
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตหูมายเลข 8 สายการบนิ JAPAN AIRLINES เคานเ์ตอร ์ R เพือ่
เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

23.30 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL728  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง โอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร–ิ วดัคโิยมสิ ึ- วดัคนิคะคจุ ิ– นาโกยา่ สเตช ัน่ 

 
07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเดนิทางสู ่ จากนัน้นําทา่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอิ ิ

นาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์

ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร นําทา่นสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนํา
ขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากับรปูป้ันของเทพจิง้จอก ทีม่จํีานวนมากมาย  

 

 
 

แลว้นําทา่นชม  ศาลโทรอิ ิ  ซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม

เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 
OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 



 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม วดัคโิยมสิ ึหรอืวดันํา้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็น
วัดทีใ่หญ่ และเกา่แก่ตัง้อยูบ่ริเวณเนนิเขาฮิ งาชยิามา่ และมี ทอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มา

รองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วัด นี้มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่กรงุเกยีว
โต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร่ํารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธสิตัวอ์วโลกิ
เตศวร, จากระเบยีงแหง่นี้สามารถถา่ยภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตได ้

งดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น้ําศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิขึ้ นจากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเข า 
โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง   

 

 



 
 
 

จากนัน้เดนิตามทาง สมัผัสกับรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมัยเอโดะทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ ถนนสายกานํา้ชา  และ เลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกับญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่

จะเป็นไสถ่ั้วแดงสตูรดัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอรร์ี,่ ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต , ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลักษณ์ที่
โดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่งเต็มรปูแบบซึง่ควรค่าแกเ่ป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยาว,์ เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน้ําชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมาย นานาชนดิ 

 

 
 

นําทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน  ตอ่มาบตุรชาย
ของทา่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่ากับความสะอาดใสของสระน้ําทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัว

ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม  
 

 
 

 
 



 
 
 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานที่ ยอดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซั ง ทัง้ที จะพลาด

กับเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะนําซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่มละมนุ
ลิน้ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญี่ ปุ่ น ขา้งในโ คนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ

นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถ่ั วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กันดกีับชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย
แผ่นทองคําทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สเตช ัน่ ศนูยก์ลางการคมนาคมทางรถไฟทีสํ่าคัญของเมอืง และภมูภิาค Chubu อกี

ทัง้ยังเป็นจุดเชือ่มต่อในการเดนิทางไปยังจังหวัดหรอืภมูภิาคอืน่ๆ  เพราะทีน่ี่เป็นศนูยร์วมสถานีรถไฟ JR, รถไฟใตด้นิ 

และรถไฟดว่นชนิคันเซน็เอาไวด้ว้ยกัน สถานี นายา่ สเตชัน่ จงึเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทีสํ่าคัญมากเลยทเีดยีว ทีช่ัน้

ใตด้นิของสถานีนาโกยา่ยังมแีหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกีดว้ย  ไมว่า่จะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รองเทา้ กระเป๋า อปุกรณ์

เดนิป่า รา้นขายของฝาก  รา้นอาหารมากมาย เชน่ รา้นขา้วหนา้ปลาไหล รา้นปีกไกท่อด รา้นซชู ิ  

**อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทีท่าํการเกา่เมอืงทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– ออิอน จสัโก ้

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นเดนิทางสู ่จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร นําทา่นเทีย่วชม เมอืงทา

คายามา่ ทีไ่ดช้ือ่วา่“ลติเต ิล้เกยีวโต  เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาทีย่ังคงดแูลวัด ศาลเจา้ แมน้ํ่า สะ พาน 
ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว นําทา่นสู ่ “หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ  หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่น
ด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซึง่แปล วา่ พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะ
คลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบ ้าน

สรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่ังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 



 
 
 

นําทา่นชมสถานทีสํ่าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่าํการเกา่เมอืงทาคายา ม่า ใชเ้ป็นทัง้ ที่ทํางา น และที่อยูอ่าศัยขอ งผูว้า่
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ 

เป็นทีทํ่าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบริ เวณไตส่วน
พจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ 

 
 

นําชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงคว ามเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนั

มาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จ ะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุ๊กตาซารุ
โบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  

  

 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพ สนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก้   ใหท้า่นไดเ้ลือกทาน หรื อเลอืกซือ้สนิคา้ที่
เป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว
สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย **อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**   

พกัที ่ โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 



 
 
 

วนัทีส่ ี ่       นารา – วดัโทไดจ ิ– ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– รงิกุเอา้ทเ์ล็ท - สนามบนิคนัไซ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ ปี พ.ศ.1253 นําท่านชม วดัโทได
จ ิเป็นวัดทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้ นงามสมัยคามาครุะ สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่สําคัญทีล้ํ่าคา่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงพอ่โตไดบุสสึ  สรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนา ดใหญ่ทีส่ดุใน

โลก ประดษิฐานอยูใ่นวหิารหลวงพอ่โต ซึง่หลังเดมิถกูไฟไหม ้และสรา้งขึ้นใหมถ่งึ  2 ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจุบันมขีนาด
เพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ และยังไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กัน และทกุท่ านจะไดส้มัผัสกับ

กวางน่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก 
 

 
 

และอกีหนึง่มนตส์น่หข์องวัดโทไดจน่ัินคอื กวางทีอ่าศัยอยูใ่น  สวนกวางนารา  (Nara Park) ทีอ่ยูต่ดิกัน  ซึง่จะออกมา
เดนิอวดโฉมใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกันอยา่งมากมาย ดว้ยจํานวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาอยา่งไมข่าดสาย จงึทํา
ใหก้วางเหลา่นี้คุน้เคยกับนักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ีสําหรับอาหารทีก่วางเหลา่นี้โปรดปรานได ้แก ่ชกิะ เซนเบ ้ ซึง่เป็น

แครกเกอรช์นดิพเิศษสําหรับกวาง ซึง่ทกุทา่นสามารถซือ้ใหก้วางไดใ้นราคา 150 เยน 
 

 



 
 
 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  ดวิตีฟ้รี ซึง่มสีนิคา้
ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถกูยอ่มเยาวอ์ยา่งมากมาย โดยสนิคา้บางประเภทจะไมส่ามารถซือ้ในเมื อง

อืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมืองเทา่นัน้  ยา่น ชนิไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายใน
ยา่นนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้สําหรับเด็ก และผูใ้หญ่  ซึง่ยา่นนี้ถอื
วา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชัน้นําแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อี กทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่ง

หนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดทําใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมึก ซึง่นักทอ่งเที่ยวให ้
ความสนใจและแวะถา่ยรปูกันเป็ นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้ งจุดเดน่ใหแ้กร่า้ นของตนใหไ้ด ้

มากทีส่ดุ  เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของยา่นนี้คอื ตกึรปูเครื่ องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ 
ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการ
เลอืกซื้อสนิคา้ “แบรนดเ์นม ” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ  อาท ิเครือ่งสําอาง , เครือ่งประดับ , เสือ้ผา้ , 

กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณก์ฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่
เสือ้ผา้ลา่สดุ อาทิ   MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้

เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดู เครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรอูยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชัน่Hush Puppies, Scotch 
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคณุหนู   Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki 

House และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  
(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

00.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ  JAPAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่ JL727 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ ง
04.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออกทา่นละ  8,000 บาท 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่ นน ัน้ทางบรษิทัจ ะไม่คนืมดัจําไมว่า่ดว้ยก รณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบร้ อยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บ รษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด  เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัส ายการบนิเป็นทีเ่ รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้ มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 46 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่ เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระย ะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทํา วซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

 
กําหนดการเดนิทาง 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 25,999 8,000 

11  -  15 กนัยายน 2562 25,999 8,000 
25 – 29 กนัยายน 2562 25,999 8,000 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ขอ งทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่ งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจ อง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้  ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรือคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุ ร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี่จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อ ดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่ องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจา กความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
 
 

 



 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้ห นา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่ กําหนดจะตอ้งใส่ กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้ หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


