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ทองเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทวัรเสริม UNIVERSAL STUDIO 
การันตรีคุณภาพ โปรแกรมสุดคุม เทีย่วครบ เก็บทุกไฮไลท 
 

 
 



 

 

บินหรูการบินไทย เทีย่วสุดคุม !!  
FREE WIFI ON BUS มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 

 วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ   (TG622: 23.59-07.20) 
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทยโดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทรอใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความ
สะดวก 

23.59 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินที่ TG622 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง) 
 
 



 

 

วันที่สอง เกียวโต-อาราชิยามา – สวนป�าไผ – สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจา
จิ้งจอกฟูชิมิอินาริ - ชอปปم�งยานนัมบะ 

07.20 น.   ถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิคันไซ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวาประเทศ
ไทย 2  ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ***  
นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมา
ยาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียว
โตจึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย  นํา
ทานสู อาราชิยามา (Arashiyama) อยูทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอารา
ชิยามาน้ันจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทั้งรานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ นําทานชม สวนป�าไผ (Bamboo Groves) เปน
เสนทางเดินเล็กๆที่ตัดผานในกลางสวนป�าไผ สามารถเดินเลนหรือขี่จักรยายผานก็
ได อิสระใหทานเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตยรอดผานตัวป�าไผลงมายังพื้น
ดานลาง ดูสวยงามและใหบรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริเวณใกลๆ จะเปนราน
ขายของพื้นเมืองที่ทํามาจากตนไม เชน ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อ
สานจากไผ  
 
 
 
 
 

จากน้ันชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกวา 
Moon Crossing Bridge เปนเสมือนสัญลักษณของอาราชิยามา สะพานน้ีมี
ความสวยงามอยางมากเพราะดานหลังน้ันเปนภูเขาสูงใหญและดานลางเปนแมน้ํา
ที่ท้ังสองฝم�งมีแนบตนซากุระเรียงรายเรียบแมน้ําไปเรื่อยๆ ทําใหเปนจุดชมซากุระที่
สวยงามอีกจุดหน่ึง  



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปนบานพักของ
ทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุ และ ทานมีความตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเปนวัด
นิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากที่
วัดน้ีจะมีอาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปน
เงาสะทอนกับพื้นน้ําเบื้องหนา จนเกิดเปนภาพที่สวยงามเปนอีกสัญลักษณหน่ึงของ
เมืองเกียวโต จากนั้นสู ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) 
หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจาชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก
ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตนจนเปน
ทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์และมักจะมีจิ้งจอก
เปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน นําทานเดินทาง
สูเมือง โอซากา (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญเปนอันดับสามของ
ญี่ปุ�น เปนเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยว
ภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย ใหทานอิสระเดินเที่ยวในยานนัมบะ 
(Namba) ในโอซากา (Osaka) หรือที่เรียกกันทั่วไปวายาน “มินามิ (Minami)” 
นับเปนสรวงสวรรคแหงการชอปปم�งอยางแทจริง เพราะมีรานรวงมากมายตั้งแต
หางสรรพสินคาไปจนถึงยานรานคาไวคอยสนองความตองการของนักทองเที่ยวได
หลากหลายกลุม ในยานรานคาชินไซบาชิที่ทอดตัวจากทิศเหนือจรดใตเปน
ระยะทางยาว 580 เมตร มีรานขายเสื้อผาและรานอาหารเรียงรายกันอยูเกือบ 
200  ร านค า ทางทิ ศตะวันตกของชิน ไซบาชิคื อย านแห งแฟชั่ น วั ยรุ น 



 

 

“Americamura” สวนทางทิศใตก็มียานนัมบะ ซึ่งยานโดทงโบร ิ(Dotonbori) มี
ป� ายโฆษณ าดั ง ๆ  อย าง “กู ลิ โกะ (Glico)” และป� ายรูปปู  “คานิ โดระคุ  
(Kanidoraku)” ก็อยูติดๆ กันน่ันเอง จึงเปนสถานที่ๆ เหมาะมากเชนกันสําหรับ
การถายรูปเปนที่ระลึก 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สาม นารา-วัดโทไดจ-ิโกเบ-หุนยนต Tetsujin 28-เดินเลนอาวโกเบ-ถายรูปตาม

อัธยาศัย-Duty free-ชอปปم�งชินไซบาชิ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

 
 
   นําทานเดินทางสูเมืองนารา เมืองแหงพระใหญและฝูงกวาง  นําทานชม วัดโท

ไดจิ มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพอโตแหงเมือง
นารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับวาเปนวัดที่มีชื่อเสียงความโดงดังน่ี
ระดับประเทศญี่ปุ�น  นําทานชม Tetsujin 28-go หรือ เท็ตสึจิน หุนเหล็ก
หมายเลข 28 น้ีเปนหุนยนตเหล็กที่สรางมาจากการตูนชื่อเรื่องเดียวกัน หุนเหล็ก
ตัวน้ีมีความสูง 15 เมตร และมีน้ําหนักกวา 50 ตัน กําลังโพสททาที่ชวนสราง
ความฮึกเฮิมในการลุกขึ้นตอสูกับอุปสรรคอยางมีความหวังไดเปนอยางดี หุนยนต
ตั ว น้ี ยื น เด น เป นสงาอยู ต รงลานกว างบริ เวณ สวนสาธารณ ะวากะมั ตซึ  



 

 

(Wakamatsu Park) ใน เขตนากาตะ (Nagata) เมื อ งโก เบ  จ .เฮี ย ว โก ะ 
วัตถุประสงคที่แทจริงอีกอยางของการสรางหุนยนต Tetsujin 28-go ขึ้นมาน้ัน
ก็เพื่อที่จะใหเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนโกเบน้ี
ใหมากขึ้น เพื่อที่จะชวยฟم�นฟูเศรษฐกิจของเมืองโกเบที่ยํ่าแย และขณะเดียวกันก็
ชวยเยียวยาฟم�นฟูจิตใจ ตลอดจนคืนชีวิตชีวากลับมาใหผูคนและเมืองน้ีอีกครั้งหน่ึง
ดวย จากน้ันนําทาน Kobe Harborland คือยานทองเที่ยวติดทาเรือที่ตั้งอยู
ระหวางสถานีรถไฟ JR Kobe และบริเวณทาเรือโกเบ ที่เพรียบพรอมไปดวย
หางสรรพสินคาชื่อดังของเมือง พิพิธภัณฑตาง ๆ รวมไปถึงจุดชมวิวที่เราสามารถ
ชมความงดงามจากทิวทัศนของเมืองโกเบและสัมผัสความโรแมนติกของเมืองน้ีไป
พรอม ๆ กัน ในยาน Kobe Harborland น้ันจะมีพื้นที่ใหนักทองเที่ยวอยางเรา
ไดเดินเลนชมสถาปตยกรรมที่นาสนใจหลายแหง ไมวาจะเปน Harbor Walk 
พื้นที่เดินเลนชมวิวกินลมทะเล ทางเดินไมที่ทอดยาวอยูระหวาง Signal Tower 
และบริเวณ Brick Warehouses โกดังอันสวยงามสไตลวินเทจที่ถูกสรางขึ้น
ตั้งแตในศตวรรษ 18 หรือ Love’s Post Box ตูไปรษณียแหงรักหนาตาสุดโร
แมนติกอันเปนที่นิยมในการสงจดหมายบอกความรูสึกกับคนที่แอบปลื้ม และเปน
จุดถายรูปหวาน ๆ ของเหลาคูรกั  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน แบบปم�งยางยากินิก ุ 
จากน้ัน นําทานแวะราน duty free ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี โดยตึกจเปนรูปตัว 
L เปนอาคาร 3 ชั้น ใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยหลังอาหารกลางวันนําทาน
อิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมี
ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส ราน
เครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม ราน
เสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC 
Mart  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 



 

 

 
 
วันที่สี่  ทองเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวรเสริม USJ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหทานอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมี
ไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) 

 



 

 

 แนะนําสถานที่ทองเทีย่วเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ 
 วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น เชื่อกันวา

เปนวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญี่ปุ�น 
 พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หรือที่ เรียกวา 

Kaiyukan ตั้งอยูที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอาวโอซากา 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดที่อาศัยอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟก 

 วัดโทไดจิ  (Todaiji) วัดหลวงพอโตแห งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ  
(Daibutsu of Nara) เป นห น่ึ งในวั ดที่ มี ชื่ อ เสี ย งม ากที่ สุ ด และมี
ความสําคญัทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุ�น 

 
 แนะนําแหลงชอปปم�ง 

 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่
โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 
ชั่วโมง 

 อะเมะริคามูระ Amerikamura เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา 
คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกับแฟชั่นการแตงตัวของ
วัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ�น มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหวางทางมี
รานกาแฟ เสื้อผา และรานขายของตางๆมากมาย เปนอีกยานหน่ึงที่นามา
เดินเลน 

 
   หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม  

ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปดเมื่อ
เดือนมีนาคม ป 2001 เปนสวนสนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ที่เปดใน
เอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, 
Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village แ ล ะ 
Universal Wonderland ผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเลนตางๆ 
ตั้งแตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมี
หนัง 3 มิติ อยางเชน Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, 



 

 

Jurassic Park และเรื่องใหมลาสุดอยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกน้ัน 
จะมี Universal City walk Osaka ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ  ที่มี
โรงแรม รานคา รานอาคารจํานวนมาก รวมทั้งรานที่ขายสินคาของยูนิเวอรแซล 
สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ 
มีรานทาโกะยากิชื่อดังของโอซากามาเปดใหไดลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อ
ของโอซากา ที่ไดรับการโหวตจากชาวเมืองวาเปนสุดยอดรานทาโกะยากิ รวมกัน
มาเปดอยูที่แลว พิพิธภัณฑน้ีต้ังอยูที่ช้ัน 4 ของหางแหงน้ี (ราคาบัตรยูนิเวอรแซล 
ไมรวมในคาทัวร ผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 4-11 ราคา 2400 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาเดินทาง)  

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่  OSAKA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่หา โอซากา - ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – เอ็กซโปซิตี-้สนามบินคันไซ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เปนหน่ึงใน
แลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น 
ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทาง
ป�อมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชม
ซากุระที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่
สวยงามเปนอยางยิ่ง จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี JTC Duty free 
ใหทานเลือกซือ้สินคาตามอัธยาศัย 

 



 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานชอปปم�งกันตอ ณ เอ็กซโปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา 
ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวน
หน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเมื่อป 
1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต 
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระ
ใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตาม
อัธยาศัย เอ็กซโปซิต้ี ไดแบงออกเปน 10 โซนใหญ ๆ ดวยกัน ดังน้ี 
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวนํ้า จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน

ศิลปะ และยังใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู

เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํ้าใคร ทามกลางบรรยากาศของ
เมืองตาง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ที่จะทําให
คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep ซึ่ง

เปนภาพยนตรการตูนอันโดงดัง 
6. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวนํ้า จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน

ศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 
7. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู

เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํ้าใคร ทามกลางบรรยากาศของ
เมืองตาง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

8. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ที่จะทําให
คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 

9. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ 
10. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep 
ซึ่งเปนภาพยนตรการตูนอันโดงดัง 



 

 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ 

17.25 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายบินไทย เท่ียวบินที่TG 673  
ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 

22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
   

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
 
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 

 
 

อัตราคาบริการทัวร 

 
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิคนขับรถและมัคคุเทศกทองถ่ิน (ถามี)  

ทานละ 1,500 บาท ตอทริป ตอลูกคาผูเดินทาง 1 ทาน  
ทั้งนี้รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมเกิน 2 ป (Infant) ณ วันเดนิทางกลับ 

(ขออนญุาตเก็บทิปที่สนามบินในวันเช็คอิน) 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 

วันเดินทาง   ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 
อายุตํ่ากวา 2 ป 

พักเด่ียว 

30 ธันวาคม 62 - 3 มกราคม 63 54,999 15,900 12,999 



 

 

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

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

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

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาทีพ่ักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง 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  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัท
ตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการ
บางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและ
ถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติทีต่องการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา



 

 

ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
บริการเพ่ิมเติมเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 

 


