เทพคันนง ที่มีชื่อเสียงมากๆ ซึ่งเชื่อกันวาเปนเทพเจาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา เปน
พระพุทธรูปไมที่แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนามวา “Kobo Daishi” แถม
ภายใตหองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ�นและภาษาจีน กวา 
15,000 เลม หนังสือเหลาน้ีเปนสมบัติของชาติ และเปนมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึง
สําเนาท่ีเกาแกที่สุดของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตรตนกําเนินของญี่ปุ�น 
ใกลๆ กับบริเวณวัดยังม ีตลาดโอสึ (Osu Shoping Street) เปนถนนชอปปم�งชื่อดัง



 

 

ของเมืองนาโกยา ซึ่งมีรานคากวา 400 ราน ที่เปนแหลงรวมรานคาและรานอาหาร
มากมาย เดินทะลุถึงกันได ของถูกและมีครบทุกอยาง ตั้งแตสินคาอิเล็กทรอนิกส 
เส้ือผา กระเป�า รองเทา แฟชั่น เครื่องสําอาง สินคางมือ 1 และมือ 2 

 
 

ศาลเจาอะสึตะ (Atsuta Shrine) เปนศาลเจาเกาแกที่อยูคูเมืองนาโกยามาตั้งแต
สมัยองคพระจักรพรรดิ์ที่ 12 ของประเทศญี่ปุ�น หรือราวๆ ป ค.ศ.71-103 แตเม่ือป 
1955 ศาลเจาแหงน้ีถูกบูรณะซอมแซมใหม เน่ืองจากภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
ศาลเจาแหงน้ียังเปนที่เก็บโบราณวัตถุอันสําคัญๆ ทางประวัติศาสตรไวมากมายหลาย
พันช้ิน รวมไปถึงโบราณวัตถุอันสําคัญที่ถูกเก็บไวในศาลเจาแหงน้ีคือ ดาบคุซานางิ ซึ่ง
ถือไดวาเปน 1 ใน 3 เครื่องราชกกุธภัณฑแหงองคพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ�นอีกดวย 

 อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย กับยานชอปปم�งในเมืองนาโกยา ยานซาคาเอะ (Sakae) 
ถือเปนหน่ึงในยานทองเที่ยวและแหลงชอปปم�งสําคัญของเมืองนาโกยา ซึ่งประกอบไป
ดวยแลนดมารคที่สําคัญของเมือง ไดแก หอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV 
Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่ มี รูปทรงเหมือนยานอวกาศ 
นอกจากน้ันแลว ในยานซากาเอะยังมีศูนยการคา รานขายสินคาแฟชั่นแบรนดเนม 
และรานอาหารหลากหลายราน รวมถึงรานขายสินคาลดราคายอดนิยม 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - กิจกรรมชงชา - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซากา – ช

อปปم�ง โดตงโบร ิ- ชอปปم�งชินไชบาชิ (B /L/-) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู เมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�น และ
ยาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโต
จึงเปนเมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิมของ
ญี่ปุ�น นําทานชม วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือปราสาททอง เปนวัดเกาแก
ของเมืองเกียวโต เปนวัดที่เปนที่รูจักมากที่สุดวัดหน่ึงในประเทศญี่ปุ�น สรางโดยโชกุน 
อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเปนสถานที่พักผอน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปดโดยรอบดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มดํ่ากับความงามของตัวปราสาทที่สะทอนกับ
สระน้ําที่ใสสะอาด 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การชงชาญี่ปุ�น โดยการชงชาตามแบบ
ฉบับของญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุก
ขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก ใหทุกทานไดเขา
รวม กิจกรรมในการชงชา น้ีอีกดวย ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 

 ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจิ้งจอกเปนศาลเจาชินโต (Shinto) 
ที่มีความสําคัญแหงหน่ึงของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii 
Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่นตนจนเปน
ทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักสิทธ โดย เทพอิ
นาริ (หรือ พระแมโพสพ ตามความเชื่อของไทย) จะเปนตัวแทนของความอุดม
สมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคู
กาย (บางก็วาทานชอบแปลงรางเปนจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ้งจอกมากมาย
ดวยเชนกัน ศาลเจาแหงน้ีมีความเกาแกมากถูกสรางขึ้นตั้งแตกอนสรางเมืองเกียวโต
ซะอีก คาดกันวาจะเปนชวงประมาณปค.ศ. 794 หรือกวาพันปมาแลว อีกทั้งที่แหงน้ี
ยังไดเปนสวนหน่ึงของภาพยนตรฮอลลีวูด เรือ่ง MEMOIRS OF GEISHA อีกดวย 

 ชอปปم�ง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอ
ซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะ
เลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวง
กลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกูลิ
โกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เปน
สัญญลักษณของเมืองโอซากา แถมยังเชื่อมตอกับ ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 
บริเวณแหลงชอปปم�งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟ
รนไชส รานเครื่องสําอางค  รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร ราน
ขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans 
, ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณ 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในโอซากาหรือซื้อทัวรเสริม UNIVERSAL 

STUDIOS JAPAN (B/-/-) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองโอซากา โดยมีไกดคอยให
คําแนะนําทานในการเดินทาง ยานชินไซบาชิ เต็มไปดวยความหลากหลายของรานคา



 

 

 
 
 
 
 
 
 

และแบรนดดังมากมายตั้งอยูปะปนไปกับรานคาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ�น ไดแก Apple 
Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton แ ล ะ อ่ื น ๆ 
เรียกไดวาเปนศูนยรวมแทบจะทุกยี่หอดังทั่วโลกเลยก็วาได นอกจากน้ีแลวยังมีสินคา
จําพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ กตาน ารักๆ ก็มี ให เลือกซื้อ เชนกัน  และ
นอกเหนือไปจากรานคาทันสมัยจากแบรนดตางๆ แลวที่ชินไซบาชิยังมี Shopping 
Arcade ที่เอารานคาเล็กๆ มารวมไวภายใตหลังคาเดียวกันมีเสนทางยาวประมาณ 
600 เมตรมีสินคาให เลือกสรรมากมาย อาทิ  ชุดกิโมโนแบบดั้ งเดิม,อัญมณี
เครื่องประดับและรานหนังสือ เปนแหลงที่ตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคา
มากมายใหทานไดชอปปم�งไดจุใจ และยังมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆตางๆมากมาย 
เชน 
วัดชิเทนโนจ ิ พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง ศาลเจาเฮอัน 
ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด 
หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา 
หรือเลือก ซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เต็มวัน เพ่ิมผูใหญทานละ 2,700 บาท / 
เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ทานที่
ซื้อทัวรเสริมนําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลน
หลาก หลายชนิดตื่นเตน ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจาก
เร่ือง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเร่ือง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือ
พบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาล
กวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไป
เดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” 
เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารัก เชน 
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซ น  The Wizarding World of 
Harry Potter ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไป
สัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตในฉากตางๆจากภาพยนตร โซน THE FLYING 
DINOSAUR เปดประสบการณใหม กับเครื่องเลนใหมลาสุด ท่ีจะไดใหคุณบินได ใน
โซน Jurassic Park เปนอีก 1 ใน เครื่องเลนหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได
รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิ้งดิ่งสูงสุดถึง 37.8 
เมตร โซน MINION PARK เปนโซนใหมลาสุดที่สรางเอาใจสาวกเจาตัวเหลืองสุด
กวนที่โดงดังมาจาก เรื่อง Depicable Me ซึ่งไฮทไลทของโซนน้ีคือ Despicable 
Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดวย รานคาขายของท่ีระลึก รานอาหาร 
โชวตางๆ มากมาย รวมทั้งยังมีเครื่องเลนแนว 3-D มากมาย แถมยังเปนโซน 



 

 

"Minion Park" ที่ใหญที่สุดอีกทั้งสําหรับทานที่ชื่นชอบนักสืบจิ๋วโคนันที่กระแสตอบ
รับดีจนยูนิเวอรแซล ญี่ปุ�น ตองนํากลับมาอีกครั้ง ภายในงานจะมีทั้งเกมไขปริศนาสืบ
คดี Real Escape Game ตามดวย Entertainment Restaurant รานอาหาร
พรอมเสิรฟ และ Play Rally รับรองวาคุณจะไดดื่มดํ่ากับโลกของโคนันคุงแบบจัด
เต็มไปเลย 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า* 

  นําทานเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 5 เมืองนารา – วัดโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล – สนามบินคันไซ 

(B/-/-) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญี่ปุ�น ท่ีตั้งขึ้นมาในป 710 และไดรับ
อิทธิพลของศาสนาพุทธอยางเต็มที่ จนกระทั่งถึงปจจุบันน้ียังคงมีสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เกาแกที่สุดอีกดวย  
วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of 
Nara) นับเปนหน่ึงในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ
ประเทศญี่ปุ�นอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เปนอาคารไมที่ใหญที่สุด
ในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรียกได
วามีขนาดที่ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�น มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงน้ีน้ันถูก สราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูได และเปนที่ชื่นชอบสําหรับนักทองเที่ยวก็คือเจา
กวางนอยใหญที่เดินควักไขวไปมา ซึ่งก็สามารถใหอาหารกวางเหลาน้ันดวยขนมแซม
เบที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีานที่ขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 
เยน 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันมอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 ชอปปم�ง ณ โอซากาเอ็กซโปซิตี้ [OSAKA EXPO CITY] ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา 

ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิตี้เปนสวน
หน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเมื่อป 1970 
ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร 
ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 

 อิออน มอลล  (Aeon mall) เป นห างสรรพสินค าที่ นิ ยมในหมู นั กท องเที่ ยว
ชาวตางชาติ ภายในตกแตงรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลาย



 

 

มากกวา 150 ราน จําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน 
นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินคันไซ 
23.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ(XJ)  

เท่ียวบินที ่XJ 611 [พิเศษบรกิารอาหารรอนบนเครื่อง]   
 

วันที่ 6 สนามบินดอนเมือง 
[ XJ611 23.55-03.50] 

03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
05 มิ.ย. – 10 มิ.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
07 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
12 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
14 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
19 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
21 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,900 7,900 
28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
03 ก.ค. – 08 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
05 ก.ค. – 10 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
10 ก.ค. – 15 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
12 ก.ค. – 17 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 



 

 

13 ก.ค. – 18 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
14 ก.ค. - 19 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
26 ก.ค. – 31 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
09 ส.ค. – 14 ส.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
10 ส.ค. – 15 ส.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
11 ส.ค. – 16 ส.ค.  2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
14 ส.ค. – 19 ส.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
16 ส.ค. – 21 ส.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
21 ส.ค. – 26 ส.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
23 ส.ค. – 27 ส.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 21,900 7,900 
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
05 ก.ย. – 10 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
06 ก.ย. – 11 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
12 ก.ย. – 17 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
13 ก.ย. – 18 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
18 ก.ย. – 23 ก.ย. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,900 7,900 
20 ก.ย. – 25 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
25 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 
27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 7,900 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  



 

 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโล / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบินไทย 

30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวนิาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  
 
 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือ
การพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 



 

 

หมายเหตุ  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


