
 

 

 
 
 

 



 

 

HILIGHT JAPAN DUO FUN PARK 7D5N  
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ์ (XJ) 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

มนีาคม 2566  ราคาเพยีง 49,900.- 12,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวัน ค่า โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริ

ตะ) (XJ600 00.30 - 08.40) 

    

2 สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ ง

ถนนนากามเิสะ –ชมซากุระริมแม่น้าสมุดิะ – สวนสาธารณะ

อุเอะโนะ  - ตลาดอะเมโยโกะ – ช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ หรือ 

เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย่แ์ลนด์ (เดินทางโดยรถบัส) 

✈ อิสระ อิสระ WASHINGTON SHINJIKU HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

3 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้า

ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว – 

เมนขูาปูยกัษ์  – แชน่้าแร่ธรรมชาติ  

✈ ✈ ✈ SUN PLAZA FUJI HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

4 ชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ – จังหวัดชิสุโอกะ - 

ทะเลสาบฮามานะโกะ – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น - เมือง

นาโงย่า – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุ คันนอน – ช้อปปิ้ ง ย่านซา

กาเอะ 

✈ ✈ อิสระ NAGOYA HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 



 

 

5 

เมืองเกียวโต – ชมซากุระ วัดคิโยะมิซุ (วัดน้าใส) – ถนน

กาน้าชา – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา – โอซาก้า – ช้อป

ปิ้ งยา่นชนิไซบาช ิ

✈ ✈ อิสระ 

SARASA SHINSAIBASHI HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

6 
อิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์

เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 
✈ อิสระ อิสระ 

SARASA SHINSAIBASHI HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

7 
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (XJ613 

09.50 - 13.50) 
✈   

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกยีว (สนามบินนารติะ) (XJ600 00.30 - 08.40) 

22.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ 

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันทีส่อง สนามบินนารติะ - เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิง ถนนนากามิเสะ – ชมซากุระ

รมิ แม่น้าสุมิดะ - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะอุเอะโนะ - ช้อปป้ิงตลาดอะเมโยโกะ - ช้

อปป้ิงย่านชินจูกุ หรอืเลือก ซื้อทัวรโ์ตเกยีวดิสนีย์่แลนด์ (เดินทางโดยรถบัสไป-กลับ) 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนารติะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ เทีย่วบินที ่XJ600 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านข้ันตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

[สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมี

โทษจับปรบัได้]  

*รถบัสจะไปส่งคณะทีเ่ข้าสวนสนุก Disneyland ก่อนหลังจากน้ัน นําทุกท่านเดินทางสู่โตเกียว *  

 สําหรับท่านที่เลือก ซ้ือทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / 

เด็ก 2,700 บาท เดินทางโดยรถบัสไป-กลับ [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความ

อลังการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้าน

เยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่



 

 

ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ต่ืนเต้นกับ SPLASH 

MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เท่ียวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ 

LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT 

DISDEY ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว 

 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดท่ีว่ากันว่า เก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวัดท่ีเหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่าน

นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านก้ัน)  และ ถ่ายภาพ

เป็นท่ีระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกท้ังยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของท่ีระลึก

ต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ ขนมอาเกมันจู ขนม

ข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ 



 

 

 

 เดิน ชมความงามของซากุระรมิแม่น้าสุมิดะ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพ

ความประทับใจหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเม่ือ 22 

พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่าง

โจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร  

 

 ชมซากุระ สวนอูเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีท้ังวัด ศาลเจ้า 

ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มร่ืนจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อน

กัน และในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะ

มีต้นซากุระเรียงรายอยู่ท้ังสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้น ท าให้

ดึงดูดผู้คนจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ (ช่วงปลายมีนาต้นเมษาท่านจะได้ชม

ซากุระสวยๆภายในบรเิวณสวนอูเอโนะ ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 



 

 

 

 ช้อปปิ้ งตลาดอะเมโยโกะ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นถนนสายช้อปป้ิงท่ีขนานไป

ตามเส้นทางรถไฟสาย Yamanote ระหว่างสถานี Okachimachi และ Ueno สองข้างถนนมีร้านค้า

มากกว่า 500 ร้านจ าหน่ายสินค้าพวกเสื้อผ้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ ตลอดจนเคร่ืองเทศและปลาสด 

นอกจากน้ีท่ีตลาดอาเมโยโกะยังมีสินค้าน าเข้าราคาไม่สูงเท่าในห้างแถมยังสามารถต่อราคาได้ ท่าน

สามารถช้อปป้ิงท่ีตึกม่วง หรือ ห้าง Takeya ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีท่ีข้ึนช่ือเร่ืองของถูกสุด ๆ บางช่วง

ยังมีโปรโมช่ันลดกระหน่า มีสินค้าครบครันให้นักท่องเท่ียวได้ซ้ือหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้าแฟช่ัน 



 

 

 

 ช้อปปิ้ งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 

เป็นศูนย์รวมแฟช่ันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนย์กลาง

ของของย่านน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้

บริการสถานีแห่งน้ี ทางด้านตะวันตกย่านน้ีท่ีเต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีท้ังโรงแรมช้ันน า และใน

ส่วนทางด้านตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า , ร้าน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย 

เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 



 

 

 

 * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า * 

ทีพ่ัก WASHINGTON SHINJIKU HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่าม อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ 

– ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่1) 

 น าท่านมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ต้ังอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ช่ือเสียงในด้านน้าพุร้อนซ่ึงเกิดจาก

ความร้อนของภูเขาไฟรวมท้ังยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามเพื่อน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 

กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ปุ่น 



 

 

 

 

 จากน้ันมุ่งสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone Shrine) ต้ังอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝ่ังของ

ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึก ซ่ึงสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ คือ เสาโทริอิสีแดง (Torii) ท่ีต้ัง

เด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจ้าโดยสองข้างทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง 

ภายในศาลเจ้าน้ันมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดท้ังปี บางคร้ังจะ

มีหมอกปกคลุมไปท่ัว 



 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่2) 

 น าท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ( Owakudani) ท่ียังคุกรุ่นด้วยควันจากบ่อก ามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชม

บ่อน้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้ทานไข่ด าหน่ึงฟองจะ

สามารถท าให้อายุยืนยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี 

     



 

 

 

 ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุก

มุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆ รวมไป

ถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากน้ันจะปิด

ท้ายด้วยโซนช้อปป้ิงสินค้าต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่น 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 3) **พิเศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พรอ้ม

น้าจ้ิมรสเด็ด** 

 

ทีพ่ัก SUN PLAZA FUJI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว  

หลังอาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันทีส่ี ่ ชมซากุระ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – จังหวัดชิสุโอกะ - ทะเลสาบฮามานะโกะ – ทดลอง

น่ังรถไฟชินคันเซ็น -  เมืองนาโงย่า – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุ คันนอน – ช้อปป้ิงย่านซาคา

เอะ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่4) 

 น าท่านชม ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) เป็นหน่ึงในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึง

ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติก็ตามมักจะมาหาท่ี

พักผ่อนในบริเวณน้ีมากกว่าทะเลสาบท่ีเหลืออีกสี่แห่ง และรอบ ๆ บริเวณน้ีจึงเต็มไปด้วย ร้านอาหาร, 



 

 

และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ท่ีน่ียังเป็นจุดทชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม  

(ช่วงปลายมนีาต้นเมษาท่านจะได้ชมซากุระสวยๆภายในบรเิวณทะเลสาบได้อีกด้วย ข้ึนอยู่กับสภาพ

อากาศ) 

 

 จังหวัดชิสุโอกะ ชม ทะเลสาบฮามานะโกะ (Hamanako) เป็นทะเลสาบท่ีเพาะพันธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น 

พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอ้ิว 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่5) 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินคันเซ็น อันโจ เพื่อให้ท่านได้ทดลองน่ัง รถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นอันข้ึน

ช่ือของประเทศญี่ปุ่นท่ีเป็นหน่ึงในสามของเจ้าแห่งการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของโลกให้ท่านได้



 

 

ลองสัมผัสความเร็วท่ีนุ่มนวลของรถไฟหัวกระสุนท่ีมีความเร็วมากกว่า 250 ก.ม.ต่อช่ัวโมง 

 

 เมืองนาโกย่า น าท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุ คันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างข้ึนเม่ือเกือบ 

700 กว่าปีมาแล้วต้ังแต่ปี 1333 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวัดแห่งน้ี

เป็นท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นเทพเจ้าท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความเมตตา แกะสลักอย่าง

ประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ท่ีจัดเก็บ

หนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่าน้ีเป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม รวมถึงส าเนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของพงศาวดารโคจิคิ ท่ีรวบรวมประวัติศาสตร์ต้นก าเนิดของญี่ปุ่น 

 

 น าท่าน ช้อปปิ้ งย่านซาคาเอะ ถือเป็นหน่ึงในย่านท่องเท่ียวและแหล่งช้อปป้ิงส าคัญของเมืองนาโกย่า ซ่ึง

ประกอบไปด้วยแลนด์มาร์คท่ีส าคัญของเมือง ได้แก่ หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower) 

และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารท่ีมีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากน้ันแล้ว ในย่านซากาเอะยังมี



 

 

ศูนย์การค้า ร้านขายสินค้าแฟช่ันแบรนด์เนม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึงร้านขายสินค้าลด

ราคายอดนิยม 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห้่า เมืองเกียวโต – ชมซากุระ วัดคิโยะมิซุ (วัดน้าใส) – ถนนกาน้าชา – ศาลเจ้าเฮอัน – 

กิจกรรมชงชา – ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที ่6) 

 น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองเกียวโต (Kyoto) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ ปุ่น และ

ยาวนานท่ีสุด คือต้ังแต่ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม ๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เมืองเกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมี

สถานท่ีส าคัญ ๆ ท่ีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น 

 วัดคิโยะมิซุ  (Kiyomizu) ห รือ วัดน้าใส เป็นวัดท่ี มี ช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดในญี่ ปุ่น  เน่ืองจากวัดน้ี มี

สถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งน้ีข้ึนเป็นมรดกโลก (UNESCO 

world heritage sites) ซ่ึงท่ีมาของช่ือวัดน้าใสก็มาจากการท่ีวัดแห่งน้ีน้ันได้ถูกสร้างข้ึนปี ค.ศ. 780 แล้วได้

มีน้าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจากน้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดท่ีถือว่าเป็น

ไฮไลท์ของท่ีน่ี คือ อาคารไม้ขนาดใหญ่ท่ีการสร้างท้ังหมดน้ีไม่มีการใช้ตะปูใด ๆ ท้ังสิ้น ถือว่าเป็นภูมิ

ปัญญาของคนโบราณท่ียอดเยี่ยม และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บริเวณน้ีเป็นจุดชม

วิวท่ีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่าง ๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงท่ีข้ึนช่ือของเกียวโต



 

 

อีกด้วย จากน้ันช้อปป้ิง ณ ถนนกาน้าชา ซ่ึงต้ังอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่ง

เลียนแบบสมัยเฮอัน ซ่ึงมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเก๊ียะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, 

ตุ๊กตานางระบ าญี่ปุ่น 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่7) 

 น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าท่ีถูกสร้างข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเม่ือ

ร้อยกว่าปีก่อน โดยจุดไฮไลท์ของท่ีน่ี คือ ประตูโทริอิยักษ์สีแดงท่ีต้ังอยู่ด้านหน้าของวัดท่ีสามารถเห็นแต่

ไกล ศาลเจ้าแห่งน้ีน้ันถูกสร้างข้ึนเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ และจักรพรรด์ิโคเมอิท่ีเป็นจักรพรรดิ

องค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต นอกจากน้ีตัวศาลเจ้าเองก็มีดีไม่แพ้จุดอ่ืน ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะ

สถาปัตยกรรม ตัวอาคารหลัก ๆ น้ันมีต้นแบบมาจากพระราชวังสมัยยุคเฮอัน บริเวณสวนท่ีรายรอบวัดน้ัน

ก็แลดูร่มร่ืนเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธ์ุเน้นการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้ังเดิม 

 

 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ่น น่ันก็คือ การเรยีนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ



 

 

ญี่ปุ่นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันล้วนมี

ข้ันตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่าน

เองอีกด้วย ซ่ึงก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 

 น าท่านช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอาง  ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ท้ังญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC 

Mart , GU เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีต้องการรวมกันอยู่บริเวณน้ี 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 



 

 

วันทีห่ก อิสระท่องเทีย่วตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอซาก้าหรอืซื้อทัวรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS 

JAPAN 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที ่8) 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าท่านในการ

เดินทาง ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายต้ังอยู่ปะปนไป

กับ ร้านค้าแบบ ด้ังเดิมของญี่ ปุ่ น  ได้แก่  Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis 

Vuitton และอ่ืน ๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกย่ีห้อดังท่ัวโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากน้ีแล้วยังมีสินค้า

จ าพวกอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารัก ๆ ก็มีให้เลือกซ้ือเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัย

จากแบรนด์ต่าง ๆ แล้วท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเล็ก ๆ มารวมไว้ภายใต้หลังคา

เดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบด้ังเดิม,อัญมณี

เคร่ืองประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อป

ป้ิงได้จุใจ และยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ ๆ ต่าง ๆ มากมาย เช่น วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณ์สัตว์น้าไคยูกัง 

ศาลเจ้าเฮอัน ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด์ หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑ์วิทยา

ศาตร์โอซาก้า 

 



 

 

 หรือเลือกซ้ือ ทัวรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท 

ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลง] ท่านท่ีซ้ือทัวร์เสริมน าท่านเดินทางสู่ ยูนิ

เวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่นหลาก หลายชนิดต่ืนเต้น ระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านช่ืน

ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” 

น่ังเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 

1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอให้ท่าน

พิสูจน์ความมันส์ พร้อมท้ังพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding 

World of Harry Potter ท่ีสร้างเพื่ อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์  ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัส

บรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์

ใหม่ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด ท่ีจะได้ให้คุณบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เคร่ืองเล่นหวาดเสียว

สุดๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง 1124 เมตร และจุดท้ิงด่ิงสูงสุดถึง 37.8 

เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสุดท่ีสร้างเอาใจสาวกเจ้าตัวเหลืองสุดกวนท่ีโด่งดังมาจาก เร่ือง 

Despicable Me ซ่ึงไฮท์ไลท์ของโซนน้ีคือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย 

ร้านค้าขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร โชว์ต่าง ๆ มากมาย รวมท้ังยังมีเคร่ืองเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยัง

เป็นโซน “Minion Park” ท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกท้ังส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบนักสืบจ๋ิวโคนันท่ีกระแสตอบรับดีจนยูนิ

เวอร์แซล ญี่ปุ่น ต้องน ากลับมาอีกคร้ัง ภายในงานจะมีท้ังเกมไขปริศนาสืบคดี Real Escape Game ตาม

ด้วย Entertainment Restaurant ร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะได้ด่ืมด่ากับ

โลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย 

 



 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

HILIGHT JAPAN DUO FUN PARK 7 วัน 5 คืน 

 โดยสายการบินแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ (XJ)  

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว ราคาไม่รวมต๋ัว 

16 - 22 ม.ีค.2566 49,900.- 12,900.- 36,900.- 

23 – 29 ม.ีค.2566 49,900.- 12,900.- 36,900.- 

10 – 16 เม.ย.2566 56,900.- 12,900.- 41,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า * 

ทีพ่ัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีเ่จ็ด สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (XJ613 09.50 - 13.50) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 613 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



 

 

 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันท้ังคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีน่ัง จาก ช้ันประหยัด (Economy Class)  

เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 



 

 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกต๋ัว

โดยสาร  

- การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซ่ึงทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในช้ันเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซ่ึงเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าทีบ่รษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  



 

 

(ส าหรับผู้โดยสารช้ันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบ้ียประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย

กว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 



 

 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินน้ันๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซ่ึงลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซ่ึงต้องชําระ ณ วันเดินทางทีส่นามบินต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีน่ัง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่าน้ัน 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอเีมลล์ พรอ้มท้ัง

ส่งรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 



 

 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ

มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่าน้ัน นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เน่ืองจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางน้ันๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 



 

 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมกีารหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบรษัิทมค่ีาใช้จ่าย

ท่ีได้จ่ายจริงเพื่ อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองท่ีพัก  และ 

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงด้วยตัวของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 



 

 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   



 

 

2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  



 

 

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 

เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 

 


