
 

 

รหัสทัวร ZET1900470 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ   วัดคิโยมิสึ    วัดคินคะคุจิ   วัดโทไดจิ   ตลาดคุโรมง   ดิวต้ีฟรี   
ชอปปم�งชินไซบาชิ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลบั 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตองเสียคาใชจาย) 
 

วันที่สอง โอซากา – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิส ึ- วัดคินคะคุจ ิ– อิออน จัสโก 
01.15 น. เหิรฟ�าสูเมืองโอซากา ประเทศญี่ ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 บริการอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสู  

จากน้ันนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่เปนที่นับถือยิ่ง
ของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณของเร่ืองพืชพรรณ
ธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ�นช่ือวาเปน ทูต
สวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปปم�น
ของเทพจ้ิงจอก ที่มีจํานวนมากมาย  
แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงทีเ่ปนสัญลักษณของศาลเจาที่มมีากกวารอยตน
ทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปน
ฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเร่ืองวิ่งลอด
ซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดที่ใหญและเกาแกต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา 
และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่ง
กวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหง
ความร่ํารวย มั่งค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถ
ถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตได
งดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจาก



 

 

ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม 
แข็งแรง   
จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุ�นตบแตงตามสมัยเอโดะที่มีช่ือเรียกวา ถนน
สายกาน้ําชา และ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ�นขนานแท อาทิ ขนมโมจิ 
ที่ขึ้นช่ือที่สุดของญี่ปุ�น มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเปนไสถั่วแดงสูตร
ด้ังเดิม, ไสสตรอเบอรร่ี, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต 
สัญลักษณที่โดงดังที่สุดในญ่ีปุ�น คือ เกอิชา  เปนตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติ
อยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว, เครื่องเซรามิค 
ญี่ปุ�น ทั้งกาน้ําชา ถวย ชาม ตางๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 
นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเปน
สถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟ
ไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําที่สามารถ
สะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม  

มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮติในการตูนเร่ืองดัง อิคคิวซงั ทั้งทีจะพลาดกับ
เมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาททองไดยงัไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทครีมน้ันจะเปนรสชาเขียว เน้ือครีมเนียนนุม
ละมุนลิ้น ทาํมาจากผงชาเขียวแทๆตนตํารับของญ่ีปุ�น ขางในโคนใสแป�งโมจิเพื่อเพิม่
ความนุมนวลการในล้ิมรส และเพิม่ถั่วแดงหวานที่ใหรสชาดเขากันดกีับชาเขียวกอนจะ
หุมดวยแผนทองคาํที่ผลติโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญี่ปุ�น 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก  ใหทานได
เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 
100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีได
เลย **อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** **อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

พักที ่  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอ
ซากา โดยการน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถน่ังรถไฟ JR เพื่อเดินทางเทีย่วใน
แหลงทองเที่ยวช่ือดัง อาทิ 



 

 

- ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไป
กับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่ง
ยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยังมี
รานอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดาราน
ของตนดวยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวให
ความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายาม
สรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ 
สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือ
ดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง   

- โอซากา อะควอเร่ียม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะไดพบกบั
ปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลา
แสงอาทิตย ที่มีขนาดตัวใหญราคาประเมนิมไิดและเพลินตากบัสัตวมชีีวติใตน้ํานานา
ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปน
ตน  

- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปน
พุทธสถานแหงแรกในญี่ปุ�น โดยมีจุดเดนอยูที่ เจดีย 5 ช้ันอันวิจิตร สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  

หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ชําระเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไม
รวมคาเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนัง
ดังที่ทานช่ืนชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเร่ือง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับ
ไดโนเสารจากเร่ือง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ใน
เหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)  และ
สนุกสนานไปกับเคร่ืองเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส 
พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานได
เพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักช่ือดังของญี่ปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street  
หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry Potter ที่สรางเพื่อ
เอาใจเหลาสาวกของแฮรร่ีพอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวท
มนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจ
หองเรียนเวทมนตรคาถา               ยานฮอกมีท รานขายของแปลกประหลาดของ
เหลาพอมดและแมมดทั้งหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ บัตเตอรเบียร เคร่ืองด่ืมที่
ไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงน้ี [ไมมีแอลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือ



 

 

ในโซนน้ีที่ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ ดีที่สุดของโลก               คือโซน Harry 
Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการ
ถายภาพ 4K ที่จะสรางความต่ืนเตนเราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวท
มนตรไปกับแฮรร่ีพอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิด
อยางจุใจ (สําหรับต๋ัวยูนิเวอรแซลสตูดิโอ หากทานตองการซื้อต๋ัวกรุณาแจงเจาหนาที่
ลวงหนา เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม หากมี
คาใชจายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) 
เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี ่       นารา – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง - ดิวต้ีฟรี - ชอปปم�งชินไซบาชิ – ริงกุเอาทเล็ท 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนารา เปนเมืองหลวงแหงแรกของญี่ปุ�น สรางขึ้นเมื่อป 
พ.ศ.1253 นําทานชม วัดโทไดจ ิเปนวัดที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 
ตน รองรับหลังคาเปนสถาปตยกรรมช้ินงามสมัยคามาคุระ สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.1286 
สิ่งสําคัญที่ล้ําคาทีสุ่ดของวัดน้ีคือ หลวงพอโตไดบุสสึ สรางดวยทองสัมริดที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลก ประดิษฐานอยูในวิหารหลวงพอโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม และสรางขึ้นใหม
ถึง 2 คร้ัง ซึ่งวิหารหลังปจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิม และยังไดช่ือวาเปน
วิหารไมขนาดใหญที่สุดในโลกดวยเชนกัน และทุกทานจะไดสัมผัสกับกวางนารักและ
แสนเช่ืองที่อยูบริเวณรอบวัดเปนจํานวนมาก 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง เปนตลาดที่มีช่ือเสียงและเกาแกมากที่สุดแหง
หน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากากันเลยทีเดียว มี
บรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขาง
ทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายทั้งของสด และแบบพรอมทาน มี
ของกินเลนและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน ของที่ขายสวนภายใน
ตลาดคุโรมงจะเปนของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ และผักตางๆ รานอาหารตางๆ
ภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม 
และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุระ เปนตน 
นอกจากน้ีก็จะเปนพวกผลไมตางๆตามฤดูกาลของญี่ปุ�นที่ควรคาแกการลองเปนอยาง
มาก เชน แอปเปم�ล มะเขือเชอร่ี สตอเบอร่ี เมลอน กีวี และลูกแพร เปนตน 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูก
ยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซื้อในเมืองอ่ืนของประเทศ
ญี่ปุ�นไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทาน้ัน  นําทานชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือ
ดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และ
สินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และ
บันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่ง
เสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให
เปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึก
อยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด 
เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมาย
การคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 
จากน้ันนําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกับสนามบินคัน
ไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดังหลากหลายและสินคาดี
ราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสําอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, รองเทาอุปกรณกฬีา, 
เคร่ืองใชไฟฟ�า และยงัเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญีปุ่�นโกอินเตอรมากมายกับคอล
เลคช่ันเส้ือผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia 
Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมทัง้เลือกซือ้กระเป�าไฮ
ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ 
รวมไปถึงรองเทาแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch 
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอป
ปم�งตามอัธยาศัย  (อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอปปم�งสินคา) 

พักที่  โรงแรม  N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา  สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.50 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ613 บริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ)  
กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอนทาํการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท  
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 

อัตราคาบริการ 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,500 บาท 
/ทริป/ตอทาน*** 
ราคาจอยแลนดไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน หักคาต๋ัวออกทานละ  8,000 บาท 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 
กําหนดการเดินทาง 

 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน พักเดี่ยวเพิ่ม 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 21,999 8,000 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 

07 – 11 มถิุนายน 2562  20,999 8,000 
12 – 16 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 
26 – 30 มถิุนายน 2562 20,999 8,000 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 
20 – 24 สงิหาคม 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 



 

 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่
เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพือ่ยืนยันการมคุีณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดงัตอไปน้ี 
 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักใน

ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจดัเตรียมให 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจนัทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


