
 

 

 
 

 
พกัโอซากา้ 3 คนื (โรงแรมทําเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ/แหลง่ชอ้ปป้ิง) 

 



 

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่วเพิม่ หมายเหต ุ

3-7 กรกฎาคม 62 14,777 7,900  

5-9 กรกฎาคม 62 14,777 7,900  

12-16 กรกฎาคม 62 14,777 7,900  

17-21 กรกฎาคม 62 14,777 7,900  

19-23 กรกฎาคม 62 14,777 7,900  

25-29 กรกฎาคม 62 14,777 7,900  

26-30 กรกฎาคม 62 14,777 7,900  

27-31 กรกฎาคม 62 14,777 7,900  

31กรกฎาคม-4สงิหาคม 14,777 7,900  

3-7 สงิหาคม 62 14,777 7,900  

7-11 สงิหาคม 62 
14,777 

7,900  

14-18 สงิหาคม 62 
14,777 

7,900  

21-25 สงิหาคม 62 
14,777 

7,900  

28สงิหาคม - 1 กนัยายน 
14,777 

7,900  

4-8 กนัยายน 62 
14,777 

7,900  

11-15 กนัยายน 62 
14,777 

7,900  

18-22 กนัยายน 62 
14,777 

7,900  

25-29 กนัยายน 62 
14,777 

7,900  

27กนัยายน-1ตลุาคม 
14,777 

7,900  

28 กนัยายน-2ตลุาคม 
14,777 

7,900  

จอยแลนดห์ักคา่ตัว๋ออก 8,000 บาท 
***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประต ู3 สายการบนิ AIR ASIA X 
 เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – รถไฟแมว - ตลาดปลา วาคายามา่ –ยา่นชนิไชบาช ิ (B /อสิระ /อสิระ) 

00.55 น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร สาํคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั  

บรกิารขา้วปั้น (มือ้ที ่1) เพือ่สะดวกในการเดนิทาง 
นําทา่นแวะถา่ยภาพสถาน ีรถไฟทะมะ (Tama Densha) ทีน่ี่มรีถไฟลายแมวสามสอียู่ขบวนหนึง่ มชีือ่
เฉพาะว่า ทามะเด็น (Tama-den) ย่อมาจาก Tama Densha หรอืรถไฟเจา้ทามะ สถานีคชิน่ิารักมาก

ครับ สงัเกตดดูีๆ  มันเป็นรูปแมว ใหเ้วลาถา่ยรูปบนสถานี ไม่รวมคา่น่ังรถไฟแมว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
เทีย่ง อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่Wakayama Kuroshio Fish Market เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ทีส่รา้งข ึน้เพือ่เป็น แหลง่
จําหน่าย อาหารทะเลสดจากอ่าว Wakaura ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของตลาดปลาแห่งนี้น่ันเอง ความพเิศษของตลาดปลา

แห่งนี้คอื การโชวแ์ลป่ลาทนู่าโดยเชฟชาวญีปุ่่ น ซึง่จะมกีารจัดโชวน์ี้ข ึน้ทกุวัน วันละ 3 ครัง้ คอื 11.00, 
12.30, 15.00 น. ซึง่เราสามารถชมฟร ีโดยไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายแมแ้ตเ่ยนเดยีว และเมือ่จบโชวจ์ะไดล้องชมิ
เนื้อปลาทนู่าแบบสด ๆ อกีดว้ยนะ ถา้ชมิแลว้ตดิใจก็สามารถซือ้กลบัไดด้ว้ยจา้ บอกเลยว่าราคาถกูจนตอ้งสะ

พรงึ  ใครทีอ่ยากซือ้แลว้กนิเลยก็ทําได ้เพราะเคา้มกีารจัดโตะ๊และ เกา้อีไ้วพ้รอ้มใหเ้ราน่ังรับประทาน อํานวย
ความสะดวกใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิเลอืกซือ้ของทีอ่ยากกนิ แลว้มาเลอืกทีน่ั่งกนัไดต้ามสบายเลย 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไชบาชิ มทีัง้รา้นคา้เกา่แก ่และทนัสมัยปะปนกนั มสีนิคา้มากมาย  ทัง้

ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่  
ลา่สดุและตืน่ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว 
รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั  จุดเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปูยักษ์ หนา้

ภตัตาคารขาปูยักษ์ และสญัลกัษณ์เดน่ของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงั
จากญีปุ่่ นน่ันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภณัฑใ์หม่ๆจากดสินีย ์และย่านเกา่แกอ่ย่าง ถนนโดทงบรุ ิ ซึง่

ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิากิ  เป็นตน้ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่างหา้งไดมารู หา้ง
โซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั  

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

คํา่ อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั        MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

วนัทีส่าม     โอซากา้ –ปราสาทโอซากา้ - วดัโทไดจ–ิ ป่าไผ ่- ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ–DUTY FREE (B / L / อสิระ) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่)  
 นําทา่น เดนิทางสู ่ ปราสาทโอซากา้  เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งข ึน้เป็นครัง้แรกบน

บรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค .ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ

ระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาท หรอืสว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จ
ลงสองปีตอ่มา  แตห่ลงัจากสงคราม  Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.

1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลง
ย่อยยับ ตอ่มาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัยToku gawa แตน่่าเสยีดายที่
ในปี ค .ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะทําการบูรณะ

ขึน้มาใหม่อกีครัง้และถกูประกาศ  ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย 
ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบั

หลงัคา  และภาพเสอื  บนกําแพงตวัปราสาทละหลายๆสว่นลงทองสี

อร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถ
มองเห็นทวิทศันโ์ดย รวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอก

ประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทวัรนํ์าชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก)  

จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสู่ เมอืงนารา  Nara เป็นเมอืง

ทีอ่ยู่ทางทศิตะวันออกของเมอืงโอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร 
ชือ่Nara มาจากภาษาญีปุ่่ นคําว่า Narasu แปลว่าทําใหแ้บนราบ 
เนื่องจากพืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยู่บนทีร่าบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืง

หลวงเกา่ของญีปุ่่ นมากอ่นในปี ค .ศ. 710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถู ก
เปลีย่นเป็นเกยีวโตในภายหลงั) มกีวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา  
เนื่องจากชาวนารามคีวามเชือ่ว่ากวางเป็นสตัวร์ับใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบัน

เมอืงนารามกีวางเดนิอยู่อย่างอสิระทัง้เมอืง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจา้ วัด หรอื
ตามทอ้งถนนก็ตาม นําทา่นไปชม วดัโทไดจ ิTodaiji ความหมายตาม

ตวัอักษรคอื วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนารา ภมูภิาคคนัไซ
ถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวามเกา่แกแ่ละสาํคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยังถอืว่าเป็นวัดทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในนารา สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 ในชว่งทีพ่ระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดี

สดุ ส ิง่กอ่สรา้งทีส่าํคญัของวัดนี้ คอื วหิารไมห้ลงัใหญ่ ไดบุทส ึซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ 
ว่ากนัว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 157 ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้่าวหิารไมท้ีเ่ห็นใน

ปัจจุบันนี้มขีนาดเพยีงแค ่ 2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิทีเ่คย  ถกูไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แตก่็ยังคงมคีวาม
ยิง่ใหญ่จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซึง่จะมกีวางออกมาเดนิ ให ้
นักทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยรูปและซือ้อาหารใหก้นิ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที3่)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางไปสู ่เกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซ ึง่ในอดตี

มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง
เป็นอย่างมาก  นําทา่น เดนิทาง ชมธรรมชาตแิถบอารา
ชยิามา่   แหลง่ชมธรรมชาตใินฤดใูบไมเ้ปลีย่นสขีองเมอืงเกยีวโตที่

โดง่ดงัและมชีือ่เสยีงอกีแห่งในญีปุ่่ นทีน่ยิมมาทอ่งเทีย่วเพือ่ชืน่ชมกบั
บรรยากาศหลากสสีนัสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง กอ่นทีจ่ะร่วง
หลน่จากตน้ไปตามฤดกูาล นําทกุทา่นเดนิทาง ชมป่าไผ่ ไผ่ทีข่ ึน้อยู่

สองขา้งทา้งเสมอืนหนึง่เป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึน้ตัง้แตส่มัยเฮ
อันหรอืกว่าพันปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความ

สวยงามและใชใ้นการบําบัดจติใจมาแตค่รัง้โบราณ จนกระทัง่กาลเวลา
ผ่านไปไผ่เหลา่นี้ก็ยังไดร้ับการดแูลเป็นอย่างด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผ่แลว้ จะ
ไดส้มัผัสถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละ

ความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง 
 

 



 

 

นําทา่นเดนิทางสูศ่าลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้  ทีม่มีากกว่า

รอ้ยตน้  ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ให ้

ตนเองสมความปรารถนา  นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ ปลอดภาษี 
นานาชนดิ  

คํา่ อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั       MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ Option เทีย่วยูนเิวอรแ์ซลเจแปน (B/อสิระ/อสิระ) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที4่)  
Option A : อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ตะลยุโกเบ ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 โดยไกดแ์นะนําถา้ใครเคยไปดูหุ่นยนต์
กันดัม้ขนาดเทา่จรงิทีโ่อไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิว่าน่าจะตอ้งตืน่ตาตืน่ใจกับเจา้เท็ตสจึนิ หุ่นเหล็กหมายเลข 28 นี ้
ดว้ยการสรา้งขึน้ภายใต ้ Kobe Tetsujin Project มวัีตถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งสัญลักษณ์ประจําเมอืงโกเบหลังจากทีเ่กดิ
เหตุการณ์แผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยู่ทีส่วน Wakamatsu 
แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโกเบอืน่  ๆ

- ถนน Motomachi      ใครเป็นขาชอ้ปป้ิงก็ตอ้งมาย่านนีก้ันเลย ถนนซนัโนมยิะ และถนนโมโตมาจิ ทีน่ีจ่ะไดพ้บกับ
รา้นรวงทีต่กแต่งแบบเก๋ๆ  และหา้งไดมารูขนาดใหญยั่กษ์  ตัวตกึมกีารออกแบบสไตลย์ุโรปภายในมรีา้นคา้
มากกว่า 70 รา้นใหเ้ดนิเล่นไดต้ามสะดวก 

- China Town      ไปหาอาหารจนีอร่อย ๆกนิกัน ทีไ่ชน่าทาวนข์องเมอืงโกเบ ทีย่่านนันกนิมาช(ิNankin – mashi) จะ
เจอประตูมังกรทางเขา้ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์ ถงึเป็นไชน่าทาวนท์ีเ่ล็กทีส่ดุในญีปุ่่ น 

- ยอดเขารอกโกะ ขึน้ Rokko Cable Car แลว้ต่อบัสขึน้ไปที ่Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจดุชมววิ ถา้ได ้
ชมววิตอนกลางคนื จะไดเ้ห็นววิเมอืงโกเบยามคํ่าคนืแบบพาโนรามา ทีน่ีน่อกจาก จดุชมววิเมอืงโกเบทีส่วยงามแลว้ ยัง
มทีีเ่ทีย่วตามจดุอืน่ๆอกี เชน่ Rokko International Musical Box Museum ทีเ่ราสามารถทํา กล่องดนตรขีองเราเองได ้
ดว้ย หรอื Rokko Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาตทิีม่ดีอกไมแ้ละตน้ไมม้ากกว่า  1,500 พันธุ์ ถา้มา
ตาม ฤดูกาลก็จะไดเ้ห็นตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล หรอืดอกไมอ้ืน่  ๆบานสะพร่ัง ใหเ้ราไดด้ืม่ดํ่ากับธรรมชาตไิดอ้ย่างเต็มที่ 
**อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา** 
 

Option B : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ชําระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้มร่วมคา่เดนิทาง) 
ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึ
ใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรอื
ผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง “จรูาสสคิพารค์ ” น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 
ลา้นเยน(เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร์
แมน ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน 
วันเดอรแ์ลนด ์เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัว
การต์ูนสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืให ้
ทา่นพบกับโซนใหม่ล่าสดุทีจ่ะเปิดตัวเมื่อวันที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน “HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่า
กับบรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์ันเลยทเีดยีว 
**อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา** 

ทีพ่กั       MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีห่า้      สนามบนิคนัไซ – ดอนเมอืง 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) 
เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

06.30น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
09.50น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 
13.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบนํา้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใด
ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะ
เป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะให้

กรุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสํารองพาหนะ* 



 

 

ราคาทวัรร์วม 
1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าวซีา่สําหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
 

****เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ กรุณาชําระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน**** 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชาํระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่าํระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทาง ภายใน  30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ โดยสาร  
การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น 
6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา  ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีท่ํามาจากพชื และเนือ้สัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผั ก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สัตว ์    
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท 
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษี 
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้


