
 

 

รหัสทัวร TTN1901447 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา เกียวโต มิยามา ซุปตาร ราคาไฟไหมส่ี 5 วัน 3 คืน 
(XJ) 
เมืองมิยามา หมูบานคายาบูกิ ปราสาทโอซากา เมืองหลวงเกาเกียวโต ศาลเจาจ้ิงจอก ฟูชิมิอาริ 
สักการะศาลเจาเฮอัน และ รวมพิธีชงชาญี่ปุ�น ฟรีเดย อิสระเลือกซ้ือทัวรเสิรม Universal 
studio หรือ ชอปปم�งจุใจ  ช่ืนชมธรรมชาติ ณ น้ําตกมิโนะ จุดพักผอนหยอนใจของชาวโอซากา 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
22.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวย 
ความสะดวกในการเช็คอิน 
 
วันที่สอง   สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น - ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - เอ็กซโปซิต้ี – มิ

ยามา - หมูบานคายาบูกิ - เกียวโต 

01.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XJ612 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 
3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)  
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา 
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับแ  ละจับ 

 เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เปนหน่ึงในแลนด 
มารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูก
ลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูทางป�อมตะวักตก มีตนซากุระ
กวา 600 ตน  

นําทานชอปปم�ง ณ เอ็กซโปซิต้ี (Expo City) ท่ีเที่ยวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวม 



 

 

ความบันเทิงที่ย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวนหน่ึงของสวนสาธารณะ
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดข้ึนเม่ือป 1970 ต้ังอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา 
มีเน้ือที่ท้ังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพ้ืนที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย 
ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 

เอ็กซโปซิต้ี ไดแบงออกเปน 8 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังนี้ 
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน 

ศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู 

เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซ้ําใคร ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง ๆ จากทั่ว
ท้ังอเมริกา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ท่ีจะทําให 
คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานท่ีแหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกที่เคร่ืองเลนหลายอยางถูกออกแบบใหเด็กๆสามารถเลน 

พรอมกับพอแมได ทําใหเด็กๆไมกลัวและสนุกสนานรวมกันไดทั้งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคคัน 

ไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภายใตแนวคิดของการตูนดัง  

Shaun the Sheep เด็กๆจะไดสนุกสนานในแบบฟารมเล้ียงแกะในทุงกวาง ท้ังวิ่งเลนกับตัว
การตูนแกะ Shaun และหอยโหนชิงชาเถาวัลยแบบทารซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภทท้ังของ 
ญ่ีปุ�นและจากนานาชาติทั่วโลก ไมเพียงแตแบรนดเนมช่ือดังราคาหรู แตยังมีทั้งราน 100 เยน
อยาง Daiso, ราน 3coin ท่ีสินคาทุกอยางราคา 300 เยน 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู เมืองมิยามา (Miyama) เมืองชนบทบนภูเขาที่ต้ังอยูหางจาก 



 

 

เกียวโตกลางไปประมาณ 30 กิโลเมตร เดินทางสู หมูบานคายาบูกิ (Kayabuki no Sato) 
หมูบานทางทิศเหนือ ของเมืองน้ี เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ในหมูบานจะมีกระทอมหลังคา
สูงอยูในพ้ืนท่ีเกือบ 40 หลัง แตละบานมีการอนุรักษรูปแบบตัวอาคารดานนอกดวยวัฒนธรรม
แบบด้ังเดิม โดยการมุงหลังคาแบบ kayabuki เอกลักษณเฉพาะอีกอยางนึงคือ หมูบานแหงน้ี
เปนบานจริงๆท่ีมีคนอยูอาศัย และยังคงดําเนินชีวิตทํางานแบบคนทั่วๆไปในแถบน้ี เพียงแตดวย
สถาปตยกรรมของบานที่คงความโบราณอิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศท่ีแทจริงของชนบทใน
ประเทศญ่ีปุ�นตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ�นมา 
ยาวนานที่สุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปน
เมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญ่ีปุ�นดวย 
ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premium หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม เกียวโต – ศาลเจาเฮอัน - พิธีชงชาญ่ีปุ�น - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - หุบเขาและน้ําตก

มิโนะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  
นําทานสู ศาลเจาเฮอัน ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคาม 

มุและจักรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเปนจักรพรรดิองค
แรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวยสถาปตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคู
โทริอิยักษสีแดงที่ต้ังอยูดานหนาของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกล ไฮไลท!!! จากน้ันสัมผัส
วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ
ญ่ีปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันลวนมี



 

 

พิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปด
โอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) บริการทานดวยเมนู ชาบูแสนอรอย 

จากน้ันสู ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทย 
ชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจาชินโต มีช่ือเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหม่ืนตนจนเปนทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเช่ือกัน
วาเปนภูเขาศักด์ิสิทธ โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเก่ียวขาว รวม
ไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจ้ิงจอก
มากมายดวยเชนกัน  จากน้ันนําทานเท่ียวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ 
Mino-o นําทานชม น้ําตกมิโนะ (Minoh Waterfall) ท่ีต้ังตระหงานดวยความกวาง 5 เมตร 
และสูง 33 เมตรลงไปเปนหุบเขาซ่ึงทอดลัดเลาะไปตามแนวป�า มีพรรณไมราว 980 ชนิด 
แมลงกวา 3,000 ชนิดอาศัยอยู อิสระใหทานชมความงามตามอัธยาศัย 
ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่ Universal Hotel Reborn หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี  อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 หลังอาหารใหทานอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมี
ไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) 

แนะนําสถานที่ทองเท่ียวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ 
 ชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมีความ 

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเคร่ืองสําอางค รานรองเทา 
กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญ่ีปุ�นและ
ตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการ
รวมกันอยูบริเวณน้ี 

 วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกที่สุดของญ่ีปุ�น เช่ือกันวา 



 

 

เปนวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญ่ีปุ�น 
 พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกวา  

Kaiyukan ต้ังอยูท่ี Tempozan Harbor Village บริเวณอาวโอซากา พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดี
ท่ีสุดของญี่ปุ�น มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดท่ีอาศัยอยูในมหาสมุทรแปซิฟก 
 แนะนําแหลงชอปปم�ง 

 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนที่ 
โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง 

 อะเมะริคามูระ (Amerikamura) เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา  
คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกับแฟช่ันการแตงตัวของวัยรุน และวัฒนธรรม
ของชาวญ่ีปุ�น มีบรรยากาศคร้ึกคร้ืน ระหวางทางมีรานกาแฟ เส้ือผา และรานขายของตางๆ
มากมาย เปนอีกยานหน่ึงที่นามาเดินเลน 

 ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ)  
เปดเมื่อเดือนมีนาคม ป 2001 เปนสวนสนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ท่ีเปดในเอเชีย 
ภายในมีท้ังหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 
Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเขาชมสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเลนตางๆ ต้ังแตเคร่ืองเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะท่ีหวาดเสียว
สุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิติ อยางเชน Spiderman, Back to the Future, 
Terminator 2, Jurassic Park และเร่ืองใหมลาสุดอยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุก
น้ัน จะมี Universal City walk Osaka ซ่ึงเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ท่ีมีโรงแรม รานคา 
รานอาคารจํานวนมาก รวมท้ังรานที่ขายสินคาของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของ
เมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีรานทาโกะยากิช่ือดังของโอซากามา
เปดใหไดล้ิมลองรสชาติด้ังเดิม ของกินข้ึนช่ือของโอซากา ท่ีไดรับการโหวตจากชาวเมืองวาเปน
สุดยอดรานทาโกะยากิ รวมกันมาเปดอยูท่ีแลว พิพิธภัณฑน้ีต้ังอยูท่ีช้ัน 4 ของหางแหงน้ี  
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย** 
ท่ีพัก  Universal Hotel Reborn หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันทีห่า  สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
09.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินท่ี XJ613 
13.50 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
อัตราคาบริการ  

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซต 
24-28 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
01-05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
13-17 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
14-18 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

 

18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
01-05 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
06-10 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 สิงหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
11-15 สิงหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
12-16 สิงหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
13-17 สิงหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
14-18 สิงหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
15-19 สิงหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
16-20 สิงหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
17-21 สิงหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
18-22 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

 

19-23 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
20-24 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
21-25 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
26-30 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
27-31 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
01-05 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
06-10 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
09-13 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
11-15 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
12-16 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
13-17 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
15-19 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
16-20 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
17-21 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
18-22 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ทานละ 
7,900 บาท 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
ราคาพิเศษ สงวนสิทธ์ิไมรับจอยทัวร 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

20-24 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
21-25 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
22-26 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
23-27 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
26-30 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร  
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง  
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม  
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ 
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป 
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

ชําระเงินเต็มจํานวน 
 หากไมชําระเงินตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม 

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ 

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงาน 

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย 

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // 
[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 



 

 

ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ 

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย 

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู 
รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน 
กอนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก 
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก 
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท 
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา 
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง 
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี 
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่
พัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ 
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple  
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ 
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ 
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ  
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
 
 


