
 

 

รหัสทัวร JWT1900755 
ทัวรโอซากา โปร ป�อปปูลา ซัมเมอร 6 วัน 4 คืน (XW) 
- ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - Duty Free - เมืองนารา   วัดโทไดจ ิ 
– อิออนมอลล 
- หมูบานชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ซันมาชิ ซูจิ - ทาคายามา จินยะ  
(ดานนอก) - ชอปปم�งยาน SAKAE NAGOYA 

- เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – อาราชิยามา – ป�าไผ – ชงชาแบบญี่ปุ�น    
เมืองโอซากา – ชอปปم�งชินไซบาชิ 

 
 

 

 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความกรุณา
ใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิด
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การ
ยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ี
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วัน
กอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 

 

 
 
 
 
 

วันที่ รายการ B L D HOTEL 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง     
2 สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซากา(ดานนอก)-Duty 

free 
เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อิออนมอลล 

  
 

 NAGOYA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 

3 หมูบานชิราคาวาโกะ-ทาคายามา-ซันมาชิซูจิ     
ทาคายามาจินยะ (ดานนอก)-ยานชอปปم�ง SAKAE 
NAGOYA 

   GIFU 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
4 เกียวโต-อาราชิยามา-ป�าไผ-ศาลเจาเฮอัน-ชงชาแบบ

ญี่ปุ�นศาลเจาฟูชิมิอินาร-ิโอซากา-ชอปปم�งชนิไซบาช ิ
   OSAKA 

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

5 ทองเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวรเสริม USJ    OSAKA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
6 สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง 

 
 

 
 
บนเครื่อง 

   



 

 

วันแรก กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง  
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู โดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 

 
 
 
 
 23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน NOK 

SCOOT เท่ียวบินที่ XW112 
 

ไมมีบริการอาหารรอนและน้ําด่ืมบนเครื่อง (แตมีจําหนาย) 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง) 

 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 

ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - Duty Free - เมืองนารา   วัดโทได
จิ – อิออนมอลล 

07.10 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทโอ
ซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) 
เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมือง
โอซาก า  หอคอยปราสาทจะมี อยู
ดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูก
ลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต คูน้ํา 
และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวัก
ตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดัง
เพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเปน
อยางยิ่ง  
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี JTC Duty free ใหทานเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู ตนตํารับ 

 



 

 

เดินทางสูเมืองนารา เมืองแหงพระใหญและฝูงกวาง นําทานชม วัดโทไดจิ
(Todaiji) มีช่ือเรียกหลายๆชื่อท่ีคนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพอโตแหง
เมืองนารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับวาเปนวัดที่มีชื่อเสียงความโดงดงั
น่ีระดบัประเทศญี่ปุ�น จากน้ันนําทานสูอิออนมอลล ใหทานไดเลือกซื้อสินคา และเดิน
เลนพักผอนตามอัธยาศัย 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักที ่ NAGOYA HOTEL หรือระดบัเดียวกัน  
 
วันที่สาม หมูบานชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ซันมาชิ ซูจิ - ทาคายามา จินยะ (ดานนอก) - 

ชอปปم�งยาน SAKAE NAGOYA 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนาน

แทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 
1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และ
รูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา 
“กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 
680,000 คน เลยทีเดียว นําทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกา
เมืองทาคายามา (ถายรูปและชมดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปน
ที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขต
เมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ่งเปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษ
และคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพ
เมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย  

 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เดินทางสู ยานการคาซาคาเอะ ใหทานได
อิสระเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง มีรานรวงประมาณ 1100 ราน โดยยานน้ีจะมีหาง
ดั ง เช น  PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK 
OFF, ราน 100 เยน พรอมทั้งรานขายเสื้อผา รองเทา พรอมทั้งยังมีรานอาหาร
หลากหลายชนิดใหไดเลือกซื้อเลือกทานอีกดวย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่ GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี ่ เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – อาราชิยามา – ป�าไผ – ชงชาแบบญี่ปุ�น   เมืองโอ
ซากา – ชอปปم�งชินไซบาช ิ

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมา
ยาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโต
จึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย จากน้ัน
เดินทางสู สวนป�าไผ ที่ตั้งอยูที่อาราชิยามาเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ดัง
มากๆของที่น่ี เชื่อวาถาพูดถึงป�าไผปุ�บตองนึก
ถึงที่น่ีเปนอันดับแรกแนนอน ถาคนที่ชื่นชอบวิธี
ชีวิตเรียบงายและยังชอบเดินเลนทามกลาง
บรรยากาศป�าๆตองไมพลาดอยางเด็ดขาด 
เพราะที่ป�าไผแหงน้ีจะมีเสนทางเล็กๆที่รายลอม
ไปดวยป�าไผที่สุดสุดลูกหูลูกตาเดินทีกลิ่นไผ
หอมนิดๆก็โชยมา นอกจากน้ียังจะมีรานขายของที่ระลึกที่เนนสินคาที่ทําจากตนไผ
และของทองถิ่นเปนหลักไมวาจะเปน ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อ
สานจากไผ ไวใหไดช็อปปم�งกันเบาๆเปนของฝากอีกดวย จากน้ันนําทานสัมผัส
ประสบการณพิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระให
ทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย นําทานชมศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ 
(Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจา
ชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกัน
จํานวนหลายหมื่นตนจนเปนทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขา
ศักดิ์สิทธ โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวม
ไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�น
จิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสูเมือง โอซากา (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญเปนอันดับสามของ
ญี่ปุ�น เปนเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยว
ภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย อิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 
บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก 

รานแฟรนไชส  รานเครื่องสําอางค  รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ 
รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara 
H&M Beans ABC Mart เปนตน  

 



 

 

คํ่า      อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่หา ทองเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวรเสริม USJ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 หลังอาหารใหทานอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมีไกด
ใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  แนะนําสถานที่ทองเที่ยวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ 
 วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น เช่ือกันวาเปนวัด

พุทธแหงแรกขอประเทศญี่ปุ�น 
 พิ พิ ธภั ณ ฑ สั ต ว ท ะ เล โอ ซ าก า  (Osaka Aquarium) ห รื อ ที่ เรี ย ก ว า 

Kaiyukan ตั้ งอยูที่  Tempozan Harbor Village บริ เวณอาวโอซาก า 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดที่อาศัยอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟก 

 ศ าล เจ า เฮ อั น  (Heian Shrine) เป น ศ าล เจ าที่ มี ค ว าม งด งาม แล ะ
สถาปตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญี่ปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมได
มีประวัติความเปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต 

 แนะนําแหลงชอปปم�ง 
 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดัง

ของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
 อะเมะริคามูระ Amerikamura เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา คลาย

กับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกับแฟชั่นการแตงตัวของวัยรุน 
และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ�น มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหวางทางมีรานกาแฟ 
เส้ือผา และรานขายของตางๆมากมาย เปนอีกยานหน่ึงที่นามาเดินเลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม  
(ไมรวมในคาทัวร และไมรวมคาเดินทาง ผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 4-11 ราคา 
2400 บาท )  

 
 ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปดเมื่อ

เดือนมีนาคม ป 2001 เปนสวนสนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ที่เปด
ใน เอ เชี ย  ภ าย ใน มี ทั้ งห ม ด  8  โซน : Hollywood, New York, San 
Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village 
และ Universal Wonderland ผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเลน
ตางๆ ตั้งแตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ 
นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิติ อยางเชน Spiderman, Back to the Future, 
Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหมลาสุดอยาง Harry Potter 
ภ าย น อก ส วน ส นุ ก น้ั น  จ ะมี  Universal City walk Osaka ซึ่ ง เป น
หางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่มีโรงแรม รานคา รานอาคารจํานวนมาก รวมทั้ง
รานที่ขายสินคาของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซากา 
และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีรานทาโกะยากิชื่อดังของโอซากา
มาเปดใหไดลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซากา ท่ีไดรับการโหวต
จากชาวเมืองวาเปนสุดยอดรานทาโกะยากิ รวมกันมาเปดอยูท่ีแลว พิพิธภัณฑ
น้ีตั้งอยูที่ช้ัน 4 ของหางแหงน้ี (ราคาบัตรยูนิเวอรแซล 
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย** 

ที่พัก    OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่หก สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ  
08.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบินที่ XW111  
 

 บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง) 

 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

……………………………………………………….. 
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์  
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน 08.00 น. ถึง
เวลา 20.00 น. (ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว) การใหบริการในแตละวัน ไมสามารถเพ่ิมเวลาการ
ใชรถบัสได ทั้งน้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ
สภาพการจราจร ณ วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 
 
 



 

 

 
หมายเหตุ (1) 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ีทานละ 2,000 บาท/ทริป  

(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็กอาย ุ
ตํ่ากวา 2 ป 

พักเด่ียว จอยแลนด 

15-20 พฤษภาคม 62 29,999 7,000 9,900 25,999 
23-28 พฤษภาคม 62 27,999 7,000 9,900 24,999 
01-06 มิถุนายน 62 25,999 7,000 9,900 22,999 
05-10 มิถุนายน 62 26,999 7,000 9,900 23,999 
12-17 มิถุนายน 62 26,999 7,000 9,900 23,999 
19-24 มิถุนายน 62 26,999 7,000 9,900 23,999 
22-27 มิถุนายน 62 26,999 7,000 9,900 23,999 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 

คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

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

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ)ี 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน

ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อ

ผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ (2) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ตาง  ๆเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมอืง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ทีอ่ยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ (3) 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม

ถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ



 

 

กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการ
วันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 



 

 

เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษทัฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

 
 


