
 

 

รหัสทัวร HPT1900876 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา นารา เกียวโต เที่ยวครบรส  5 วัน 3 คืน [XW] 
- ยานชินไชบาชิ 
- ปราสาทโอซากา 
- วัดโทไดจิ 
- ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ 
- ป�าไผ  
 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียวเพิ่ม หมายเหต ุ

1-5 มิถุนายน 62 19,876 8,900  
3-7 มิถุนายน 62 17,876 8,900  
5-9 มิถุนายน 62 20,987 8,900  
8-12 มิถุนายน 62 19,876 8,900  
10-14 มิถุนายน 62 17,876 8,900  
12-16 มิถุนายน 62 20,987 8,900  
15-19 มิถุนายน 62 19,876 8,900  
17-21 มิถุนายน 62 18,876 8,900  
19-23 มิถุนายน 62 20,987 8,900  
22-26 มิถุนายน 62 19,876 8,900  
24-28 มิถุนายน 62 18,876 8,900  
26-30 มิถุนายน 62 20,987 8,900  

29มิถุนายน-3กรกฎาคม 62 19,876 8,900  
1-5 กรกฎาคม 62 18,876 8,900  
3-7 กรกฎาคม 62 20,987 8,900  
6-10 กรกฎาคม 62 19,876 8,900  
8-12 กรกฎาคม 62 19,876 8,900  
10-14 กรกฎาคม 62 20,987 8,900  
13-17 กรกฎาคม 62 22,987 8,900  
15-19 กรกฎาคม 62 24,987 8,900  
17-21 กรกฎาคม 62 25,987 8,900  
20-24 กรกฎาคม 62 20,987 8,900  
22-26 กรกฎาคม 62 19,876 8,900  
24-28 กรกฎาคม 62 24,987 8,900  
27-31 กรกฎาคม 62 24,987 8,900  

29กรกฎาคม-2สิงหาคม 62 20,876 8,900  
31กรกฎาคม-4สิงหาคม 21,987 8,900  

3-7 สิงหาคม 62 21,987 8,900  
5-9 สิงหาคม 62 25,987 8,900  
7-11 สิงหาคม 62 26,987 8,900  



 

 

10-14 สิงหาคม 62 23,987 8,900  
12-16 สิงหาคม 62 23,987 8,900  
14-18 สิงหาคม 62 24,987 8,900  
17-21 สิงหาคม 62 24,987 8,900  
19-23 สิงหาคม 62 22,987 8,900  
21-25 สิงหาคม 62 23,987 8,900  
24-28 สิงหาคม 62 23,987 8,900  
26-30 สิงหาคม 62 22,987 8,900  
28สิงหาคม-1กันยายน 23,987 8,900  
31 สิงหาคม-4กันยายน 23,987 8,900  

2-6 กันยายน 62 22,987 8,900  
4-8 กันยายน 62 23,987 8,900  
7-11 กันยายน 62 23,987 8,900  
9-13 กันยายน 62 22,987 8,900  
11-15 กันยายน 62 23,987 8,900  
14-18 กันยายน 62 23,987 8,900  
16-20 กันยายน 62 22,987 8,900  
18-22 กันยายน 62 23,987 8,900  
21-25 กันยายน 62 23,987 8,900  
23-27 กันยายน 62 22,987 8,900  
25-29 กันยายน 62 23,987 8,900  
28กันยายน-2ตุลาคม 23,987 8,900  
30กันยายน-4ตุลาคม 24,987 8,900  

2-6 ตุลาคม 62 26,987 8,900  
5-9 ตุลาคม 62 26,987 8,900  
7-11 ตุลาคม 62 25,987 8,900  
9-13 ตุลาคม 62 27,987 8,900  
12-16 ตุลาคม 62 26,987 8,900  
14-18 ตุลาคม 62 25,987 8,900  
16-20 ตุลาคม 62 27,987 8,900  
19-23 ตุลาคม 62 27,987 8,900  
21-25 ตุลาคม 62 25,987 8,900  



 

 

จอยแลนดหักคาต๋ัวออก 8,000 บาท 
***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  
 
20.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น3 

เคานเตอรสายการบิน NOKSCOOT เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง 

23.40 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน  NOKSCOOT 
เท่ียวบินที ่XW112  

 
วันที่สอง สนามบินคันไซ โอซากา – รถไฟแมว - ตลาดปลา วาคายามา  – ยานชินไชบาชิ  (B 

/ L/ อิสระ) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับ
กระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตวั  
บริการขาวปم�น (มื้อที่ 1) เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 
นําทานเดินทางสู รถไฟทะมะ (Tama Densha) ที่น่ีมีรถไฟลายแมวสามสีอยูขบวน
หน่ึง มีชื่อเฉพาะวา ทามะเด็น (Tama-den) ยอมาจาก Tama Densha หรือรถไฟ
เจาทามะ ใหนักทองเที่ยวไดใชบริการกัน ซึ่งเจาแมวทามะเปนนายสถานี  รถไฟ
ขบวนน้ี วิ่งระหวางสถานีวากายามา ไปจนสิ้นสุดปลายทางที ่สถานีคิชิ ใชเวลา
เดินทาง 30 นาที ตัวสถานีคิชินารักมากครับ สังเกตดูดีๆ มันเปนรูปแมว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี2) เมนู SHABU BUFFET 
นําทานเดินทางสู Wakayama Kuroshio Fish Market เปนตลาดปลาแหงใหมที่
สรางขึ้นเพ่ือเปน แหลงจําหนาย อาหารทะเลสดจากอาว Wakaura ที่เปนที่ต้ังของ
ตลาดปลาแหงน้ีน่ันเอง ความพิเศษของตลาดปลาแหงน้ีคือ การโชวแลปลาทูนาโดย
เชฟชาวญี่ปุ�น ซึ่งจะมีการจัดโชวน้ีขึ้นทุกวัน วนัละ 3 ครั้ง คือ 11.00, 12.30, 15.00 
น. ซึ่งเราสามารถชมฟรี โดยไมตองเสียคาใชจายแมแตเยนเดียว และเม่ือจบโชวจะได
ลองชิมเน้ือปลาทูนาแบบสด ๆ อีกดวยนะ ถาชิมแลวติดใจก็สามารถซื้อกลับไดดวยจา 
บอกเลยวาราคาถูกจนตองสะพรึง  ใครที่อยากซื้อแลวกินเลยก็ทําได เพราะเคามีการ
จัดโตะและ เกาอ้ีไวพรอมใหเราน่ังรับประทาน อํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวได
เดินเลือกซื้อของที่อยากกิน แลวมาเลือกที่น่ังกันไดตามสบายเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งยานชินไชบาชิ มีท้ังรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน 
มีสินคามากมาย ทั้งถูกและแพง ท้ังสินคาแฟชั่นลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลอง
ดิจิตอล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหม ลาสุดและตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุมสาว
ชาวโอซากาที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝم�งโตเกียว รวมทั้งรานอาหาร
หลากหลาย เดินไปเก็บภาพเปนที่ระลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา เชน ปูยักษ หนา
ภัตตาคารขาปูยักษ และสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของกูลิ
โกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุ�นน่ันเองหรือจะเปนรานดิสนียชอปผลิตภัณฑใหมๆ
จากดิสนีย และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึ่งทานสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหาร
ขึ้นชื่อของนครโอซากาทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เปนตน ใหทานไดเพลิดเพลินกัน



 

 

ตลอดทั้งวัน นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ และมีช่ือเสียงอยางหางได
มารู หางโซโก หรือจะเปนทากาชิมายา มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอีก
ดวย อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํ่า อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย  
ที่พัก        TGM NAMBA หรือ FP Hotel  NAMBA หรือ เทียบเทา 
 
วันที่สาม     โอซากา –ปราสาทโอซากา - วัดโทไดจิ– ป�าไผ - ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ –DUTY 

FREE (B / L / อิสระ) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อที่3)  
 นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สราง

ขึ้นเปนครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเปนวัด Osaka Hongan-jiเมื่อป ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค .ศ .1537-1598) นั ก ร บ
ระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเปนครั้งแรก
หอคอยประสาท หรือสวนที่เรียกวา Tenshukakuแลว
เสร็จลงสองปตอมา  แตหลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jinในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูก
ฆาลางโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย
Toku gawa แตนาเสียดายที่ในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหายทั้งหมด กอนจะทํา
การบูรณะขึ้นมาใหมอีกครั้งและถูกประกาศ ใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอ
ซากาปจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคา และภาพเสือ บน
กําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ 
Tenshukakuทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจน



 

 

ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปละราว 1-3 ลานคน
(ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก) ชวงปลายมีนา-ตนเมษาทานสามารถชมดอก
ซากุระไดที่ สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็งปราสาทโอซากา (Nishi No Maru Teien Park) 
สวนน้ีตั้งอยูภายในอาณาเขตของปราสาทโอซากา มีซากุระกวา 600 ตน (ชวงซากุระ
บานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสถานที่และสภาพอากาศในแตละป)  
จากน้ันนําทานขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู เมืองนารา 
Nara เปนเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา
ระยะทางประมาณ  35 กิ โล เมตร ชื่ อNara มาจาก
ภาษ าญี่ ปุ� น คํ าว า  Narasu แป ลว าทํ า ให แบ น ราบ 
เน่ืองจากพื้นที่ของเมือง Nara ตั้งอยูบนที่ราบเมืองนารา 
เคยเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมากอนในป ค.ศ. 710-
784 (กอนเมืองหลวงจะถกูเปลี่ยนเปนเกียวโตในภายหลัง) มีกวางเปนสัญลักษณของ
เมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเปนสัตวรับใชเทพเจา ปจจุบันเมือง
นารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง ไมวาจะเปนศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็
ตาม นําทานไปชม วัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศ
ตะวันออก ตั้งอยูที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือเปนโบราณสถานที่มีความเกาแกและ
สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�นและยังถือวาเปนวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน
มากที่สุดในนารา สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 752 ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง
จนถึงขีดสุด สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุทสึ ซึ่งเปนที่
ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุทสึ) วากันวาเปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมี
ความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมที่เห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียง
แค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคย ถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความ
ยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ดานหนาบริเวณวัดจะเปน สวนกวาง 
ซึ่งจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเที่ยวไดถายรูปและซื้ออาหารใหกิน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที4่) บุฟเฟ�ต BBQ Buffet Yakiniku  
บาย นําทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของ

ญี่ปุ�น ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ป ซึ่งในอดีตมี
ความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
การปกครองเป นอย างมาก นํ าท าน เดิ นทาง ชม
ธรรมชาติแถบอาราชิยามา  แหลงชมธรรมชาติในฤดู
ใบไมเปลี่ยนสีของเมืองเกียวโตที่โดงดังและมีชื่อเสียงอีก
แหงในญี่ปุ�นที่นิยมมาทองเที่ยวเพ่ือช่ืนชมกับบรรยากาศ



 

 

หลากสีสันสดใสของใบไมสีเขียว แดง เหลือง กอนที่จะรวงหลนจากตนไปตามฤดูกาล 
มีสะพานที่ทอดขามแมน้ําโออิงาวะ ชื่อสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร 
ซึ่งชื่อของสะพานน้ีมีความหมายวาสะพานที่มองเห็นดวงจันทรอยูขางหนา เบื้องลาง
ของสะพานคือแมน้ําโออิที่ไหลมาจากตาน้ําในภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใส
สะอาดมานับตั้งแตอดีต นําทุกทานเดินทางชมป�าไผ ไผที่ขึ้นอยูสองขางทางเสมือน
หน่ึงเปนอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้นตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปมาแลว เพื่อใชใน
การประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้งโบราณ 
จนกระทั่งกาลเวลาผานไปไผเหลาน้ีก็ยังไดรับการดูแลเปนอยางดี เมื่อเขาสูป�าไผแลว 
จะไดสัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสดชื่น
ตลอดเสนทาง 

 
 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมไฮไลท เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปน
สัญลักษณของศาลเจา ที่มีมากกวารอยตน ทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขา
ลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเรื่อง 
MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา นําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE 
และซื้อสินคาท่ีระลึกนานาชนิด  

คํ่า อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย  
ที่พัก        TGM NAMBA หรือ FP Hotel  NAMBA หรือ เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี ่ อิสระทองเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอรแซลเจ
แปน  (B / อิสระ/ อิสระ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี5)  
Option A : อิสระทองเที่ยว FREE DAY เต็มวัน (ไมรวมคาเดินทาง) 

ตะลุยโกเบ ตามหาหุน Tetsujin 28 หรือหุนเหล็กหมายเลข 28 โดยไกดแนะนํา
ถาใครเคยไปดูหุนยนตกันดั้มขนาดเทาจรงิที่โอไดบะ โตเกียวมาแลว คดิวานาจะตอง
ตื่นตาตืน่ใจกบัเจาเท็ตสจึิน หุนเหล็กหมายเลข 28 น้ี ดวยการสรางขึน้ภายใต Kobe 
Tetsujin Project มีวัตถปุระสงคที่จะสรางสัญลักษณประจําเมืองโกเบหลังจากที่
เกิดเหตุการณแผนดินไหวในป 1995 มีความสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยูที่สวน 
Wakamatsu 
แนะนําสถานที่ทองเท่ียวในโกเบอ่ืนๆ 

- ถนน Motomachi      ใครเปนขาชอปปم�งก็ตองมายานน้ีกันเลย ถนนซันโนมิยะ และ
ถนนโมโตมาจิ ที่น่ีจะไดพบกับรานรวงที่ตกแตงแบบเกๆ และหางไดมารูขนาดใหญ
ยักษ ตัวตึกมีการออกแบบสไตลยุโรปภายในมีรานคามากกวา 70 รานใหเดินเลนได
ตามสะดวก 

- China Town      ไปหาอาหารจีนอรอยๆ กินกัน ที่ไชนาทาวนของเมืองโกเบ ที่
ยานนันกินมาชิ(Nankin – mashi) จะเจอประตูมังกรทางเขา ที่เปนเอกลักษณของไช
นาทาวน ถึงเปนไชนาทาวนที่เล็กที่สุดในญี่ปุ�น 

- ยอดเขารอกโกะ ขึ้น Rokko Cable Car แลวตอบัสขึ้นไปที่  Rokko Garden 
Terrace ชมความงามตรงจุดชมวิว ถาไดชมวิวตอนกลางคืน จะไดเห็นวิวเมืองโกเบ
ยามคํ่าคืนแบบพาโนรามา ที่น่ีนอกจาก จุดชมวิวเมืองโกเบที่สวยงามแลว ยังมีที่เที่ยว
ตามจุ ด อ่ื นๆ อี ก  เช น  Rokko International Musical Box Museum ที่ เรา
สามารถทํ า กลองดนตรีของเราเองไดด วย หรือ Rokko Alpine Botanical 
Garden สวนพฤกษชาติที่ มี ดอกไม และตนไมมากกว า 1,500 พั นธุ  ถ ามา
ตาม ฤดูกาลก็จะไดเห็นตนซากุระ ตนเมเปم�ล หรือดอกไมอ่ืนๆ บานสะพรั่ง ใหเราไดดื่ม
ดํ่ากับธรรมชาติไดอยางเต็มที ่
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา** 
 
 
 
 



 

 

Option B : เลือกซื้อบัตรเท่ียวยูนิเวอรแซลเจแปน ชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท (ราคาน้ีไม
รวมคาเดินทาง) 

ยูนิเวอรแซลสตูดิโอรวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลาย
ชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิง
ไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจาก
เรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัว
เหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาล
กวา 1,500 ลานเยน(เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ 
สไปเดอรแมน ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนตัวการตูนสําหรับ
เด็กโซน วันเดอรแลนด เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 
หรือใหทานพบกับโซนใหมลาสุดที่จะเปดตัวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมน้ี คือโซน
“HARRY POTTER” ใหทานไดดื่มดํ่ากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่องแฮรรี่
พอรตเอรกันเลยทีเดียว 
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา** 

ที่พัก  TGM NAMBA หรือ FP Hotel  NAMBA หรือ เทียบเทา 
 

วันที่หา      สนามบินคันไซ – ดอนเมือง   (B / -- / --) 
เชา รับประทานอาหารเชา (ม้ือท่ี 6) แบบ  Set Box 

เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทางมาสนามบิน 
05.00น.    นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
08.20น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   NOK SCOOT เท่ียวบินที ่XW111 
12.10น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 

 



 

 

 
  

เงื่อนไขหองพัก 
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทาง
บริษัททัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง 
โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดบัเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพัก
แบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 
หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบ
เตียงคูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจดัหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ให
ทานแทน 
4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพัก ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะเขาใช
บริการออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบน้ําแร
ธรรมชาติเทานั้น)     



 

 

* ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินดอนเมือง กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีเพราะเปนคาใชจายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่
จะสํารองพาหนะ* 

 
* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการ
บิน *การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไป
แทรกแซงไดแตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการ
เดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 
 
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุ�น 
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองที่ประเทศญี่ปุ�นทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุก
กรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับทีป่ระเทศญี่ปุ�นเรียกเกบ็ผูโดยสารตองรอกลับ
ประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 
ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามรายการ    
2. .คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ    
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.   
8. หัวหนาทัวรนําเท่ียวตลอดรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
 
 



 

 

ราคาทัวรไมรวม  
1. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับ

ภาษี) 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง 

อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม 
3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 

20 ก.ก.) 
4. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาต ิ
5. ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระที่

สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําหรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่
เรียบรอย คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 30 วันกอนการเดินทาง  

  
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 



 

 

4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5.ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเลื่อนการเดินทางไดทุกกรณี 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคา
มัดจําท้ังหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การ
สํารองที่ น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง 
รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน  
6. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี  

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน

ประเทศญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรยีมให  
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ทัวร ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีไ่มมีวีซา  และอยางนอย 15 วัน  กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทาง 
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท 
พรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของ สัมภาระ ความลาชา
ของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 

 โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสยักรุณาสอบถามกอนทําการจองทกุครั้ง 


