
 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิสายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่จดัทีน่ ัง่

แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น 

หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

วนัทีส่อง โอซากา้ – เกยีวโต – สะพานโทเกทสเึคยีว – สวนป่าไผอ่าราชยิามา่ - วดัคนิคาคจุ ิ – ศาล

เจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ 

01.15 น. เหริฟ้าสู่เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ612 บรกิารอาหาร และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 



08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ  น าทา่นชม สะพานโทเกทสเึคยีว คอื สะพานทีท่อดขา้มแมน่ ้าโอองิา

วะ โดยมคีวามยาวทัง้สิน้ 155 เมตร ชือ่ของสะพานมาจากจักรพรรดคิาเมยามะในสมยัคามาครุะ (ค.ศ. 

1185–1333) ทีช่ ืน่ชมขอ้เท็จจรงิทีว่า่ ในคนืทีไ่มม่เีมฆ พระจันทรจ์ะดเูหมอืนก าลังขา้มสะพานอยู ่ซ ึง่

สะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะราชยิามะ  จากนัน้น าทานเดนิทางสู่ เสน้ทางสายป่าไผแ่หง่   

อราชยิามา่ นีต้ัง้อยูต่นีเขาในเมอืงอราชยิามา่ เกยีวโต ตลอดสองขา้งทางนัน้รายรอบไปดว้ยตน้ไผ่ที่

เสยีดแทงกอขึน้ไปบนฟ้าสงูไมต่ ่ากวา่สบิเมตร ปกคลมุทางเดนิทีล่าดเอยีงไปตามเนนิเขาอยา่งงดงาม 

เสน้ทางนี้เราสามารถเดนิชมความงามของธรรมชาต ิซมึซบัความสดชืน่ของกลิน่ไผ่ ฟังเสยีงเสยีดสี

ของกอไผท่ีเ่คลา้กบัเสยีงลม  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื่อเป็นสถานที่

พักผ่อน ต่อมาบตุรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 

และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่

ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่างงดงาม  มาเทีย่ว

ปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์ูนเรือ่งดังอคิควิซงัทัง้ทจีะพลาดกับเมนูของหวานทานเลน่ยอด

ฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟท์

ครมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่มละมนุลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้ง

ในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนัดกีบัชา

เขยีว ก่อนจะหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น จากนัน้น าท่านชม 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอ

พร ใหม้คีวามเป็นอยู่อดุมสมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และ

เทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่น

จะไดต้ืน่ตากับรูปปั้นของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดง

ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่

กนับนเส้นทางยาวถงึ 4 ก ิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF 

GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ

ปรารถนา 

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ บรเิวณจุดพกัรถเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง โดยใน

บรเิวณจุดพกัรถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้รบัประทานไมว่า่จะเป็น

ขา้วหนา้หมทูอดทงคตัส ึทอดดว้ยไฟออ่นๆ เนือ้หมนูุม่ๆดา้นในหอ่ดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมา

ไดส้เีหลอืงนวล กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวนใหล้ ิม้รสหรอืจะเลอืกรบัประทานราเมนตน้

ต ารบัของแทจ้ากญีปุ่่ นน า้ซุปใส แตร่สชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้ต ารบัของญีปุ่่ น 

เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุม่ และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้หมูออกมาให้

สวยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 
 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม นาโกยา่ – ชมซากรุะบรเิวณแมน่ า้ซาไก (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชิ

ราคาวะโกะ  - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ - ออิอน -  กฟิุ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมเทศกาลซากรุะบาน บรเิวณแมน่ า้ซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุให ้

ท่านไดส้มัผัสบรรายากาศของ ซากุระทีบ่านสะพร ัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแมน่ ้า จ านวนกวา่  1200 

ตน้  แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ซากรุะจะบานหรอืไม ่หรอืบานมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี โดย

ปกตซิากรุะจะเริม่บานตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายนของทกุปี ***ในกรณีทีซ่ากรุะ

ไมบ่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรม  โดยจะน าทา่นสกัการะขอพร ณ ศาลเจา้ 

Kogane Shrine ศาลเจา้แหง่นีถ้กูต ัง้ข ึน้เมือ่ปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ต ัง้อยูท่ ีเ่มอืงกฟิุ ศาล

เจา้แหง่นีอ้ยูใ่กลก้ลางใจเมอืงกฟิุ  ส ิง่พเิศษส าหรบัศาลเจา้นีค้อืเป็นสถานทีท่ ีร่บัพลงัจากพระ

เจา้ ผูค้นส่วนใหญ่และชาวเมอืงกฟิุจะขอพรจากทีแ่ห่งนีเ้พือ่การโชคดแีละการคา้ขายที่

ร ่ารวย  ตามประวตัทิ ีถู่กบนัทกึไว ้เดมิทศีาลเจา้พงัลงเพราะเหตุแผ่นดนิไหวเมือ่ปี 1897 

หลงัจากน ัน้ 14 ปีต่อมาในปี 1905 ไดถู้กบูรณะใหม่ข ึน้  หลงัจากน ัน้ไดพ้งัลงอกีคร ัง้

เนือ่งจากสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ในปี 1958 จงึไดถ้กูบรูณะขึน้ใหมอ่กีคร ัง้ กลา่วงา่ยๆคอืไดพ้งั

ลงจากเหตกุารณ์ตา่งๆถงึ 3 คร ัง้ดว้ยกนั สว่นในโครงสรา้งในปัจจุบนั ถูกเพิม่เตมิและบรูณะ

ขึน้ในปี 1988  น าท่านสู่ หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น



มรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นี้

ไดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่หลังคาชันถงึ 60 องศา มี

ลักษณะคลา้ยสองมอืที่พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 

เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถ

รองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ผูค้นทีเ่ป็นมติร  ทีไ่ดช้ือ่ว่า“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาทีย่ังคงดแูลวัด 

ศาลเจา้ แมน่ ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว น าท่าน

ชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยูอ่าศัยของ

ผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ในสมยัเอะโดะ 

หรือกว่า 300 ปีที่แลว้ เป็นที่ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่าง

สมบรูณ์ ซึง่ภายในนีป้ระกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของ

เจา้หนา้ที ่(ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  430 เยน)   น าชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคง

ความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ย

บา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะ

ชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงกฟิุ เดนิทางมาถงึทาคายามา่ทัง้ท ีถา้ไมล่องของดขีองเด็ดเมอืงทาคายามา่กเ็หมอืนจะมาไมถ่งึ 

ในเขตเมอืงเก่าซันมาชซิจึนัิน้มรีา้นอาหาร ของทานเล่น คาเฟ่ มากมายตลอดแนวทางเดนิสองขา้ง

ทาง ส าหรับผูท้ี่หลงใหลในรสชาตขิองเนื้อวัวนัน้ ตอ้งลอง!!! เนื้อฮดิะ เป็นเนื้อที่ไดจ้ากวัวทีเ่ลีย้ง

ตามที่ราบสูงฮดิะ ซึง่วธิีการเลีย้งเพื่อใหม้ไีขมันมากๆก็คอืการ”ตัด”ลูกอัณฑะเพื่อไม่ใหม้กีารสรา้ง

ฮอรโ์มนไปผลติกลา้มเนื้อก็จะท าใหม้ไีขมันแทรกอยูต่ามเนื้อจ านวนมาก แหละนี่คอืเคล็ดลับวา่ท าไม

กินแลว้ถึงละลายในปาก และเป็นที่ชื่นชอบของนักกินเนื้อยิ่งนัก จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้่านไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบ

รนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิ

ทแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย  

**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  
 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่       โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – ดวิตีฟ้ร ี-  ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ล็ท  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโอซากา้ น าท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ 

(ไมร่วมคา่เขา้ปราสาททา่นละ 600 เยน) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผัสความยิง่ใหญ่

และชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของ

เครื่องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี้ (กรณีเดนิทาง

ในชว่งปลายเดอืน ม.ีค.-ตน้เดอืน เม.ย. ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศซากรุะบานทีบ่านสะพร ัง่

รอบปราสาทโอซากา้ ซึง่ปราสาทโอซากา้ ถอืไดว้่าเป็น 1 ใน 10 อนัดบัของสถานทีช่ม

ซากุระบานของญีปุ่่ น ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศช่วงน ัน้ๆ) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโอ

ซากา้ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี 

ดวิตีฟ้ร ียา่น ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไป

กับรา้นคา้อนัทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนี้ถอืวา่เป็นยา่น

แสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่ห์

อย่างหนึ่งคือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และ

ปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง 

จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ น

น่ันเอง   

จากนัน้น าทา่นสู ่รงิก ุเอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้บัสนามบนิคันไซ ใหท้า่น

เพลดิเพลนิกับการเลือกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดีราคาพเิศษ อาท ิ

เครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหลง่

รวมสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel 



Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯล ฯ  พ ร ้อ มทั ้ ง เ ลื อ กซื้อ

ก ร ะ เ ป๋ า ไฮไซ  Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯล ฯ  ห รื อ จ ะ เ ลือ กดู

เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึ

รองเทา้แฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้

ส าหรับคณุหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

พกัที ่  โรงแรม  BELLEVUE GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋ 

19 - 23 มนีาคม 2562 27,999 8,000 19,000 

20 - 24 มนีาคม 2562 27,999 8,000 19,000 

21 – 25 มนีาคม 2562 27,999 8,000 19,000 

22 – 26 มนีาคม 2562 28,999 8,000 20,000 

23 – 27 มนีาคม 2562 28,999 8,000 20,000 

26 – 30 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ 

และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 25 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น ภายใน 1วันหลังจากการจอง เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู ้
มชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่

เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณี

ทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  



และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่

ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่

เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อตัราทีส่งูมาก 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้


