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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
22.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 ไมม่บีรกิารอาหารท ั�งขาไปและขากลบั 
(นํ �าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัที�สอง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - หา้ง Donton 
Plaza ดวิตี�ฟร ี– ชนิไซบาช ิ  

 
01.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ612 (ไมม่บีรกิารอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านเดนิทางสู ่ จากนั9นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืง

นารา เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของญี�ปุ่ น สรา้งขึ9นเมื�อปี พ.ศ.1253 นําท่านชม วดัโทไดจ ิเป็นวัดที�มคีวามสําคัญที�สดุ
ในเมืองนารา มีเสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ9นงามสมัยคามาคุระ สรา้งขึ9นเมื�อปี พ.ศ.1286 สิ�ง
สําคัญที�ลํ9าคา่ที�สดุของวัดนี9คอื หลวงพอ่โตไดบุสส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิที�มขีนาดใหญ่ที�สดุในโลก ประดษิฐานอยู่ใน
วหิารหลวงพ่อโต ซึ�งหลังเดมิถูกไฟไหม ้และสรา้งขึ9นใหม่ถงึ 2 ครั 9ง ซึ�งวหิารหลังปัจจุบันมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของ
หลงัเดมิ และยังไดช้ื�อวา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญท่ี�สดุในโลกดว้ยเชน่กนั และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกบักวางน่ารักและแสน
เชื�องที�อยูบ่รเิวณรอบวดัเป็นจํานวนมาก 
 

 
 
และอกีหนึ�งมนตส์น่หข์องวัดโทไดจนัิ�นคอื กวางที�อาศัยอยูใ่น สวนกวางนารา (Nara Park) ที�อยูต่ดิกนั ซึ�งจะออกมา
เดนิอวดโฉมใหนั้กท่องเที�ยวไดส้ัมผัสกันอย่างมากมาย ดว้ยจํานวนนักท่องเที�ยวที�เดนิทางเขา้มาอย่างไม่ขาดสาย จงึ
ทําใหก้วางเหลา่นี9คุน้เคยกับนักท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งด ีสําหรับอาหารที�กวางเหลา่นี9โปรดปรานไดแ้ก ่ชกิะ เซนเบ ้ซึ�ง
เป็นแครกเกอรช์นดิพเิศษสําหรับกวาง ซึ�งทกุทา่นสามารถซื9อใหก้วางไดใ้นราคา 150 เยน 
 



 

 
 
เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) ซึ�งถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืง สมัผัสความยิ�งใหญแ่ละชมนทิรรศการที�จัดแสดงอยูภ่ายใน ซึ�งเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทั 9งประวตัแิละ
ขา้วของเครื�องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสั�งใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี9  จากนั9น นําท่านเดนิทางสู่
เมอืงโอซากา้  
 

 
 
จากนั9นนําท่านชอ้ปปิ9งสนิคา้เครื�องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื�องประดับคณุภาพดทีี�รา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ีณ หา้ง 
Donton Plaza ซึ�งมสีนิคา้ใหบ้รกิารทุกท่านเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บาง
ประเภทจะไมส่ามารถซื9อในเมอืงอื�นของประเทศญี�ปุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมอืงเทา่นั9น ยา่น ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปปิ9ง
ชื�อดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี9มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทั 9ง
สําหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึ�งยา่นนี9ถอืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชั 9นนําแหง่หนึ�งของนครโอซากา้ อกีทั 9งยังมรีา้นอาหาร
ทะเลขึ9นชื�อมากมาย ซึ�งเสน่หอ์ย่างหนึ�งคอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดัดทําใหเ้ป็นรูปป ู
กุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนักทอ่งเที�ยวใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรปูกนัเป็นที�ระลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายาม
สรา้งจุดเด่นใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากที�สุด เพื�อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี9คอื ตกึรูป
เครื�องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุ่ นนั�นเอง อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
 



 

 
 
พกัที�  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�สาม อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซื�อทวัรย์นูเิวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อสิระตามอัธยาศัยใหท้่านเลอืกชอ้ปปิ9 งตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดยการนั�งรถไฟ (ไม่รวมค่า
รถไฟ) ทา่นสามารถนั�งรถไฟ JR เพื�อเดนิทางเที�ยวในแหลง่ทอ่งเที�ยวชื�อดงั อาท ิ
- ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปปิ9งชื�อดังของนครโอซากา้ ภายในย่านนี9มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และ

สนิคา้หลากหลายรูปแบบทั 9งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ�งย่านนี9ถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชั 9นนําแหง่หนึ�งของ
นครโอซากา้ อกีทั 9งยังมรีา้นอาหารทะเลขึ9นชื�อมากมาย ซึ�งเสน่หอ์ย่างหนึ�งคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตน
ดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดัดทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที�
ระลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากที�สดุ เพื�อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้
มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี9คอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชื�อดังจากญี�ปุ่ น
นั�นเอง   

- โอซากา้ อะควอเรี�ยม เป็นพพิธิภัณฑส์ัตวนํ์9าในร่มที�ใหญ่ที�สดุในโลก ท่านจะไดพ้บกับปลาฉลามวาฬที�มขีนาด
ใหญท่ี�หาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ที�มขีนาดตัวใหญร่าคาประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตากบั
สตัวม์ชีวีติใตนํ้9านานาชนดิจากทั�วทกุมมุโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

- วดัชเิท็นโนจ ิวัดที�มอีายุเก่าแก่ที�สุดของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี�ปุ่ น 
โดยมจีุดเด่นอยู่ที� เจดยี ์5 ชั 9นอันวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซกุะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป
หลายองค ์ 

หรอืท่านที�สนใจเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ชําระเพิ�มทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ร่วมสนุก
ทา้ทายกับเครื�องเล่นหลากหลายชนดิตื�นเตน้ระทกึใจจากหนังดังที�ท่านชื�นชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื�อง “แบ็คด
ราฟท์”ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรื�อง“จูราสสคิพาร์ค” นั�งเรอืเพื�อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ใน
เหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่นภาค
ใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ที�รอใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทั 9งพบกับโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชื�อดงัของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  
 



 

 
 

หรอืสนุกสนานกับโซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter ที�สรา้งเพื�อเอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ี�พอต
เตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอก
วอต เพลดิเพลนิกบัการสํารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา  ยา่นฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหลา่พอ่มดและ
แม่มดทั 9งหลาย และที�ไม่ควรพลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร ์เครื�องดื�มที�ไดรั้บความนยิมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ง
นี9 [ไม่มีแอลกฮอล์] และที�พลาดไม่ไดค้อืในโซนนี9ที�ถือว่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ดทีี�สุดของโลก คือโซน Harry 
Potter and the Forbidden Journey ที�มกีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีี�ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที�จะสรา้งความ
ตื�นเตน้เรา้ใจใหท้า่นเสมอืนทา่นไดเ้ดนิทางทอ่งโลกเวทมนตรไ์ปกบัแฮรร์ี�พอตเตอรเ์ลยทเีดยีว ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่
กบัเครื�องเลน่นานาชนดิอยา่งจุใจ (สําหรบัต ัhวยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ หากทา่นตอ้งการซื�อต ัhวกรุณาแจง้เจา้หนา้ที�
ลว่งหนา้ เพราะโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนสลบัวนัตามความเหมาะสม หากมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�น ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น) 
เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเที�ยง และอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

พกัที�  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�ส ี� โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่- ถา่ยรปูสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา  
                 ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั9นนําทานเดนิทางสู ่เสน้ทางสายป่าไผแ่หง่อราชยิามา่ นี9ตั 9งอยู่ตนีเขาในเมอืงอราชยิาม่า เกยีวโต ตลอดสอง
ขา้งทางนั9นรายรอบไปดว้ยตน้ไผ่ที�เสยีดแทงกอขึ9นไปบนฟ้าสงูไม่ตํ�ากวา่สบิเมตร ปกคลุมทางเดนิที�ลาดเอยีงไปตาม
เนนิเขาอยา่งงดงาม เสน้ทางนี9เราสามารถเดนิชมความงามของธรรมชาต ิซมึซบัความสดชื�นของกลิ�นไผ่ ฟังเสยีงเสยีด
สขีองกอไผท่ี�เคลา้กบัเสยีงลม  
 

 



 

นําท่านชม สะพานโทเกทสเึคยีว คอื สะพานที�ทอดขา้มแม่นํ9าโอองิาวะ โดยมคีวามยาวทั 9งสิ9น 155 เมตร ชื�อของ
สะพานมาจากจักรพรรดคิาเมยามะในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1185–1333) ที�ชื�นชมขอ้เท็จจรงิที�ว่า ในคนืที�ไม่มีเมฆ 
พระจันทรจ์ะดเูหมอืนกําลงัขา้มสะพานอยู ่ซ ึ�งสะพานแหง่นี9เป็นสญัลกัษณ์ของอะราชยิามะ 
 

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ในอดตี จากนั9นนําท่านชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิง ุ
ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื�องในโอกาสที�นครเกยีวโตมอีายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รก
และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที�สรา้งขึ9นเมื�อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะ
อคัคภียัในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอนัซึ�งไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลทัธชินิโตก็เปลี�ยนมาสรา้งตามแบบ
วัดในพุทธศาสนา จากที�เคยทิ9งเนื9อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครั 9งแรกเมื�อกา้วผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป 
จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณที�ยอ่สว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไป
ยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี�ก็คือที�ว่าราชการทั 9งหลายทั 9งปวง) ซึ�งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทาง
ตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันที�ออกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ได ้
ดว้ยสะพานแบบจนี บงึนํ9าใสและบนัไดมังกร 
 

 



 

นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญี�ปุ่ น ซึ�งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี�ปุ่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรยี ์
ดว้ยการดื�มและการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตั 9งแต่ประมาณศตวรรษที� 14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านได ้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื�องราวเกี�ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี�ยวกับการดื�มและชงชาที�ไดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชั 9นสงูในประเทศญี�ปุ่ น จากน ั�นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศยั  จากนั9นนําทา่นชม ศาล
เจา้ฟูชมิอินิาร ิที�สถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที�เป็นที�นับถอืยิ�งของประชาชนที�มาสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่
อุดมสมบูรณ์ของเรื�องพชืพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ9งจอกที�ชาวญี�ปุ่ นชื�อว่าเป็น ทูต
สวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย์ ท่านจะไดต้ื�นตากับรูปปั9นของเทพจิ9งจอก ที�มีจํานวน
มากมาย  

 

 
 
แลว้นําท่านชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงที�เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที�มมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ั�นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES 
OF GEISHA ที� ซายรู ินางเอกของเรื�องว ิ�งลอดซุม้ประตเูพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
 

 
 

 
 
จากนั9นเดนิทางสู ่ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์เป็นพื9นที�ชอ้ปปิ9งและแหลง่บันเทงิรมินํ9าของบรเิวณทา่เรอืโกเบ มทีั 9งรา้น
กาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซึ�งเป็นจุดนัดพบที�นิยมของชาวเมือง บรเิวณนี9มีหา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไดแ้ก ่
Mosaic และ Canal Garden หา้ง Umie Mosaic ตั 9งอยูร่มินํ9า ภายในมรีา้นคา้เล็กๆขายเสื9อผา้ และรา้นอาหารที�สามารถ



 

เห็นทา่เรอืโกเบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี9ยังมสีวนสนุกเล็กๆสามารถขึ9นไปชมววิบนชงิชา้สวรรคท์ี�ตั 9งอยูห่ลงัอาคารหา้ง
โมเสค หา้ง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นหา้งรา้นต่างๆ เช่น Hankyu, รา้นอเิลคทรอนิกส์Sofmap, รา้น
อปุกรณ์กฬีาและเอา้ทเ์ลตจําหน่ายเสื9อผา้เครื�องใชใ้นครัวเรอืน ชว่งเย็นสามารถเดนิเล่นตามทางเดนิรมินํ9าเพื�อชื�นชม
บรรยากาศแบบคลาสสคิ ของไฟจากตะเกยีงนํ9ามัน นอกจากนี9ยังมโีรงภาพยนตร ์และรา้นอาหารตั 9งอยู่ในบรเิวณโกดัง
อฐิโบราณที�รโีนเวทมาจากสมัยศตวรรษที� 19 อกีดว้ย เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ9งของทา่น อสิระอาหารกลางคํ�า
ตามอธัยาศยั 
 

 
 
พกัที�  โรงแรม  N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�หา้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.50 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ613 ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตัpวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั 9งกอ่นทําการ 
ออกตัpวเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดี�ยวเพิ�ม 

11 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัhวเครื�องบนิ หกัคา่ต ัhวออกทา่นละ  8,000 บาท 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัhวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิt
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิtในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัhวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี �ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ 1. ต ัhวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 
 

17 – 21 กรกฏาคม 2562 15,999 8,000 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 15,999 8,000 

01 – 05 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

08 – 12 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

15 – 19 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

20 – 24 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

22 – 26 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

27 – 31 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 8,000 

04 – 08 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

05 – 09 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

06 – 10 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

11 – 15 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

12 – 16 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

18 – 22  กนัยายน 2562 15,999 8,000 

19 – 23 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

20 – 24 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

24 – 28 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

26 – 30 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
 

1. ต ัhวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตัpวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ9าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื9อที�ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 9นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 
1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคเุทศกนํ์าเที�ยว ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 9นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั 9งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์9นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี9 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั9นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี9 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั 9งหมด 
ทั 9งนี9 ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว 
เชน่ การสํารองที�นั�งตัpวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 



 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื9อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 9งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี9 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั9นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี9สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั9น 
2. ทัวรน์ี9เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั 9งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 9งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัpวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั 9งนี9 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ9นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี9คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั9น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ9น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัpวเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื9อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั9น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ9นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ9น และรวมกันทุกชิ9นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั9น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั9น  
 

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั9น  
 

3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื9อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื9อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี9 หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 

 

 


