
 

 

รหัสทัวร ZET1901966 

ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา เกยีวโต โอซากา 6 วัน 3 คืน (XJ) 
สวนอิวายาโด   วัดจัคโคอิน   เทศกาลแสงสีเสียงนาบานะ-โนะ-ซาโตะ 
หมูบานชิราคาวาโกะ   ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา   เขคเมืองเกาซันมาชิซึจิ 
อิออนมอลล   ชมใบไมเปลียนสีหุบเขาโครังเค   ชอปปم�งเอ็กซโปซิต้ี 

ศาลเจาโอสึคันนง   ถนนชอปปم�งโอสึ   ดิวต้ีฟรี   ชอปปم�งชินไซบาชิ 
ศาลเจาเฮอัน   พิพธีชงชา   วัดคินคะคุจ ิ  ศาลเจาฟูชิมิอินารา 

 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง  
 
23.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน 

AIRASIA X เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
 สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่

นั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
วันที่สอง สนามบินนาโกยา - สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน -  เทศกาลแสงสีนาบานะ 

โน ซาโตะ 
 
02.15 น. เหิรฟ�าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XJ638 บริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
09.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว  จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เพื่อเดินทางสู สวนอิวา
ยาโด ซึ่งอยูที่ตําบลอิวายา  ของเมืองเซโตะ ซึ่งเปนสถานที่ที่สามารถชมใบไม
เปลี่ยนสีของตนโมมิจิ  สามารถชมความสวยงามของซุมใบแดงของตนโมมิจิตาม
เสนทางของสายน้ําไหลในหุบเขา แลวทําใหเกิดเงาสะทอนบนผิวน้ํา ทําใหเกิด
ความสวยงานนาช่ืนชม ซึ่งถือวาเปนทิวทัศนที่งดงามมาก 
 



 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดจัคโคอิน ซึง่เปนวัดไมใหญมากนัก แตสวยงามราวกับ
ภาพวาดบนภูเขาที่ตั้งอยูแถบชานเมืองอินุยามะน้ี ระหวางทางจะมีรูปปم�นพระ
โพธิสัตวขนาดเล็ก ผูปกปกษคุมครองนักเดินทางและเด็กๆ โคมหินขนาดใหญ 
และเทพแหงโชคทั้งเจ็ด ซึ่งเปนรูปเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งอยูตลอดทาง 
วัดจัคโคอิน เปนวัดที่แสนเรียบงายแตสงางาม  ตัววัดประกอบดวยอาคารสอง
หลังที่เชื่อมตอกันดวยสะพานโคงสั้นๆ วัดจัคโคอินมีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับใบไม
เปลี่ยนส ี ในชวงฤดูใบไมรวงและดอกไมในฤดูใบไมผล ิ (ไมรวมคาขึ้นรถราง) 
 
 
 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 
ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวนดอกไม ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง 4 
ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป  ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว  
จะไดรับความนิยมมากเปนพิเศษ  

 

 
 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม นาโกยา - ทาคายามา - หมูบานชิราคาวะโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ที่ไดชื่อวา
“ลิตเติ้ลเกียวโต เปนเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา 
แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว 
นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบ
ญี่ปุ�นดั้งเดิม ช่ือนี้ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของ
บานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบาน
สรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่
ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่
ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทํา
การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายใน
น้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ
เจาหนาที่ นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบ
ญี่ปุ�นดั้งเดิมอยางแทจริง 

 
 

จากน้ันอิสระใหทานเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และ
รานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ให
ทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวา
จะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเปนตุกตาตามความเช่ือของคน
โบราณสมัยกอน  

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก  ใหทาน
ไดเลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม 
ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหา
ซื้อไดที่น่ีไดเลย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม HASHIMA DAILY หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี่     ชมใบไมเปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – ศาลเจาโอสึคันนง – ถนนชอปปم�งโอสึ – 

โอซากา – ดิวตี้ฟรี – ชอปปم�งชินไซบาช ิ
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “หุบเขาโครังเค” เปนหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ(Mount Iimori)สูง 
254 เมตร ใกลเมืองนาโงยา ซึ่งเปนสถานที่ชมใบไมเปลี่ยนสีอันดับตนๆของ
จังหวัดไอจิ ดวยความหลากหลายของสีสันจากตนเมเปم�ล กวา 4,000 ตนที่ อยู
รายรอบหุบเขาแหงน้ี  จากน้ัน นําทานชม “สะพานไทเกะสึเคียว” ซึ่งสะพานน้ีเปน
สัญลักษณประจําโครังเคที่เปนอีกจุดหน่ึงที่นักทองเที่ยวนิยมถายภาพคูกับ ใบไม
แดง อิสระใหทานไดเก็บภาพกันตามอัธยาศัย 

 



 

 

 
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เปนหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแม

กวนอิมท่ีใหญที่สุดในญี่ปุ�น และเปนวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโช
จิซึง่โทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเปนตัวประกัน อันเปนประวัติศาสตรหนา
หน่ึงของยานโอสึ OSU เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมสมัยใหม และยังเปนจุดทองเท่ียวยอดฮิตที่สุดของนาโกยา ซึ่งนอกจาก
คนญี่ปุ�นแลว นักทองเที่ยวตางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชนกัน  
 



 

 

 
 
จากน้ันทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุ
อยางเต็มอ่ิมที่ยานรานคา ณ บริเวณถนนชอปปم�งโอสุ ซึ่งมีอายุประมาณ 400 
กวาป เปนถนนการคาที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยาง
มากดวยมนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแบบดั้งเดิม ถนนชอปปم�งน้ีประกอบไป
ดวยรานคามากมายกวา 1,200 ราน เรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 
กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเปนน้ําหอม, เสื้อผา, 
เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดยี่หอดังและท่ีสําคัญคือราคาถูกมาก  

 



 

 

จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคา
ถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซื้อในเมืองอ่ืนของ
ประเทศญี่ปุ�นไดจะเปนสินคาประจําเมอืงเทาน้ัน ยาน ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื่อดัง
ของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และ
สินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี 
และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อ
มากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟ
นีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและ
แวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดน
ใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดน
ของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจาก
ญี่ปุ�นน่ันเอง 
 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ โรงแรม SARASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่หา      เกียวโต - ศาลเจาเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - โอ
ซากา - ชอปปم�งเอ็กซโป ซิตี้ 

 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม เดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอัน
สรางในป 1895 เน่ืองในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป โดยอุทิศถวาย
แดจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจาก
พระราชวังหลวงที่สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 
เปนสถาปตยกรรมแบบเฮอันซึ่งไดรับอิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยน
มาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเน้ือไมไวใหมีสีตามธรรมชาติก็หัน
มาทาสีเปนครั้งแรกเมื่อกาวผานประตูศาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของ
พระราชวังโบราณที่ยอสวนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอัน
กวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุเด็ง (ถาเปนวังจริงๆ น่ีก็คือที่วาราชการ
ทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออกและตะวันตก ประตู
ดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดิน
เลนไดดวยสะพานแบบจีน บึงนํ้าใสและบันไดมังกร  

 

 



 

 

นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุ�น ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศ
ญี่ปุ�นวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ 
นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่ม
และชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานได
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ 

เพ่ือเปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาท
เดิมไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของ
สระน้ําที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

 

 

มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการตูนเร่ืองดัง อิคคิวซงั 
ทั้งทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาททองได
ยังไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่ง
ตัวซอฟทครีมน้ันจะเปนรสชาเขียว เน้ือครีมเนียนนุมละมุนล้ิน ทํามาจากผงชาเขียว
แทๆตนตํารับของญี่ปุ�น ขางในโคนใสแป�งโมจิเพื่อเพิ่มความนุมนวลการในลิ้มรส 



 

 

และเพิ่มถั่วแดงหวานที่ใหรสชาดเขากันดีกบัชาเขียวกอนจะหุมดวยแผนทองคําท่ี
ผลิตโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญีปุ่�น 

 จากน้ันนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่เปนที่นับ
ถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณของเร่ืองพืช
พรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ�นชื่อวา
เปน ทูตสวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่น
ตากับรูปปم�นของเทพจิ้งจอก ที่มีจํานวนมากมาย  

 

 
 

แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาที่มี
มากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF 
GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาให
ตนเองสมความปรารถนา 
 



 

 

 
 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เอ็กซโป ซิตี้ ซึ่งที่น่ีเปนสวนสาธารณะสําหรับพักผอน

หยอนใจของชาวเมืองโอซากาที่ตั้งอยูในบริเวณที่เคยใชจัดงาน Japan World 
Exposition เมื่อป 1970 นอกจากจะมีลานกวางใหไดเพลิดเพลินกับหมูมวล
ดอกไมตามฤดูกาลแลวก็ยังเต็มไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน เชน 
สถานที่ปم�งบารบีคิวสําหรับปคนิค สวนญี่ปุ�น ลานกีฬา และออนเซ็น เปนตน  และ
สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนบัมปาคุคิเนนเมื่อป 2015 ก็คือ EXPOCITY (เอ็กซโป
ซิตี้)ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดในญี่ปุ�นน่ันเอง  ที่น่ีประกอบดวยศูนยรวม
ความบันเทิงขนาดใหญดานหนา Bampaku-kinen-koen Station (สถานีบัม
ปาคุคิเนนโคเอ็น) ของโอซากาโมโนเรลและ ลาลาพอรต เอ็กซโปซิตี้ ชอปปم�งพารค
ที่รวมรานคากวา 305 ราน นับเปนสถานที่ใหทุกคนไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
และผอนคลายน่ันเอง 

 



 

 

 
 
23.55 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ  เที่ยวบินที่ XJ611  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
 

วันที่หก        กรุงเทพฯ 
 

03.55 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 
 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

05 – 10 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
06 – 11 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
07 – 12 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000 
12 – 17 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
13 – 18 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
14 – 19 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
19 – 24 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 
26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 

 
** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท /ทริป/

ตอทาน*** 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1.ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงือ่นไขของสายการบิน 
 2.คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงนิสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองทีน่ั่ง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน



 

 

กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง

ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 

เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรบัในอัตราท่ีสูงมาก 

 


