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วนัที ่ รายการ B L D HOTEL 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนิคนัไซ-ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก)-Duty free 
เมอืงนารา-วดัโทไดจ-ิอโุมงคไ์ฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ 

 
 

บนเครือ่ง 

 

 

 GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-ทาคายามา่-ซนัมาชซูิจ ิ    
ทาคายามา่จนิยะ (ดา้นนอก)-ยา่นชอ้ปป้ิง SAKAE NAGOYA 

  
 GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 เกยีวโต-อาราชยิามะ-ป่าไผ-่ศาลเจา้เฮอนั-ชงชาแบบญีปุ่่ น
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

  
 OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ทอ่งเทีย่วอสิระ หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ USJ 
 

  OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิคนัไซ สนามบนิดอนเมอืง 
 

 

 
 

 
บนเครือ่ง 
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หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบั
ทางเจา้หนา้ท ีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิประเภททีส่ามารถเล ือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเน ือ่งมาจาก
หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิเท ีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตาราง
การเดนิทางมกีารเปล ีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็น
เหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่น ี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

WIFI FREE ON BUS บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด 

** พเิศษ !! ฟร.ี. เสริฟ์อาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งไป-กลบั ** 
วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง  

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

กอ่นออกเดนิทาง 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่ บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 
** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - Duty Free - เมอืงนารา   

โทไดจ–ิ NABANANO SATO 

07.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ช ั่วโมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอน

ศุลกากร กรุณาปรบันาฬิกาของท่าน
เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ 

(Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ่งใน

แลนด์ม าร์ค ส าคัญ ของเมือ งโอซาก ้า 

หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทั ้งหมด 8 

ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหิน

คอนกรีต  คูน ้ า ในช่วงเทศกาลชมดอก

ซากุระน าท่านเดินชมสวนนิชโินมารุซ ึง่อยู่

ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระกว่า 600 ตน้ 

ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะ

มองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ช่วงซากุระบานอาจขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศในแตล่ะปี    จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี JTC Duty free ใหท้า่นเลอืกซือ้

สนิคา้ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูบุฟเฟ่ตย์ากนิกิุ 

เดนิทางสูเ่มอืงนารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝูงกวาง น าทา่นชม วดัโทไดจ(ิTodaiji) มี

ชือ่เรยีกหลายๆชือ่ทีค่นทั่วไปมกัจะเรยีกขานกันทัง้ วัดหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบตุสึ

(Daibutsu of Nara) นับวา่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงความโดง่ดงันี่ระดับประเทศญีปุ่่ น  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสูเ่มอืงนาโกยา่ ซึง่ท่านจะไดส้มัผัสกับชวีติประจ าวันของชาวญี่ปุ่ นอยา่งแทจ้รงิ

น าทา่นสู ่นาบา นะ โนะ ซาโตะ อยู่ในเมอืงนางาชมิะ จังหวัดมเิอะ เป็นทีรู่จั้กไปทั่วญี่ปุ่ นก็คอื

การประดับไฟในฤดูหนาว เดมิทีใ่นฤดูหนาวชนิดของดอกไมจ้ะลดลง ดังนั้นจงึไดเ้ริม่น าแสงสี

ของ LED เขา้มาประดับประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน จนกระทั่งความสวยงามของ Illumination 

เลือ่งลอืโดง่ดังไปทั่วประเทศถงึขนาดถูกแนะน าวา่เป็นสถานทีด่ไูฟประดับ ทีส่วยอลังการทีส่ดุ

ในญีปุ่่ น การประดับไฟในฤดูหนาวเริม่ข ึน้ตัง้แตปี่ 2004 และมมีาอยา่งต่อเนื่องจนปี 2016 นี้จะ

จัดขึน้เป็นปีที ่13 ซึง่ระดับความอลังการและผูม้าเทีย่วชมจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในแตล่ะปี เคล็ดลับก็

คอืสเกลการใชพ้ืน้ทีท่ั่วทัง้สวนประดับประดาไดอ้ยา่งหรหูราอลังการและสามารถสะกดผูม้าเทีย่ว

ชมไดอ้ยู่หมัด โดยการจัดองคป์ระกอบของลักษณะภูมปิระเทศกับตน้ไมต้่างๆ ไดอ้ย่างลงตัว 

และใชค้วามเดน่ของแสงสคีัลเลอรฟ์ลู ตน้ไม ้และดอกไมใ้นสวนมาเนรมติโลกอันสวยงาม 
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ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซนัมาชิ ซูจ ิ- ทาคายาม่า จินยะ 

(ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงยา่น SAKAE NAGOYA 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแท ้

ดั ้งเดิม และยังไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมุม

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดยีว น าท่านชม ทาคา

ยาม่าจนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรูปและชมดา้นนอก) ซึง่เป็น

จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลา

กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 

หรอื เขตเมอืงเก่า ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์

และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่า

ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เดนิทางสู่ ย่านการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง มีรา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนี้จะมหีา้งดังเช่น PARCO, 

MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขาย

เสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
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วนัทีส่ ี ่ เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– อาราชยิามะ – ป่าไผ่ – ชงชาแบบญี่ปุ่ น   

เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย จากนั้นเดนิทางสู ่สวนป่าไผ่ ทีต่ัง้อยู่ที่อารา

ชยิามา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่ังมากๆของทีน่ี่ เชือ่วา่ถา้พดูถงึป่าไผ่ปุ๊ บตอ้งนกึถงึ

ที่นี่เป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนที่ชื่นชอบวธิีชีวติเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลาง

บรรยากาศป่าๆตอ้งไม่พลาดอยา่งเด็ดขาด เพราะทีป่่าไผ่แห่งนี้จะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่ายลอ้มไป

ดว้ยป่าไผ่ทีส่ดุสดุลูกหูลูกตาเดนิทกีลิน่ไผ่หอมนิดๆก็โชยมา นอกจากนี้ยังจะมีรา้นขายของที่

ระลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีท่ าจากตน้ไผ่และของทอ้งถิน่เป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่ง

ใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้อ็ปป้ิงกันเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย 

จากน ัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณพ์ธิชีงชาแบบ

ญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและ

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย น า

ท่านชมศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi 

Inari Shrine) หรอืที่คนไทยชอบเรยีกกันว่าศาล

เจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มีชื่อเสยีงโด่งดังจาก 

ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดง ที่เรยีง

ตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้

ภูเขาอนิาร ิที่ผูค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ทิธ์ โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดม

สมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึง

สามารถพบเห็นรปูป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูบุฟเฟ่ตช์าบู  

เดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่ น 

เป็นเมอืงเศรษฐกจิที่ส าคัญของภูมภิาคคันไซ อีก

ทั ้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆ

เมืองมากมาย อิสระชอ้ป ป้ิงย่าน ชินไซบาช ิ

(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มี

ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้

ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้น เครื่องส าอางค์ รา้น

รองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้น

ขนม  รา้น เสื้อผ ้าสตรีท แบรนด์ทั ้ งญี่ ปุ่ น และ

ต่างประเทศ เช่น  Zara H&M Beans ABC Mart 
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เป็นตน้  

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ ทอ่งเทีย่วอสิระ หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ USJ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลังอาหารใหท้่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกด์ให ้

ค าแนะน าการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของญี่ปุ่ น เชือ่กันวา่เป็นวัดพุทธ

แหง่แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยู่

ที ่Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น 

มสีตัวน์ ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

• ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดด

เดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ด่งดังของ

โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

• อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่าน

ฮาราจูกขุองโตเกยีว ย่านนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุน่ และวัฒนธรรมของ

ชาวญี่ปุ่ น มบีรรยากาศครึก้ครืน้ ระหว่างทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆ

มากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 
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หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 4-11 ราคา 2400 บาท )  

 

 

 

 

 

 

 

 

• ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดือน

มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายใน

มีท ัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 

Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่งเล่นต่างๆ ตัง้แต่เครือ่งเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟ

เหาะที่หวาดเสยีวสุดๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิอย่างเช่น Spiderman, Back to the 

Future, Terminator 2 , Jurassic Park แล ะเรื่อ ง ให ม่ ล่ าสุ ด อ ย่ าง  Harry Potter 

ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ่ ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยนูิเวอรแ์ซล 

สตูดโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมี

รา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของ

โอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่

ทีแ่ลว้ พพิธิภัณฑน์ี้ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี้ (ราคาบัตรยนูเิวอรแ์ซล 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้ สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW111  

 

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

………………………………………………………….. 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 2,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

  8 – 13  เมษายน 62 32,888 7,000 9,900 

10 – 15  เมษายน 62 36,888 7,000 9,900 

11 – 16  เมษายน 62 38,888 7,000 9,900 

13 – 18  เมษายน 62 36,888 7,000 9,900 

14 – 19  เมษายน 62 34,888 7,000 9,900 

15 – 20  เมษายน 62 34,888 7,000 9,900 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนียมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรอืกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่า

ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใทา่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวางกา

รนัตคี่ามดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และหรอืเที่ยวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เมือ่จองทวัรช์ าระ

เงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้ริการ

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้
 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนั้นหากท่านมเีหตุอันใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่ง ๆ แลว้ 
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เอกสารทีลู่กคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี่จะ

เขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของ

เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่ ืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม

ให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรุณาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 

 

 

 

 

 

 


