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ชมปราสาททองทีว่ดัคนิคาคจุ ิ  เขา้ชมวดัน า้ใส วดัคโิยมสิ ึ

เดนิลอดเสาโทอริทิ ี ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ

ขอพรพระใหญน่ารา ที ่ วดัโทไดจ ิถา่ยรปูคูฝ่งูกวาง 

อสิระ 1 วนัเต็ม ในโอซากา้ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้แรอ่ยา่งดบีรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

***พกัโอซากา้ 3 คนื*** 



อตัราคา่บรกิาร 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ และราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ  2,000 บาท/ทรปิ 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ– โอซากา้               

08.20 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

สายการบนิไทย ใชเ้ครือ่ง Airbus 330 จัดทีน่ั่งแบบ 2-4-2 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก.ตอ่ทา่น สายการ

บนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง สามารถสะสมไมล ์ROP ไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง 2-3 

ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

17 – 20 กมุภาพนัธ ์

2562 
29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


09.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG672  

 

 

 

 

 

 

16.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั FP HOTELS  SOUTH-NAMBA  หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เกยีวโต – อราชยิามา่ – คนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ-  โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์

                            (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) 
น าทา่นเดนิทางสู ่อราชยิามา่ (Arashiyama) เป็นเมอืงทีง่ดงามทุกฤด ูโดยเฉพาะฤดูใบไมผ้ลชิว่ง
ซากุระบานที่ความงามของกลบีดอกอันบอบบางสชีมพูนัน้จะระบายใหท้ั่วทัง้เมอืงนัน้สวยงามอย่าง
อศัจรรย ์และส าหรับฤดใูบไมร้่วงชว่งใบไมเ้ปลีย่นสตีน้ไมต้ลอดจนภเูขาทัง้ลูกนัน้จะพรอ้มใจเปลีย่นสี

เป็นสสีม้แดงซึง่เป็นอกีหนึง่ความงดงามทีธ่รรมชาตนัิน้แตง่แตม้ไดอ้ยา่งมหัศจรรยเ์ชน่กนั นอกจากนีอ้
ราชยิาม่านัน้ยังมแีหล่งท่องเทีย่วอืน่ๆ ผสมผสานกันอยูบ่รเิวณนี้มากมาย ตัง้แต่แหล่งท่องเทีย่วทาง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่วเชงิศลิปะ ไปจนถงึแหล่งพักผ่อนหยอ่นใจ 
ตลอดจนเป็นแหลง่รวมของรา้นอาหารไปจนถงึขนมหวานอรอ่ยๆ 
น าท่านเขา้ชมวัด วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่าวัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้
จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้เกดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้า
เบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามกลายเป็นอกีสัญญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต และยังมอีกีชือ่
หนึ่งว่า “Rokuonji” วัดนี้แต่เดิมสรา้งเพื่อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชิมิสุ
(Ashikaga Yoshimitsu)และท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่
ทา่นเสยีชวีติ และวัดคนิคะคจุยิงัเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัหลายชายของโชกนุในเวลานัน้สรา้งวัดกนิคะ
คจุหิรอืวัดเงนิขึน้ดว้ยวัดคนิคะคจุมิโีครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม โดยเฉพาะมมุดา้นหนา้ใกล ้
กบัทางเขา้วัดซึง่เป็นภาพทีว่ัดสทีองอรา่มทีม่สีวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงาสะทอ้นกับน ้าในสระ เป็นมมุทีม่ี
นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจกันเยอะทีสุ่ด อาคารเดมิของวัดนัน้ถูกไฟไหมห้ลายต่อหลายครัง้ในอดตี 
รวมถงึในชว่งสงครามโอนนิ (Onin ) ในปี 1950 เกดิสงครามกลางเมอืงทีไ่ดท้ าลายสถานทีส่ าคัญๆ
ของเกยีวโตไปหลายแห่งรวมถงึวัดแหง่นี้ดว้ย และไดม้กีารสรา้งวัดนี้ข ึน้มาใหมอ่กีครัง้ในปี 1955 ซึง่
อยูม่าจนถงึปัจจบุนันี ้
 
 
 
 

https://www.talonjapan.com/ginkakuji-temple/
https://www.talonjapan.com/ginkakuji-temple/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชมศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ(Fushimi Inari) ชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ

ศาลเจา้ ที่มมีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัว ยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 

กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่

ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกเบ (Kobe) 
ใหท้า่นชอ้ปป้ิง ณ โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์(Kobe Harborland) ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณทา่เรอืโกเบ นับเป็น
ย่านที่รวมทัง้แหล่งช็อปป้ิงและความบันเทงิที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมอืงแห่งนี้เลยล่ะค่ะ 
เรยีกไดว้่าสามารถชอ็ปป้ิงแบบชลิๆไดอ้ยา่งสบายๆ เพราะมทีัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวน
สนุก ซึง่เป็นจุดนัดพบทีน่ยิมของชาวเมอืง ชว่งชว่งเย็นจะยิง่คนเยอะเพราะบรรยากาศย่านนี้น่าเดนิ
มากเวอร ์โดยสามารถเดนิเล่นตามทางเดนิรมิน ้าเพื่อชืน่ชมบรรยากาศแบบคลาสสคิ ของไฟจาก
ตะเกยีงน ้ามนั นอกจากนี้ยังมโีรงภาพยนตร ์และรา้นอาหารตัง้อยูใ่นบรเิวณโกดังอฐิโบราณทีร่โีนเวท
มาจากสมยัศตวรรษที ่19 อกีดว้ย ถา้อยากชอ็ปป้ิงหนักทีน่ีก่็มคีรบ เนือ่งจากไมเ่พยีงมรีา้นคา้เรยีงราย
เต็มสองขา้งทางเทา่นัน้ หากบรเิวณนี้มหีา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไมว่า่จะเป็นหา้ง Umie Mosaic ตัง้อยูร่มิน ้า 
ภายในมรีา้นคา้เล็กๆขายเสือ้ผา้ และรา้นอาหารทีส่ามารถเห็นท่าเรอืโกเบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี้
ยงัมสีวนสนุกเล็กๆสามารถขึน้ไปชมววิบนชงิชา้สวรรคท์ีต่ัง้อยูห่ลังอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal 
Garden ภายในจะแบง่ออกเป็นหา้งรา้นต่างๆ เชน่ Hankyu, รา้นอเิลคทรอนกิสS์ofmap, รา้นอปุกรณ์
กฬีาและเอา้ทเ์ลตจ าหน่ายเสือ้ผา้เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงโอซากา้ 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั FP HOTELS  SOUTH-NAMBA  หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัทีส่าม  อสิระเต็มวนัในเมอืงโอซากา้                             (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 อสิระเต็มวนั ไมม่รีถบสับรกิาร 
ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง เมอืงโอซากา้ ในยา่นชนิไซบาช ิ

เพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้มากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสาอาง ของใช ้

ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตร ีรวมทัง้อุปกรณ์อเิล็คทรอนิคส ์อาท ิกลอ้งดจิติอล กลอ้งวดิโีอ 

MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของ
แบบสบาย ๆ กระเป๋าทีร่า้น 100 เยน ทีม่ขีองหลายหลายประเภท ใหท้่านไดซ้ือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิ
มอื นอกจากนีย้งัมหีา้งสรรพสนิคา้มชีือ่ของญีปุ่่ น เชน่ หา้งไดมาร ู 
 

หรอืเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 

2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ท่านทีซ่ ือ้ทัวรเ์สรมิ

น าท่านเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลากหลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึ

ใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ  เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับ

ไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์

จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่น

ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิูจน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วนัเดอร์

แลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น 

Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดตัววันที ่15 กรกฎาคมนี ้

คอืโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัส

บรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจากภาพยนตร์นอกจากนัน้ยังมโีซนที่เปิดใหม่เมื่อตน้ปี 

2017 คอื โซน “MINION PARK”เหล่าลูกสมุน Minions จากภาพยนตรอ์นเิมชั่นเรือ่ง “Despicable 

Me มสิเตอรแ์สบ รา้ยเกนิพกิัด” ทีโ่ดง่ดังจนฉุดไมอ่ยู ่รวมตัวกันมาบกุ Universal Studios Japan ที่

โอซากา้ พรอ้มสรา้งความสนุกสนาน เป่ินๆ ฮาๆ ในแบบของมนิเนียน และยังมีโชว์สุดอลังการ 

STREET SHOW โชวส์ดุฮาตามหาบานาน่า กับ Fever Minion ยนิดตีอ้นรับเขา้สูโ่ลกของมนิเนี่ยน สุด

มหัศจรรย์ ที่จะท าใหคุ้ณหัวเราะดังอย่างมีความสุข และ  PLAY LAND ดินแดนแห่งเกมส์สุด

มันส์ Space Killer ยิงบาซูกา้โดนกระป๋องหล่น ครบ 6 อันเมื่อไหร่รับของรางวัลกลับบา้นทันท ี

นอกจากนี ้ยงัมขีนม อาหาร ของทีร่ะลกึ สดุพเิศษจากมนิเนยีน อกีมากมาย 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอสิระไดอ้ยา่งเต็มที ่** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั FP HOTELS  SOUTH-NAMBA  หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ นารา –วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปป้ิงรงิก ุพรเีมีย่ม เอาทเ์ลท – กรงุเทพ            (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง นารา (Nara) เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง เมืองนาราเคย

เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่เป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นตัง้แต่ช่วงเริม่แรกของราชวงศ์ยามาโต ้(300-600) 

จนกระทั่งเมอืงหลวงถูกยา้ยในปี 784 ทีเ่มอืงนารามวีัดโทไดจ ิทีม่ชี ือ่เสยีงมากจากพระพุทธรูปองค์

ใหญ่หรอืหลวงพ่อโต และมศีาลเจา้คาซงูะตัง้อยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึง่อยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณ

ภายในสวนมกีลางอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากจงึท าใหส้วนแหง่นีเ้ป็นเสมอืทีพั่กผอ่นหยอ่นใจส าหรับผูค้น 

เมอืงหลวงเกา่แกแ่ห่งนีม้วีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก เชน่ 

วัดโฮรวิจ ิซึง่เป็นวัดไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก ในชว่งซากรุะบานนัน้ภเูขาทางตอนใตข้องนารา เป็นอกี

จุดหนึ่งที่มชี ือ่เสยีงในการชมซากุระ น่ันก็คอืภูเขาโยชโินะ ดา้นบนเขานัน้สามารถที่จะมองเห็นตน้

ซากรุะหลายพันตน้เรยีงรายออกดอกใหช้มอยา่งสวยงาม 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม วดัโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตส ึ

(Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์อง

ประเทศญีปุ่่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศและมอีทิพลเป็น

อย่างมากในยุคนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจาก

นาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จรงิๆแลว้อาคาร

หลังนีม้ขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดมิเทา่นัน้ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพอ่โตหรอื 

ไดบตุสเึดน ซึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอยา่ง

มากก็คอื เสารไ์มย้กัษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสารน์ีม้ขีนาดเทา่กนัรจูมกูของหลวงพ่อโต และดา้นลา่งของ

เสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีไ้ปไดก้็จะสามารถตรัส

รูไ้ดใ้นชาตหินา้ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่รงิก ุพรเีมีย่ม เอาทเ์ลท ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมดัง หลากหลายยีห่อ้ ไมว่่าจะ
เ ป็ น  GUCCI , AMINI , PRADA , NIKE , DESILE , BALLY , COACH , GAP HUGO BOSS , 
VERSACE , YVES SAINT LAURENT , RIVE GAUCHE ห รือ จ ะ เป็ นห ม วด สิน ค ้า  INTIMATE 
APPAREL อ าทิ  KID BLUE , TRIUMPH ห รือ จ ะ เป็ น ห ม วด  HOME FASHION, FRAGRANCE 
OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมหีมวดสนิคา้อืน่ ๆ อาทเิชน่ รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ซึง่ทุกช ิน้เป็น
ของแทร้าคาถูกพเิศษ นับไดว้่าเป็นสวรรคข์องทัง้นักชอ้ปชาวญีปุ่่ นและนักท่องเทีย่วผูม้าเยอืนอยา่ง
แทจ้รงิ จากนัน้น าท่านสู่ ออีอนพลาซ่า อสิระท่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ีหา้งจัสโก ้ใหท้่านชอ้ปป้ิง
ต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการจับจ่ายสนิคา้ของรา้น 100 Yen ซึง่สนิคา้ทุก ๆ อย่างในรา้น
ราคาชิน้ละ 100 เยน ...ไมล่มืแวะซือ้ของฝากทางกรงุเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ เบนโตะ, ผลไมส้ด และ
แหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ  

17.25 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG673 

22.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 

มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  



13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


