
 

 

รหัสทัวร B2B1900570 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา โกเบ เจากวางนอย 6 วัน 4 คืน (XJ) 
อุโมงคป�าไผ เมืองอาราชิยามา 
ขอพร ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ 
เยี่ยมชมวัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง  
ชมความงามและถายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว  
ชมบริเวณดานนอก ของ ปราสาทโอซากา 

 
 

  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ [XJ610 14.10-21.40] 
12.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 4 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได ] 

14.10 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น สนามบินคันไซ เมืองโอซากา โดยสายการบินไทยแอร
เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ610 [บริการอาหารรอนบนเครื่อง] 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ังแบบ 
3-3-3 (ฟรีน้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน และหากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสีย
คาใชจาย 

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและรับกระเป�าสมัภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KANSAI HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 2 นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – กิจกรรมชงชา – อาราชิยามา – ป�าไผ – สะพานโท

เก็ตสึเคียว [B/L/-] 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญี่ปุ�น ที่ตั้งขึ้นมาในป 710 และไดรับ
อิทธิพลของศาสนาพุทธอยางเต็มที่ จนกระทั่งถึงปจจุบันน้ียังคงมีสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เกาแกที่สุดอีกดวย  
วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) 
นับเปนหน่ึงในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศ
ญี่ปุ�นอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก 
หลวงพอโตหรือ ไดบุตส ึยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซ่ึงก็เรียกไดวามีขนาด
ที่ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�น มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงนี้น้ันถูก สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูได และเปนที่ชื่นชอบสําหรับนักทองเที่ยวก็คือเจากวางนอย
ใหญที่เดินควักไขวไปมา ซึ่งก็สามารถใหอาหารกวางเหลาน้ันดวยขนมแซมเบที่ทํามา
สําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีานที่ขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 เยน 

 
 

เมืองเกียวโต (Kyoto)อดีตเมืองหลวงและที่พํานักของจักรพรรดิญี่ปุ�น ในชวงป 794 – 
1868 และปจจุบันน้ีก็เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั้งมีประชากรอีก
ราวๆ 1.4 ลานคน ซึ่งสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษเอาไวในสภาพอดีตซะเปนสวนมาก 
จากน้ันนําทานสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การชงชาญี่ปุ�น โดยการชง



 

 

ชาตามแบบฉบับของญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการ
ดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก ใหทุก
ทานไดเขารวม กิจกรรมในการชงชา น้ีอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระเลือกซื้อของที่
ฝากของทีร่ะลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย 
 

อาราชิยามา (Arashiyama) เปนอีกเขตหน่ึงที่นักทองเท่ียวนิยมมากัน อยูทางตะวักตก
ของเกียวโต โดยเริ่มเปนที่นิยมตั้งแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปนตนมา และจะมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอยางคับคั่งในชวงที่ดอกซากุระบานและชวงใบไม
แดงหรือใบไมเปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยามาน้ันจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทั้งรานคา 
รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ สถานที่ที่ไดรับความนิยม
อีกที่หน่ึงเมื่อมาถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงคป�าไผ (Bamboo) ทางเดินที่โอบลอมดวยตนไผสี
เขียวท่ีสูงมาก สวนทางตอนเหนือของเมืองน้ันจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยูทั่วไปตามภูเขาที่
เขียวชะอุม 

 จุดท องเที่ ยวที่ สวยงามอีกที นึ งก็คือซากาโน  ที่ ตั้ งของ สะพานโทเก็ตสึ เคียว 
(Togetsukyo) ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณอาราชิยามา เปนสะพานที่ใชขามแมน้ําสาย
ใหญของเมือง ซ่ึงอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนัก จากน้ันนําทานเดินทางสูยานการคาของ
เกียวโต 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ยานการคา 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 วัดคินคาคุจิ – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – โอซากา – ปราสาทโอซากา  

(ถายรูปดานนอก) – ชอปปم�ง โดตงโบร ิ– ชอปปم�งชินไชบาชิ [B/L/-] 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง (Kinkakuji) ชมบานพักตากอากาศของโชกุน“อาชิคะงะ 

โยชิมิสึ” เปนบานพักที่เปนปราสาททองทั้งหลังตั้งอยูกลางสระน้ํา และเน่ืองจากน้ําใน
สระจะน่ิง ทานจะไดเห็นเงาของปราสาทสะทอนลงผืนน้ํา กลายเปนวาจะเห็นปราสาท
ทองสองหลัง ปราสาทแหงน้ีไดรับการยกยองจากนักประวัติศาสตรชาวอังกฤษวาสราง
ไดอยางกลมกลืน ประณีตสวยงามไดสัดสวนเปนที่สุด และทําเปนฉากหน่ึงในการตูนชื่อ
ดังเร่ือง อ๊ิกควิซัง เณรนอยเจาปญญา น่ันเอง 

 
 

ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจิ้งจอกเปนศาลเจาชินโต (Shinto) ที่
มีความสําคัญแหงหน่ึงของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่นตนจนเปนทางเดินได
ทั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักสิทธ โดย เทพอินาริ (หรือ 



 

 

พระแมโพสพ ตามความเชื่อของไทย) จะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บ
เกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคูกาย (บางก็วาทาน
ชอบแปลงรางเปนจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน ศาลเจา
แหงน้ีมีความเกาแกมากถูกสรางขึ้นตั้งแตกอนสรางเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันวาจะเปน
ชวงประมาณปค.ศ. 794 หรือกวาพันปมาแลว อีกทั้งที่แหงนี้ยังไดเปนสวนหน่ึงของ
ภาพยนตรฮอลลีวูด เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกดวย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ชมบริเวณดานนอก ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) เปนหน่ึงในแลนดมารค

สําคัญของเมืองโอซากา เปนหน่ึงในจุดทองเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซากาก็ตอง
เดินทางมาที่ น่ีดวย หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูก
ลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุ ซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก มีตน
ซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดัง ใหทานถายรูป
กับตัวปราสาทเพียงดานนอกเทาน้ัน 

 ชอปปم�ง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา 
เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริม
คลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะ
เปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico 
Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เปนสัญญลักษณ
ของเมืองโอซากา แถมยังเช่ือมตอกับ ยานชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) บริเวณแหลงช
อปปم�งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส ราน
เครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม ราน
เสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , ABC 
Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 

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 และอ่ืนๆ เรียก
ไดวาเปนศูนยรวมแทบจะทุกยี่หอดังทั่วโลกเลยก็วาได นอกจากน้ีแลวยังมีสินคาจําพวก
อาหารและเครื่องดื่มหรือตุกตานารักๆ ก็มีใหเลือกซื้อเชนกัน และนอกเหนือไปจาก
รานคาทันสมัยจากแบรนดตางๆ แลวที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอา
รานคาเล็กๆ มารวมไวภายใตหลังคาเดียวกันมีเสนทางยาวประมาณ 600 เมตรมี
สินคาใหเลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม,อัญมณีเครื่องประดับและราน
หนังสือ เปนแหลงที่ตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปปم�ง
ไดจุใจ และยังมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน 
วัดชิเทนโนจ ิ พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง ศาลเจาเฮอัน 
ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด 
หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา 
หรือเลือก ซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผูใหญทานละ 2,800 บาท / 
เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ทานที่
ซื้อทัวรเสริมนําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลาก 
หลายชนิดตื่นเตน ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็
คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพื่อพบกับ
ความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 
1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอร
แมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซน
สวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารัก เชน Hello Kitty, 
Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่
สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ
โลกเวทมนตในฉากตางๆจากภาพยนตร โซน THE FLYING DINOSAUR เปด
ประสบการณใหม กับเครื่องเลนใหมลาสุด ที่จะไดใหคุณบินได ในโซน Jurassic 
Park เปนอีก 1 ใน เครื่องเลนหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนไดรอบทิศทางถึง 360 
องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิ้งดิ่งสูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน MINION 
PARK เปนโซนใหมลาสุดที่สรางเอาใจสาวกเจาตัวเหลืองสุดกวนที่โดงดังมาจาก เรื่อง 
Depicable Me ซึ่ งไฮท ไลทของโซนน้ีคือ Despicable Me Minion Mayhem 
ภายในจะประกอบไปดวย รานคาขายของที่ระลึก รานอาหาร โชวตางๆ มากมาย 



 

 

รวมทั้งยังมีเครื่องเลนแนว 3-D มากมาย แถมยังเปนโซน "Minion Park" ที่ใหญที่สุด
อีกทั้งสําหรับทานที่ชื่นชอบนักสืบจิ๋วโคนันที่กระแสตอบรับดีจนยูนิเวอรแซล ญี่ปุ�น ตอง
นํากลับมาอีกครั้ง ภายในงานจะมีทั้งเกมไขปริศนาสืบคดี Real Escape Game ตาม
ด วย  Entertainment Restaurant รานอาหารพรอมเสิ รฟ  และ Play Rally 
รับรองวาคุณจะไดดื่มด่ํากับโลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า* 

คํ่า  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 โกเบ – ถายรูปกบัสะพานอะคาชิไคเคียว – โกเบ ฮารเบอรแลนด – ริงคกุ พรีเมียม 

เอาทเล็ท – อิออน มอลล – สนามบินคันไซ [B/-/-] 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 

เมืองโกเบ (Kobe) ซึ่งอยูในจังหวัดเฮียวโกะ และเปนหน่ึงใน 10 เมืองใหญของประเทศ
ญี่ปุ�นที่นาดึงดูดใจสําหรับนักทองเที่ยว โดยที่ทาเรือโกเบน้ัน ในยุคศตวรรษที่ 19 ก็เปน
หน่ึงในทาเรือท่ีเปดทําการคาขายกับตางประเทศเปนครั้งแรกอีกดวย 

 
 

ชมความงามและถายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) หรือ
เปนรูจักกันในชื่อ “สะพานไขมุก” สรางเสร็จเมื่อป 1998 มีระยะทางความยาว 4 
กิโลเมตร เปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก โดยถูกบันทึกลงกินเนสบุคออฟเรคคอรด 
ที่มีความยาว 3,911 เมตร เสาสะพานหลักสูงประมาณ 300 เมตร ซึ่งตั้งอยูระหวาง
โกเบและเกาะอาวะจิ ในจังหวัดเฮียวโกะ 

 
 

โกเบ ฮารเบอรแลนด (Kobe Harborland) เปนแหลงชอปปم�งใหญ ศูนยรวมความ
บันเทิงที่สรางสีสันใหกับเมืองโกเบ เชิญชมอนุสรณที่ระลึกแผนดินไหวโกเบ ที่จัดแสดง
พื้นที่ริมอาวที่ไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวในป ค.ศ.1995 เพ่ือบอกเลาถึงอนุชน
รุนหลัง ทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นและการบูรณะซอมแซมใหกลับเปนเมืองที่สวยงาม ให
ทานไดอิสระถายรูปกับทิวทัศนที่งดงามริมอาวโกเบ โดยมีพิพิธภัณฑทางทะเลโกเบและ
หอคอยโกเบ สัญลักษณของเมืองโกเบเปนฉากหลังที่สวยงาม 

กลางวัน  อิสระประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โกเบ ฮารเบอรแลนด 
 เมนูแนะนํา...สเต็กเน้ือวัวโกเบ และสเต็กซีฟู�ด 
 ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลงชอปปم�งขนาดใหญ ที่มี

การออกแบบใหดูเหมือนกับรีสอรทโดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองทาชารลสตันอันมี
ประวัติศาสตรของอเมริกาและมีรานคาถึง 150 รานที่พรอมใหทานไดเดินเขาไปเลือก
ซื้อของ ทั้งสินคาแบรนเนมของญี่ปุ�น หรือ ของตางชาติ เชน Prada , Burburry , 
Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 อิออน มอลล (Aeon Mal) เปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 



 

 

ภายในตกแตงรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน 
จําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีรานเส้ือผา
แฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกต็ขนาดใหญ 

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

เท่ียวบินที ่XJ 611 [บริการอาหารรอนบนเคร่ือง] 
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 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

05 มิ.ย. – 10 ม.ิย. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
12 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 
19 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
03 ก.ค. – 08 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 
12 ก.ค. – 17 ก.ค. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
13 ก.ค. – 18 ก.ค. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
14 ก.ค. – 19 ก.ค. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
17 ก.ค. – 22 ก.ค. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
24 ก.ค. – 29 ก.ค. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 



 

 

08 ส.ค. – 13 ส.ค. 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 26,900 8,900 
09 ส.ค. – 14 ส.ค. 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 26,900 8,900 
10 ส.ค. – 15 ส.ค. 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 26,900 8,900 
14 ส.ค. – 19 ส.ค. 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 29,900 8,900 
21 ส.ค. – 26 ส.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
04 ก.ย. – 09 ก.ย. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 
11 ก.ย. – 16 ก.ย. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 
18 ก.ย. – 23 ก.ย. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 
25 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 8,900 

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

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

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ค
วากรุปมกีาร 
 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 บางสายการบิน

มีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทาน
เอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพ่ืออัพเกรดตองกระทาํท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

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

ไทย 30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวินาศ



 

 

ภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
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 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีา
ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ�น
ประกาศใหกลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ 
ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา 
ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา



 

 

เมืองของญี่ปุ�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 และเขาขาย
คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียว
เอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


