
 

 

รหัสทัวร ZET1901422 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา เกียวโต นารา เลสโก โอซากา ชวนช่ืนร่ืนรมย   
5 วัน 3 คืน [XJ] 
 

วัดโทไดจิ   สวนกวาง    ปราสาทโอซากา    ยูนิเวอรแซล 
อาราชิยามา    ป�าไผ    ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว   ศาลเจาเฮอัน 
 

 
 
 



 

 

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

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 ไมมีบริการอาหารทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 
 
วันที่สอง สนามบินคันไซ โอซากา – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซากา – ปราสาทโอ

ซากา - หาง Donton Plaza ดิวต้ีฟรี – ชินไซบาชิ   
 
01.15 น. เหิรฟ�าสูเมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XJ612 (ไมมีบริการอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสู  

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 
 

 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) 
ซ่ึงถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญและชมนิทรรศการที่จัด
แสดงอยูภายใน ซ่ึงเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของ
เคร่ืองใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี  
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองโอซากา  
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ณ หาง Donton Plaza ซ่ึงมีสินคาใหบริการทุกทาน
เลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไม
สามารถซื้อในเมืองอ่ืนของประเทศญ่ีปุ�นไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทาน้ัน ยาน 
ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปน
ไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ 
ซ่ึงยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกท้ังยังมี
รานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดาราน
ของตนดวยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซ่ึงนักทองเที่ยวให
ความสนใจและแวะถายรูปกันเปนท่ีระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะ
พยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใช
บริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ 
ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 

 
 
พักที่  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่สาม อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอ
ซากา โดยการน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถน่ังรถไฟ JR เพ่ือเดินทาง
เท่ียวในแหลงทองเที่ยวช่ือดัง อาท ิ
- ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแก

ปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก 
และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอ
ซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกราน
จะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเปนรูปปู กุง และ
ปลาหมึก ซ่ึงนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก 
และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากท่ีสุด 
เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูป
เคร่ืองหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญ่ีปุ�นน่ันเอง   

- โอซากา อะควอเร่ียม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมท่ีใหญที่สุดในโลก ทานจะได
พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของ
ปลาแสงอาทิตย ท่ีมีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิต
ใตน้ํานานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, 
นกเพนกวิน เปนตน  

- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และ
เปนพุทธสถานแหงแรกในญ่ีปุ�น โดยมีจุดเดนอยูที่ เจดีย 5 ช้ันอันวิจิตร สราง
ตามแบบสถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  

หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ชําระเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลนหลากหลายชนิดต่ืนเตนระทึกใจ
จากหนังดังท่ีทานช่ืนชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเร่ือง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญ
ภัยกับไดโนเสารจากเร่ือง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัว
เหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน 



 

 

(เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอ
ใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวน
สนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักช่ือดังของญ่ีปุ�น 
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  
 

 
 

หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสราง
เพ่ือเอาใจเหลาสาวกของแฮรร่ีพอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศ
ของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอก
วอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถา  ยานฮอกมีท รานขายของ
แปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดท้ังหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ บัต
เตอรเบียร เคร่ืองด่ืมท่ีไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงน้ี [ไมมีแอ
ลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือในโซนน้ีที่ถือวาเปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีดีที่สุดของโลก 
คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรางดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการถายภาพ 4K ท่ีจะสรางความต่ืนเตนเราใจใหทาน
เสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรร่ีพอตเตอรเลยทีเดียว ใหทาน
ไดสนุกสนานตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ (สําหรับต๋ัวยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
หากทานตองการซ้ือต๋ัวกรุณาแจงเจาหนาท่ีลวงหนา เพราะโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีคาใชจายเกิดข้ึน ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน) 
เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่ส่ี โอซากา – เกียวโต - อาราชิยามา – ป�าไผ - ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาล
เจาเฮอัน – พิธีชงชา ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ยานโกเบฮารเบอรแลนด – โอ
ซากา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เสนทางสายป�าไผแหงอราชิยามา น้ีต้ังอยูตีนเขาในเมืองอ
ราชิยามา เกียวโต ตลอดสองขางทางน้ันรายรอบไปดวยตนไผท่ีเสียดแทงกอข้ึนไป
บนฟ�าสูงไมตํ่ากวาสิบเมตร ปกคลมุทางเดินท่ีลาดเอียงไปตามเนินเขาอยางงดงาม 
เสนทางน้ีเราสามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ ซึมซับความสดช่ืนของกล่ินไผ 
ฟงเสียงเสียดสีของกอไผท่ีเคลากับเสียงลม  
 

 
นําทานชม สะพานโทเกทสึเคียว คือ สะพานท่ีทอดขามแมน้ําโออิงาวะ โดยมีความ
ยาวท้ังส้ิน 155 เมตร ช่ือของสะพานมาจากจักรพรรดิคาเมยามะในสมัยคามาคุระ 
(ค.ศ. 1185–1333) ที่ช่ืนชมขอเท็จจริงที่วา ในคืนท่ีไมมีเมฆ พระจันทรจะดู
เหมือนกําลังขามสะพานอยู ซ่ึงสะพานแหงน้ีเปนสัญลักษณของอะราชิยามะ 
 

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เกียวโต เมอืงหลวงเกาในอดีต จากน้ันนําทานชม เดินทางสู ศาล
เจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอันสรางในป 1895 เน่ืองในโอกาสที่
นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป โดยอุทิศถวายแดจักรพรรดิองคแรกและองค
สุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สรางข้ึนเม่ือ ค.ศ. 
794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 เปนสถาปตยกรรมแบบเฮอันซ่ึงไดรับ
อิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปล่ียนมาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา 
จากท่ีเคยทิ้งเน้ือไมไวใหมีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเปนคร้ังแรกเมื่อกาวผาน
ประตูศาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณท่ียอสวนลงมาเหลือ
สองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุเด็ง 
(ถาเปนวังจริงๆ น่ีก็คือที่วาราชการท้ังหลายท้ังปวง) ซ่ึงมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยู
ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันท่ี
ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดินเลนไดดวยสะพานแบบจีน บึงน้ําใสและบันได
มังกร 

 
นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญ่ีปุ�น ซ่ึงเปนเอกลักษณของประเทศ
ญ่ีปุ�นวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ 
นับต้ังแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกันในวงสังคมเก่ียวกับการด่ืม
และชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนช้ันสูงในประเทศญ่ีปุ�น จากน้ันอิสระใหทานได
เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย  จากน้ันนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของ
พระแมโพสภ เทพเจาที่เปนท่ีนับถือย่ิงของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความ
เปนอยูอุดมสมบูรณของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ 



 

 

และเทพจิ้งจอกท่ีชาวญ่ีปุ�นช่ือวาเปน ทูตสวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรค
ลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดต่ืนตากับรูปปم�นของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจํานวนมากมาย  

 

 
 
แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวา
รอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 
กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ 
นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา 
 

 
 

จากน้ันเดินทางสู ยานโกเบฮารเบอรแลนด เปนพ้ืนท่ีชอปปم�งและแหลงบันเทิงริมน้ํา
ของบริเวณทาเรือโกเบ มีทั้งรานกาแฟ รานอาหาร รานคา และสวนสนุก ซ่ึงเปนจุด
นัดพบที่นิยมของชาวเมือง บริเวณน้ีมีหางใหญๆ 2 หาง ไดแก Mosaic และ 
Canal Garden หาง Umie Mosaic ต้ังอยูริมน้ํา ภายในมีรานคาเล็กๆขาย
เส้ือผา และรานอาหารที่สามารถเห็นทาเรือโกเบไดอยางชัดเจน นอกจากน้ียังมี
สวนสนุกเล็กๆสามารถข้ึนไปชมวิวบนชิงชาสวรรคที่ต้ังอยูหลังอาคารหางโมเสค 



 

 

หาง Canal Garden ภายในจะแบงออกเปนหางรานตางๆ เชน Hankyu, ราน
อิเลคทรอนิกสSofmap, รานอุปกรณกีฬาและเอาทเลตจําหนายเส้ือผาเคร่ืองใช
ในครัวเรือน ชวงเย็นสามารถเดินเลนตามทางเดินริมน้ําเพ่ือชื่นชมบรรยากาศแบบ
คลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน้ํามัน นอกจากน้ียังมีโรงภาพยนตร และรานอาหาร
ต้ังอยูในบริเวณโกดังอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกดวย เพ่ือไม
เปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน อิสระอาหารกลางค่ําตามอัธยาศัย 
 

 
 
พักที่  โรงแรม  N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หา  สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.50 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ613 ไมมี

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง

กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



 

 

อัตราคาบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

11 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 
16 – 20 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 
17 – 21 กรกฏาคม 2562 15,999 8,000 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 
26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 15,999 8,000 
01 – 05 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 
08 – 12 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 
15 – 19 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 
20 – 24 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 
22 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 
27 – 31 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 8,000 
04 – 08 กันยายน 2562 15,999 8,000 
05 – 09 กันยายน 2562 15,999 8,000 
06 – 10 กันยายน 2562 15,999 8,000 
11 – 15 กันยายน 2562 15,999 8,000 
12 – 16 กันยายน 2562 15,999 8,000 
18 – 22  กันยายน 2562 15,999 8,000 
19 – 23 กันยายน 2562 15,999 8,000 
20 – 24 กันยายน 2562 15,999 8,000 
24 – 28 กันยายน 2562 15,999 8,000 
26 – 30 กันยายน 2562 15,999 8,000 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /
ทริป/ตอทาน*** 
ราคาจอยแลนดไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน หักคาต๋ัวออกทานละ  8,000 บาท 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
 
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 20 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  และมัคคุเทศกนําเที่ยว ทานละ 1,500 บาท/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 การจองที่
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 โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 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 


