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P. JAPAN ZG 1909 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีน่ัง 

จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารท้ังขาไปและขากลับ 
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 

วันท่ีสอง สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton 
Plaza ดิวต้ีฟรี – ชินไซบาชิ   

 

01.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ612 (ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองน าท่านเดินทางสู่  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง
นารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253 น าท่านชม วัดโทไดจิ เป็นวัดท่ีมีความส าคัญท่ีสุด

ในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1286 ส่ิง
ส าคัญท่ีล้ าค่าท่ีสุดของวัดนี้คือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างด้วยทองสัมริดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ประดิษฐานอยู่ใน

วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของ
หลังเดิม และยังได้ชื่อว่าเป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยเช่นกัน และทุกท่านจะได้สัมผัสกับกวางน่ารักและ

แสนเชื่องท่ีอยู่บริเวณรอบวัดเป็นจ านวนมาก 

 

 
 

และอีกหนึ่งมนต์สน่ห์ของวัดโทไดจินั่นคือ กวางท่ีอาศัยอยู่ใน สวนกวางนารา (Nara Park) ท่ีอยู่ติดกัน ซึ่งจะ

ออกมาเดินอวดโฉมให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกันอย่างมากมาย ด้วยจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาด
สาย จึงท าให้กวางเหล่านี้คุ้นเคยกับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี ส าหรับอาหารท่ีกวางเหล่านี้โปรดปรานได้แก่ ชิกะ 

เซนเบ้ ซึ่งเป็นแครกเกอร์ชนิดพิเศษส าหรับกวาง ซึ่งทุกท่านสามารถซื้อให้กวางได้ในราคา 150 เยน 
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เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมท้ังประวัติ
และข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าส่ังให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้  จากนั้น น าท่านเดินทาง

สู่เมืองโอซาก้า  
 

 
 
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ณ ห้าง 

Donton Plaza ซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบาง

ประเภทจะไม่สามารถซื้อในเมืองอ่ืนของประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจ าเมืองเท่านั้น ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อป
ป้ิงชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบ

ท้ังส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกท้ังยังมี
ร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท า

ให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุก
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แห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของ

ย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
 

 
 

พักท่ี  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีสาม อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่า

รถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชื่อดัง อาทิ 
- ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และ

สินค้าหลากหลายรูปแบบท้ังส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของ
นครโอซาก้า อีกท้ังยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตน

ด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นท่ี

ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้
เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก

ญี่ปุ่นนั่นเอง   
- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีหาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ท่ีมีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตา

กับสัตว์มีชีวิตใต้น้ านานาชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น  
- วัดชิเท็นโนจิ วัดท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น 

โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายองค์  

หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ช าระเพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ร่วมสนุก
ท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คด

ราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ใน

เหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาค
ใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมท้ังพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุก

สไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  
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หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่

พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอก

วอต เพลิดเพลินกับการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา  ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมด
และแม่มดท้ังหลาย และท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มท่ีได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มด

แห่งนี้ [ไม่มีแอลกฮอล์] และท่ีพลาดไม่ได้คือในโซนนี้ท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน Harry 
Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสร้างด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความ

ตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนาน
ต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ (ส าหรับตั๋วยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หากท่านต้องการซื้อตั๋วกรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน) 
เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีส่ี โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา  

                 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทานเดินทางสู่ เส้นทางสายป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า นี้ตั้งอยู่ตีนเขาในเมืองอราชิยาม่า เกียวโต ตลอดสอง

ข้างทางนั้นรายรอบไปด้วยต้นไผ่ท่ีเสียดแทงกอขึ้นไปบนฟ้าสูงไม่ต่ ากว่าสิบเมตร ปกคลุมทางเดินท่ีลาดเอียงไปตาม

เนินเขาอย่างงดงาม เส้นทางนี้เราสามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ ซึมซับความสดชื่นของกลิ่นไผ่ ฟังเสียง
เสียดสีของกอไผ่ท่ีเคล้ากับเสียงลม  
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น าท่านชม สะพานโทเกทสึเคียว คือ สะพานท่ีทอดข้ามแม่น้ าโออิงาวะ โดยมีความยาวท้ังส้ิน 155 เมตร ชื่อของ

สะพานมาจากจักรพรรดิคาเมยามะในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1185–1333) ท่ีชื่นชมข้อเท็จจริงท่ีว่า ในคืนท่ีไม่มีเมฆ 
พระจันทร์จะดูเหมือนก าลังข้ามสะพานอยู่ ซึ่งสะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะราชิยามะ 

 

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าในอดีต จากนั้นน าท่านชม เดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ 

ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 เนื่องในโอกาสท่ีนครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรก
และองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงท่ีสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะ

อัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสร้างตาม
แบบวัดในพุทธศาสนา จากท่ีเคยท้ิงเนื้อไม้ไว้ให้มีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเป็นครั้งแรกเมื่อก้าวผ่านประตูศาลเจ้า

เข้าไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณท่ีย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกว้างขวาง

ทอดตรงไปยังวิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถ้าเป็นวังจริงๆ นี่ก็คือท่ีว่าราชการท้ังหลายท้ังปวง) ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบ
อยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูด้านซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดิน

เล่นได้ด้วยสะพานแบบจีน บึงน้ าใสและบันไดมังกร 
 

 
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ 

ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเก่ียวการพบปะกันในวงสังคมเก่ียวกับการดื่มและชงชาท่ีได้แพร่หลายใน
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บรรดาชนชั้นสูงในประเทศญี่ปุ่น จากน้ันอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านชม 

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ให้มีความ
เป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกท่ีชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น 

ทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปป้ันของเทพจิ้งจอก ท่ีมีจ านวน

มากมาย  
 

 
 

แล้วน าท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าท่ีมีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตาม

เส้นทางของไหล่เขาลดหล่ันกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 
MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสม

ความปรารถนา 
 

 
 

 

 
จากนั้นเดินทางสู่ ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นท่ีช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงริมน้ าของบริเวณท่าเรือโกเบ มีท้ังร้าน

กาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง บริเวณนี้มีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ได้แก่ 
Mosaic และ Canal Garden ห้าง Umie Mosaic ตั้งอยู่ริมน้ า ภายในมีร้านค้าเล็กๆขายเส้ือผ้า และร้านอาหารท่ี

สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ท่ีตั้งอยู่หลัง

อาคารห้างโมเสค ห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์
Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอ้าท์เลตจ าหน่ายเส้ือผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน ช่วงเย็นสามารถเดินเล่นตามทางเดิน

ริมน้ าเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน้ ามัน นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ และร้านอาหารตั้งอยู่
ในบริเวณโกดังอิฐโบราณท่ีรีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษท่ี 19 อีกด้วย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

อิสระอาหารกลางค่ าตามอัธยาศัย 
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พักท่ี  โรงแรม  N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับเดียวกัน 

 

วันท่ีห้า  สนามบินคนัไซ - สนามบินดอนเมือง 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินที่ XJ613 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
**************************************** 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 
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อัตราค่าบริการ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์น าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักค่าต๋ัวออกท่านละ  8,000 บาท 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณี

ใดๆท้ังส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการ

จองทัวร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

11 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

17 – 21 กรกฏาคม 2562 15,999 8,000 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 15,999 8,000 

01 – 05 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 

08 – 12 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 

15 – 19 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 

20 – 24 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 

22 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 

27 – 31 สิงหาคม 2562 15,999 8,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 8,000 

04 – 08 กันยายน 2562 15,999 8,000 

05 – 09 กันยายน 2562 15,999 8,000 

06 – 10 กันยายน 2562 15,999 8,000 

11 – 15 กันยายน 2562 15,999 8,000 

12 – 16 กันยายน 2562 15,999 8,000 

18 – 22  กันยายน 2562 15,999 8,000 

19 – 23 กันยายน 2562 15,999 8,000 

20 – 24 กันยายน 2562 15,999 8,000 

24 – 28 กันยายน 2562 15,999 8,000 

26 – 30 กันยายน 2562 15,999 8,000 
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กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าท้ังหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันท่ียังมิได้ช าระ ค่า
ทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 

1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์น าเท่ียว ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปน้ี 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให ้
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว ***ในกรณีท่ีวันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี

เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลด

ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก

ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


