
 
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินสายการ
บิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ังจัดที่ น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหาร
ร้อนเสิร์ฟทัง้ขาไปและขากลับ(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย) 

 



วันที่สอง โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ริงกุเอ้าท์
เล็ท 

 

00.55 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินท่ี XJ612 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองน าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมือง
หลวงแห่งแรกของญ่ีปุ่ น สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ.1253 น าท่านชม วัดโทไดจิ เป็นวดัที่มีความส าคัญที่สุดในเมือง
นารา มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลงัคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมัยคามาคุระ สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่ง
ส าคญัที่ล า้ค่าที่สดุของวดันีค้ือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างด้วยทองสมัริดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ประดิษฐาน
อยู่ในวิหารหลวงพ่อโต ซึง่หลงัเดิมถกูไฟไหม้ และสร้างขึน้ใหม่ถึง 2 ครัง้ ซึง่วิหารหลงัปัจจบุนัมีขนาดเพียง 2 ใน 
3 ของหลงัเดิม และยงัได้ชื่อว่าเป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยเช่นกัน และทุกท่านจะได้สมัผสักับกวาง
น่ารักและแสนเชื่องที่อยู่บริเวณรอบวดัเป็นจ านวนมากและอีกหนึ่งมนต์สน่ห์ของวดัโทไดจินัน่คือ กวางที่อาศยั
อยู่ใน สวนกวางนารา (Nara Park) ที่อยู่ติดกัน ซึ่งจะออกมาเดินอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้สมัผัสกันอย่าง
มากมาย ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย จึงท าให้กวางเหล่านีคุ้้ นเคยกับ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส าหรับอาหารที่กวางเหล่านีโ้ปรดปรานได้แก่ ชิกะ เซนเบ้ ซึ่งเป็นแครกเกอร์ชนิด
พิเศษส าหรับกวาง ซึง่ทกุท่านสามารถซือ้ให้กวางได้ในราคา 150 เยน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญ่ีปุ่ น 
น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึง่ถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์
ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท 
รวมทัง้ประวัติและข้าวของเคร่ืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี ้ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าซูมิโยชิ เป็นศาลเจ้าที่ถกูสร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาล
เจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านัน้ะ แต่รูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหนๆ เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สมุิโยชิ -ซึคริุ ที่จะมี
หลงัคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อื่นที่จะมีทรงโค้งๆ จัว่จะถกูตกแต่งด้วยไม้ที่ลกัษณะไขว้กนัคล้ายกบัไม้กางเขน
ของศาสนาคริสต์ หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทัง้ยงัมีไม้ขนาดเล็กๆวางเรียงกนัตามแนวยาวทัว่
ทัง้หลงัคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจั่วของหลงัคาและยังมีรัว้ล้อมรอบ จากความต่างและ
ความเก่าแก่นีท้ี่ท าให้ศาลเจ้าแห่งนีม้ีชื่อเสียงมากๆในญ่ีปุ่ น  จากนัน้น าท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku 

Outlet) แหล่งช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กบัสนามบินคนัไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อ
ดงัหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอปุกรณ์กีฬา
, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสือ้ผ้าล่าสุด 
อาทิ   MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ  พ ร้อมทั ง้ เลื อกซื อ้
กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกา
หรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น  Hush Puppies, Scotch 

Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซือ้สินค้าส าหรับคุณหนู   Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki 

House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   
**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงขอท่าน อิสระอาหารค ่าได้ตามอัธยาศัย** 

พักท่ี  โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 



วันที่สาม ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตีฟ้รี - ช้อปป้ิงชิน
ไซบาชิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โรงกษาปณ์โอซาก้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่จดุชมซากรุะที่สวยงามอีกหนึ่งแห่ง โดยที่แห่งนี ้
ถือว่าเป็นสถานที่จดังานเทศกาลใหญ่ประจ าฤดใูบไม้ผลิที่โอซาก้า ซึ่งบ้างรู้จกักันในชื่อ Osaka Mint Bureau 
หรือในภาษาญ่ีปุ่ น เรียกว่า Zoheikyoku งานเทศกาลนีม้ักจะจัดขึน้ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี 
หรือประมาณช่วงวันที่ 09 – 15 เมษายน ของ
ทุกปี ทัง้นีขึ้น้อยู่ กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ 
ภายในโรงกษาปณ์ตลอดทางเดินทัง้สองข้างจะเต็ม
ไปด้วยต้นซากุระมากว่า 134 สายพันธุ์ รวมๆแล้ว
ประมาณ 338 ต้น ล้วนแล้วแต่เป็นพันธุ์ที่บานช้า
กว่าสายพันธุ์หลกั ระยะทางกว่า 560 เมตร อีกทัง้
ในช่วงเวลากลางคืน ยงัมีการประดบัไฟอีกด้วย  น า
ท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน ต่อมา
บุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึน้ใหม่เมื่อปี 
พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน า้ที่
สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตวัปราสาทได้อย่างงดงาม มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการ์ตนูเร่ืองดงั 
อิคคิวซงั ทัง้ทีจะพลาดกบัเมนขูองหวานทานเลน่ยอดฮิตของปราสาททองได้ยงัไงกนัแนะน าซอฟท์ครีมจากร้าน 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟท์ครีมนัน้จะเป็นรสชาเขียว เนือ้ครีมเนียนนุ่มละมุนลิน้ ท ามาจากผงชา
เขียวแท้ๆต้นต ารับของญ่ีปุ่ น ข้างในโคนใส่แป้งโมจิเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิ่มถั่วแดงหวานที่
ให้รสชาดเข้ากนัดีกบัชาเขียวก่อนจะหุ้มด้วยแผ่นทองค าที่ผลิตโดยฝีมือช่างท ากระดาษวาชิสไตล์ญ่ีปุ่ น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างยากินิคุ  
จากนัน้น าท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน า้ใส ที่ติดรอบสดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก
ยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอน
ตัง้จากพืน้ดินขึน้มารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึง่ไม่ใช้ตะปสูกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วดันีม้ี
อายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร ่ารวย 
มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต 
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน า้ศักด์ิสิทธ์ิสาม
สายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย -หล่อ สายสาม 
แข็งแรง  จากนัน้เดินตามทาง สมัผสักับร้านค้าญ่ีปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะที่มีชื่อเรียกว่า ถนนสายกาน า้ชา 
และ เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ที่ระลึก เก่ียวกับญ่ีปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึน้ชื่อที่สดุของญ่ีปุ่ น มีให้ท่านได้
เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสตูรดัง้เดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือว่าจะเป็น
ชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที่โด่งดงัที่สดุในญ่ีปุ่ น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชดุกิโมโนประจ า
ชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลกึในราคาย่อมเยาว์, เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่ น ทัง้กาน า้ชา 
ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิดสมควรแก่เวลาน าท่านช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองส าอางค์ 
อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคณุภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิง้ชื่อดงัของนคร 
โอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอนัทนัสมยั และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับ
เด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหาร



ทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้
เป็นรูปป ูกุ้ ง และปลาหมึก ซึ่งนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้า
ทกุแห่ง จะพยายามสร้างจดุเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สดุ เพื่อดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์
เด่นของย่านนีค้ือ ตกึรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กลูิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง  
**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงขอท่าน อิสระอาหารค ่าได้ตามอัธยาศัย** 

พักท่ี  โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สาม อิสระเต็มวัน หรือเลือกซือ้ทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านเลือกช้อปปิง้ตามย่านดงัของมหานครโอซาก้า โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวม
ค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวชื่อดงั อาทิ 
- ชินไซบาช ิย่านช้อปปิง้ชื่อดงัของนครโอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทันสมยั 

และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผู้ ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชัน้น า
แห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยังมีร้านอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะ
ประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็นรูปป ูกุ้ ง และปลาหมึก ซึง่นกัท่องเที่ยวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของ
ตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนีค้ือ ตึกรูปเคร่ืองหมาย
การค้าของ กลูิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง   

- โอซาก้า อะควอเร่ียม เป็นพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ในร่มที่ใหญ่ที่สดุในโลก ท่านจะได้พบกบัปลาฉลามวาฬที่มี
ขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้
และเพลินตากบัสตัว์มีชีวิตใต้น า้นานาชนิดจากทัว่ทกุมมุโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, นาคทะเล, นก
เพนกวิน เป็นต้น  

- วัดชิเท็นโนจิ วดัที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกใน
ญ่ีปุ่ น โดยมีจดุเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชัน้อนัวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดิษฐาน
พระพทุธรูปหลายองค์  

หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แถมฟรี!! บัตรเข้าสวนสนุก Universal Studios Japan 
(ไม่รวมค่าเดินทาง) ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนงัดงัที่ท่านชื่นชอบ 
เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จรูาสสิคพาร์ค” นัง่เรือเพื่อพบ
กบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตกุารณ์จริงกบั “จอว์” ใช้ทนุสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะ
จอว์)  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสจูน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบ
กบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนกุสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัตวัการ์ตนูสดุน่ารักชื่อดงั
ของญ่ีปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  หรือสนกุสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry 

Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ใน
ฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถาย่านฮอก
มีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทัง้หลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ  บัตเตอร์
เบียร์ เคร่ืองดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี  ้[ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือใน
โซนนีท้ี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน  Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มี
การสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้
เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด



อย่างจุใจ (ส าหรับต๋ัวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอหากท่านใดต้องการต๋ัวโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง 
เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม) 
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่ห้า  สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ613 บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม

บนเคร่ือง 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

******หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ******* 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
อัตราค่าบริการ 

 

บริการน า้ดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้
ช าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่ น* ดังต่อไปนี ้
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาทัวร์ไม่
รวมตั๋ว 

12 – 16 เมษายน 2563 35,999 10,000 25,999 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ป ระสงค์จะพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า
วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยวช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่ ภายใน 1 วนัหลงัการจอง 

2. ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 25  วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือ
ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชี
ธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทัง้หมด 



ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกู
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนงัสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทุก
ชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  



3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 

 
 

** สั่ งซือ้ซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
ส าหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่ น 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเน่ือง
สูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสั่ งซือ้ซิม สามารถสั่ งซือ้ได้กับทางเจ้าหน้าที่ และช าระเงินพร้อมมัดจ าค่าทัวร์ หรือค่า
ทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
 
 
 
 


