
 

 

รหัสทัวร ZET1900682 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา เกียวโต ทาคายามา นารา 5 วัน 2 คืน (JL) 
 

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ําใส วัดคินคะคุจิหรือปราสาททอง หมูบานชิ
ราคาวะโกะ วัดโทไดจิ 
 

 
 

  
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  ประตูหมายเลข 8 สายการบิน JAPAN 

AIRLINES เคานเตอร R เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานข้ันตอนการเช็คอิน 
23.30 น. เหิรฟ�าสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยเท่ียวบินที ่JL728  บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 
วันที่สอง โอซากา – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – นาโกยา 
สเตช่ัน 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสู  

จากน้ันนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาท่ีเปนที่นับ
ถือย่ิงของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณของเร่ืองพืช
พรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญี่ปุ�นช่ือวา
เปน ทูตสวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดต่ืน
ตากับรูปปم�นของเทพจิ้งจอก ท่ีมีจํานวนมากมาย  

 

 
 

แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวา
รอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 



 

 

กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ 
นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ท่ีติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 

7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดท่ีใหญและเกาแกต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงา
ชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพ้ืนดินข้ึนมารองรับ
ระเบียงของตัววิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัด
น้ีมีอายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนท่ีประดิษฐานของเทพ
เอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย มั่งค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน
ของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ํา
ศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สาย
แรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง   

 



 

 

 
จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญ่ีปุ�นตบแตงตามสมัยเอโดะท่ีมีช่ือเรียกวา 
ถนนสายกาน้ําชา และ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ท่ีระลึก เก่ียวกับญี่ปุ�นขนานแท 
อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือที่สุดของญ่ีปุ�น มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะ
เปนไสถ่ัวแดงสูตรด้ังเดิม, ไสสตรอเบอรร่ี, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปน
ชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่โดงดังท่ีสุดในญ่ีปุ�น คือ เกอิชา  เปนตุกตา
แตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซ่ึงควรคาแกเปนของฝากของที่
ระลึกในราคายอมเยาว, เคร่ืองเซรามิค ญี่ปุ�น ท้ังกาน้ําชา ถวย ชาม ตางๆ และ
ของท่ีระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 
 



 

 

 
 

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อ
เปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิม
ไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางข้ึนใหมเม่ือป พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความสะอาดใสของ
สระน้ําท่ีสามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม  
 

 
 

 
 



 

 

มาเท่ียวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการตูนเร่ืองดัง อิค
คิวซัง ท้ังทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของ
ปราสาททองไดยังไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน Kinkaku 
Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟทครีมน้ันจะเปนรสชาเขียว เน้ือ
ครีมเนียนนุมละมุนล้ิน ทํามาจากผงชาเขียวแทๆตนตํารับของญ่ีปุ�น ขางในโคนใส
แป�งโมจิเพ่ือเพ่ิมความนุมนวลการในล้ิมรส และเพ่ิมถ่ัวแดงหวานที่ใหรสชาดเขา
กันดีกับชาเขียวกอนจะหุมดวยแผนทองคําท่ีผลิตโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตล
ญ่ีปุ�น 
จากน้ันนําทานเดินทางสู นาโกยา สเตช่ัน ศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟท่ี
สําคัญของเมืองและภูมิภาค Chubu อีกทั้งยังเปนจุดเช่ือมตอในการเดินทางไปยัง
จังหวัดหรือภูมิภาคอ่ืนๆ  เพราะที่น่ีเปนศูนยรวมสถานีรถไฟ JR, รถไฟใตดิน และ
รถไฟดวนชินคันเซ็นเอาไวดวยกัน สถานี นายา สเตช่ัน จึงเปนศูนยกลางการ
คมนาคมที่สําคัญมากเลยทีเดียว ท่ีช้ันใตดินของสถานีนาโกยายังมีแหลงชอปปم�ง
ขนาดใหญอีกดวย  ไมวาจะเปนรานขายเส้ือผาแฟช่ัน รองเทา กระเป�า อุปกรณ
เดินป�า รานขายของฝาก  รานอาหารมากมาย เชน รานขาวหนาปลาไหล รานปก
ไกทอด รานซูชิ   
**อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย** 

พักที่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม ทาคายามา – หมูบานชิราคาวะโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา – เขตเมือง
เกาซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

ทานเดินทางสู จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ผูคนที่เปนมิตร นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ที่ไดช่ือวา“ลิตเต้ิลเกียวโต เปน
เมืองขนาดเล็กนารักต้ังอยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาด
เชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู “หมูบานชิ
ราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.
1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเปนแบบญ่ีปุ�นด้ังเดิม ช่ือน้ีไดมา
จากคําวา กัสโช ซ่ึงแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง 60 องศา 
มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมีความกวาง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรางของบานสรางข้ึนโดยไมใชตะปูแมแตตัว



 

 

เดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาว
ไดดี 
 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 

นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อคร้ังอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนท้ังที่
ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทํา
การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายใน
น้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ
เจาหนาท่ี  



 

 

 
 

นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซ่ึงยังคงคว ามเปนบานเมืองแบบญ่ีปุ�น
ด้ังเดิมอยางแทจริงเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และ
รานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ให
ทานไดเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวา
จะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเปนตุกตาตามความเช่ือของคน
โบราณสมัยกอน  
  

 



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก  ใหทาน
ไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาที่เปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม 
ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหา
ซ้ือไดที่น่ีไดเลย **อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย**   

พักที่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี        นารา – วัดโทไดจิ – ดิวต้ีฟรี - ชอปปم�งชินไซบาชิ – ริงกุเอาทเล็ท - สนามบินคันไซ 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนารา เปนเมืองหลวงแหงแรกของญี่ปุ�น สรางข้ึนเม่ือ
ป พ.ศ.1253 นําทานชม วัดโทไดจิ เปนวัดที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสา
ถึง 18 ตน รองรับหลังคาเปนสถาปตยกรรมช้ินงามสมัยคามาคุระ สรางข้ึนเม่ือป 
พ.ศ.1286 ส่ิงสําคัญที่ล้ําคาที่สุดของวัดน้ีคือ หลวงพอโตไดบุสสึ สรางดวยทองสัม
ริดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประดิษฐานอยูในวิหารหลวงพอโต ซ่ึงหลังเดิมถูกไฟ
ไหม และสรางข้ึนใหมถึง 2 คร้ัง ซึ่งวิหารหลังปจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของ
หลังเดิม และยังไดช่ือวาเปนวิหารไมขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยเชนกัน และทุกทาน
จะไดสัมผัสกับกวางนารักและแสนเช่ืองที่อยูบริเวณรอบวัดเปนจํานวนมาก 
 

 
 
และอีกหน่ึงมนตสนหของวัดโทไดจิน่ันคือ กวางท่ีอาศัยอยูใน สวนกวางนารา 
(Nara Park) ที่อยูติดกัน ซึ่งจะออกมาเดินอวดโฉมใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกัน
อยางมากมาย ดวยจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาอยางไมขาดสาย จึงทําให
กวางเหลาน้ีคุนเคยกับนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี สําหรับอาหารท่ีกวางเหลาน้ี



 

 

โปรดปรานไดแก ชิกะ เซนเบ ซ่ึงเปนแครกเกอรชนิดพิเศษสําหรับกวาง ซ่ึงทุกทาน
สามารถซื้อใหกวางไดในราคา 150 เยน 
 

 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ซ่ึงมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคา
ถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซ้ือในเมืองอ่ืนของ
ประเทศญ่ีปุ�นไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทาน้ัน ยาน ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดัง
ของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และ
สินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี 
และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกท้ังยังมีรานอาหารทะเลข้ึนช่ือ
มากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟ
นีออนซ่ึงดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซ่ึงนักทองเท่ียวใหความสนใจและ
แวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดน
ใหแกรานของตนใหไดมากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดน
ของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจาก
ญ่ีปุ�นน่ันเอง 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกับ
สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดัง
หลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสําอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา, 
กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนด
ญ่ีปุ�นโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคช่ันเส้ือผาลาสุด อาทิ  MK Michel 
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ 
พรอมทั้งเลือกซื้อกระเป�าไฮ
ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag 
Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟช่ันHush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา
สําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา
อ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย  
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง
สินคา) 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
 
 
 

 



 

 

วันที่หา  สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.55 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินท่ี JL727 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง04.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
**************************************** 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้ง

กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
อัตราคาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน*** 
ราคาจอยแลนดไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน หักคาต๋ัวออกทานละ  8,000 บาท 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
 

 
กําหนดการเดินทาง 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 
10,000 บาท ** 
 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

24 – 28 กรกฎาคม 2562 25,999 8,000 
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 25,999 8,000 
11  -  15 กันยายน 2562 25,999 8,000 
25 – 29 กันยายน 2562 25,999 8,000 



 

 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืน
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 

และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 46 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล



 

 

ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิก
การเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ี
พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
 
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
 
3. ประเทศญ่ีปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลาน้ี 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


