
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO INE MIYAMA 5D3N 
ซุปตาร์ กโิมโน กบั ใบไม้แดง 

กาํหนดการเดนิทางเดือนตุลาคม 2562 

 
โดยสายการบนิแอร์เอซียเอก็ซ์ (XJ) 

ไฮไลท์ !! เที7ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 
เยือนเมืองมิยาม่า สัมผสัวธีิชีวติญี7ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูก ิ

ตระการตาความยิ7งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า 
เมืองหลวงเก่าเกยีวโต วดัทองคนิคะคุจิ และเฉิดฉายย่านกอิอน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

พเิศษ !! ใส่ชุดกโิมโน สักการะศาลเจ้าเฮอนั และ ร่วมพธีิชงชาญี7ปุ่ น 
ชื7นชมธรรมชาติ ณ นํHาตกมิโนะ จุดพกัผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า 

ช้อปปิH งจุใจเอก็ซ์โปซิตีH และ ชินไซบาชิ 
FREE WIFI ON BUS  มีนํHาดื7มบริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี7ยว อุณหภูม ิ  

01-05 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 17°C - 23°C  
02-06 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 17°C - 23°C  
03-07 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 17°C - 23°C  
04-08 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 17°C - 23°C  
05-09 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 22°C  
06-10 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 22°C  
07-11 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 22°C  
08-12 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 22°C  
09-13 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 22°C  
10-14 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 21°C  
11-15 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 21°C  
12-16 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 21°C 

 
13-17 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 15°C - 21°C 

 
14-18 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 15°C - 20°C  
15-19 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 15°C - 20°C  
16-20 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 15°C - 20°C  
17-21 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 15°C - 20°C 

 
18-22 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C - 20°C  
19-23 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C - 20°C  
20-24 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C - 19°C  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

21-25 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C - 19°C  
22-26 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C - 19°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั#ง+ 

** ปล. ราคานี#ไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

ไม่มรีาคาเดก็ เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / เดก็อายตํุ�ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  

22.30 น. พร้อมกนัที สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์ สายการบิน AIR ASIA 
X เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ทีนัง จดัทีนังแบบ 3-3-3 

(นํ� าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื�อนํ�าหนกัเพิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 
 

วนัที7สอง           สนามบินคนัไซ ประเทศญี7ปุ่น – อเินะ – หมู่บ้านชาวประมง อเินะ ฟุโนยะ – มิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูก ิ– เกยีวโต 

01.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคนัไซ ประเทศญีปุ่น โดยเทียวบินที XJ612 (บริการอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง) 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี7ปุ่น นาํท่านผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาที7ญี7ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั7วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญั
มาก!! ประเทศญี7ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนืHอสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ
และจับ 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอิเนะ (Ine) ตั�งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต แต่สิงทีดึงดูดใจให้นกัท่องเทียว
อยากมาเทียวทีนีกคื็อ บา้นลกัษณะแปลกตาทีเรียกวา่ ฟุนายะ (Funaya) โดยชั�นล่างเป็นท่าจอดเรือ ส่วนชั�นบนเป็นที



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อยูอ่าศยั เป็นลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดั�งเดิมในทอ้งถิน เพือใหส้ามารถออกเรือจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวก
รวดเร็ว เพราะเมืองนี� มีอุตสาหกรรมการประมงทีเฟื องฟู (จากสนามบินใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) 

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 
 จากนั�นอิสระใหท้่านเดินชม หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 
(Ine no Funaya) ทีมีฟุนายะเรียงตวักนัเป็นแนวโคง้
รูปตวัยูไปตลอดทางมีจาํนวน 230 หลงัด้วยกนั ทาง
รัฐบาลได้ออกกฎหมายควบคุมการเปลียนแปลง
อาคารของอิเนะให้คงลกัษณะดั�งเดิมของฟุนายะไว ้
แมแ้ต่อาคารสร้างใหม่ก็ยงัมีหน้าตาคลา้ยๆ ของเดิม 
ช่วยใหรั้กษาวิถีชีวิตของผูค้นเอาไวไ้ด ้ 
เดินทางสู่ เมืองมิยาม่า (Miyama) เมืองชนบทบนภูเขาทีตั�งอยูห่่างจากเกียวโตกลางไปประมาณ 30 กิโลเมตร (จากอิ
เนะใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) เดินทางสู่ หมู่บ้านคายาบูกิ (Kayabuki no Sato) หมู่บา้นทางทิศเหนือ ของ
เมืองนี�  เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง ในหมู่บา้นจะมีกระท่อมหลงัคาสูงอยูใ่นพื�นทีเกือบ 40 หลงั แต่ละบา้นมีการ
อนุรักษรู์ปแบบตวัอาคารดา้นนอกดว้ยวฒันธรรมแบบดั�งเดิม โดยการมุงหลังคาแบบ kayabuki เอกลกัษณ์เฉพาะอีก
อย่างนึงคือ หมู่บา้นแห่งนี� เป็นบา้นจริงๆทีมีคนอยู่อาศยั และยงัคงดาํเนินชีวิตทาํงานแบบคนทัวๆไปในแถบนี�  
เพียงแต่ดว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นทีคงความโบราณอิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศทีแทจ้ริงของชนบทใน
ประเทศญีปุ่นตามอธัยาศยั 
นาํท่านเดินทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัวโมง) ซึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญีปุ่นมายาวนาน
ทีสุด คือตั�งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสาํคญัทีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมของญีปุ่นดว้ย  

คํ7า         อสิระรับประทานอาหารคํ7าตามอธัยาศัย 
พกัที7  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premium หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที7สาม เกยีวโต – แต่งกายด้วยชุดกโิมโน ชุดประจาํชาติญี7ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอนั – พธีิชงชาญี7ปุ่น – วดัคนิคะคุจิ – กอิอน – โอ
ซาก้า  

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั�น นาํท่าน เปลี7ยนเครื7องแต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจําชาติญี7ปุ่ น พิเศษ!!! ท่านสามารถแต่งกายด้วยชุด

กโิมโนพร้อมถ่ายรูปสวยๆ และสําหรับสุภาพสตรี ฟรี!!! ชุดยคูาตะ ที�ทางบริษทัมอบให้เพื�อเป็นของที�ระลึก จากทาง
บริษทั นาํท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งนี� นั�นถูกสร้างขึ�นเพือให้ระลึกถึงจกัรพรรดิคามมุและ
จกัรพรรดิT โคเมอิ ผูที้มีความสาํคญัต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนืองจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของ
เกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยกัษสี์แดงทีตั�งอยูด่า้นหนา้ของวดั มีสี
แดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล  
นาํท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอนั (Heian) ศาลเจา้แห่งนี�นั�นถูกสร้างขึ�นเพือใหร้ะลึกถึงจกัรพรรดิคามมุและจกัรพรรดิT โคเมอิ ผู ้
ทีมีความสาํคญัต่อเมืองเกียวโตอยา่งมาก เนืองจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยกัษสี์แดงทีตั�งอยูด่า้นหนา้ของวดั มีสีแดงสดใสมองเห็นมา
แต่ไกล  
จากนั�นสมัผสัวฒันธรรมดั�งเดิมของชาวญีปุ่น นันกคื็อ การเรียนพธีิชงชาญี7ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ น
นั�น มีขั�นตอนมากมาย เริมตั�งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขั�นตอนนั�นลว้นมีพิธี รายละเอียดทีบรรจง
และสวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชานี�  ไม่ใช่แค่รับชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสใหท่้านไดมี้ส่วนร่วมในพิธีการชงชานี�
อีกดว้ย 

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
เดินทางสู่ วดัคนิคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ�นเพือใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกนุอาชิกากา้ โยชิมิสุและท่านมีความ
ตั�งใจยกบา้นพกัแห่งนี�ใหเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากทีท่านเสียชีวติ คนไทยนิยมเรียกกนัวา่ วดัทอง เนืองจากทีวดั
นี�จะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทั�งหลงัตั�งโดดเด่นอยูก่ลางนํ� า ทาํใหเ้กิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกิด
เป็นภาพทีสวยงามเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึงของเมืองเกยีวโต  
นาํท่านเดินทางสู่ ย่านกอิน (Gion) อิสระใหท่้านเดินชอ้ปปิ� งพร้อมสมัผสัวฒันธรรมดั�งเดิมของคนญีปุ่นอยา่งเกอิชา
ไวด้ว้ย ในบางโอกาส ท่านสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆมาๆในบริเวณนี�ได ้ถนนเสน้หลกัจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้าน
ดืมชาและร้านอาหารทอ้งถินเยอะยากมาย 

คํ7า         อสิระรับประทานอาหารคํ7าตามอธัยาศัย 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

พกัที7 Universal Hotel Reborn หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนัฃ 

                          
 

วนัที7สี7  หุบเขามิโนะและนํHาตกมโินะ – เอก็ซ์โปซิตีH – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิH งชินไซบาชิ 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  

 จากนั� นนําท่านเทียวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ Mino-o นําท่านชม นํHาตกมิโนะ (Minoh 
Waterfall) ทีตั�งตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ งทอดลดัเลาะไปตามแนวป่า มี
พรรณไมร้าว 980 ชนิด แมลงกวา่ 3,000 ชนิดอาศยัอยู ่อิสระใหท้่านชมความงามตามอธัยาศยั  
นาํท่านชอ้ปปิ� ง ณ เอก็ซ์โปซิตีH (Expo City) ทีเทียวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบนัเทิงทียิงใหญ่ทีสุดแห่งหนึง
ของประเทศญีปุ่น เอก็ซ์โปซิตี� เป็นส่วนหนึงของสวนสาธารณะทีสร้างขึ�นเพือระลึกถึงงานเวิลดเ์อก็ซ์โป ทีจดัขึ�นเมือ
ปี 1970 ตั�งอยูใ่นเมืองซุอิตะ จงัหวดัโอซากา้ มีเนื�อทีทั�งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นทีแห่งนี� มีแหล่ง
ความบนัเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ทั�งชอ้ปปิ� ง กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 
เอก็ซ์โปซิตี�  ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงันี�  

1. NIFREL พิพิธภณัฑ์สตัวน์ํ� า จดัแสดงสัตวต่์าง ๆ ในรูปแบบการนาํเสนองานศิลปะ และยงัให้นกัท่องเทียวได้
สมัผสักบัสตัวอ์ยา่งใกลชิ้ด 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ชมได้เรียนรู้ภาษาองักฤษใน
รูปแบบทีไม่ซํ� าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัวทั�งอเมริกา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่ น ทีจะทาํให้คุณหลงใหลและผจญภยัไปกับ
การ์ตูนตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกทีเครืองเล่นหลายอยา่งถูกออกแบบให้เด็กๆสามารถเล่นพร้อมกบัพ่อแม่ได ้ทาํให้เด็กๆไม่

กลวัและสนุกสนานร่วมกนัไดท้ั�งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ทีสุดในภูมิภาคคนัไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดของการ์ตูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆจะได้

สนุกสนานในแบบฟาร์มเลี�ยงแกะในทุ่งกวา้ง ทั�งวิงเล่นกบัตวัการ์ตูนแกะ Shaun และห้อยโหนชิงชา้เถาวลัย์
แบบทาร์ซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ทีรวมสินคา้ทุกอยา่งทุกประเภททั�งของญีปุ่ นและจากนานาชาติทัวโลก ไม่
เพียงแต่แบรนดเ์นมชือดงัราคาหรู แต่ยงัมีทั�งร้าน 100 เยนอยา่ง Daiso, ร้าน 3coin ทีสินคา้ทุกอยา่งราคา 300 เยน 

เที7ยง         อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
 เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ งในแลนด์มาร์คสําคญัของเมืองโอซากา้ หอคอย

ปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั�งหมด 8 ชั�น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินคอนกรีต, คูนํ� า และสวนนิชิโนมารุซึ ง
อยูท่างป้อมตะวกัตก ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอซากา้ ทีนกัท่องเทียวทัวโลกต่างให้
ความสนใจทีจะมาเยือนและชมตลอดทั�งปีอิสระชอ้ปปิ� งยา่น ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งชอ้ปปิ� งแห่งนี� มี
ความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครืองสาํอางค ์ร้านรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา 
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื�อผา้สตรีทแบรนดท์ั�งญีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart 
เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งทีตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณนี�  

คํ7า         อสิระรับประทานอาหารคํ7าตามอธัยาศัย 

ที7พกั  Universal Hotel Reborn หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัที7ห้า  สนามบินคนัไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบ Set box (5) 
09.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทียวบินที XJ613  

(สายการบนิมีบริการอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง) 
13.50 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สําหรับลูกค้าท่านที7ไม่เอาตั|วเครื7องบนิ  หกัค่าตั|วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร์ 

 
* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทัHงนีHเพื7อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ} :  รายการทัวร์สามารถเปลี7ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื7องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที7ยวญี7ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี7ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 
ชั7วโมง มิอาจเพิ7มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัHงนีHขึHนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัHนๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ}ในการปรับเปลี7ยนเวลาท่องเที7ยวตามสถานที7ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการรวม 
✔  ค่าตัsวเครืองบินไป-กลบัตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนั  
✔  ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✔  โรงแรมทีพกัตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✔  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ    
✔  ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ   
✔  ค่าเบี�ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 
✔  ภาษีมูลค่าเพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % 

อตัราค่าบริการนีHไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ทีมิไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั� ง (เนืองจากทางญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืนวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูที้ประสงคพ์าํนกัระยะสั�นในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศใหย้ืนวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สาํหรับการยืนร้องขอวีซ่า 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนํ�าหนกัเกินกวา่ทีสายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีนํ�ามนั ทีสายการบินเรียกเกบ็เพิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัsวเครืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ค่าทปิมัคคเุทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดนิทางขึHนตํ7า 34 ท่าน หากตํากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีทีจะชาํระค่าบริการเพิมเพือให้
คณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิT ในการงดออก
เดินทางและเลือนการเดินทางไปในวนัอืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
เงื7อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

★  มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิT ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน  

★  ส่วนทีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

● หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนุญาตตดัทีนังใหลู้กคา้ท่านอืนทีรออยู ่

● หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือนไข 

● เมือท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทั�งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไว้
ทั�งหมดนี�แลว้ 

● หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื7อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

● ส่งรายชื7อสํารองที7นั7ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื7อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที7ยวทริปใด, วนัที7ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ}ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื7อ-นามสกุล และอื7นๆ เพื7อใช้ในการจองตั|ว
เครื7องบินทัHงสิHน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 หนา้หากไม่
มันใจโปรดสอบถาม 

เงื7อนไขยกเลกิการจอง : 

● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ได้เงนิคืนทัHงหมด 

● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทัHงหมด 

● ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

● กรุ๊ปที7เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที7ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที7มีการการันตีค่ามัดจําที7พกัโดยตรง หรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที7ยวบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ} ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณี ทัHงมัดจํา หรือค่าทัวร์ทัHงหมด เนื7องจากค่าตั|วเป็นการเหมาจ่าย
ในเที7ยวบินนัHนๆ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศทีระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT ทีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิT  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั�งสิ�น 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี7ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที7ประสงค์จะพํานักระยะสัHนในประเทศญี7ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพื7อการท่องเที7ยว เยี7ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยื7นเอกสารในขัHนตอนการตรวจเข้าเมือง เพื7อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี7ปุ่น* ดงัต่อไปนีH 

1. ตัsวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีอาจเกิดขึ�นในระหว่างทีพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งทีพาํนกัในประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งทีพาํนกัในประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี7ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี7ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ตํากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทาํในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิงทีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั�น 

3. ในขั�นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูที้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้
ข่ายคุณสมบติัทีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทัHงหมดก่อนทาํการจอง เพื7อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ที7จะเลื7อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึHนในกรณทีี7มผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิT การเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT ในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิงของผิดกฎหมาย ซึ งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. เมือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั�งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั�งหมด  

7. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั� งหนึ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี  / ปลอดบุหรีได ้
โดยอาจจะขอเปลียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูที้พกั ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนั�น
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผูเ้ดินทางไม่ผา่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อนัเนืองมาจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาในการ
ท่องเทียวและ ชอ้ปปิ� งแต่ละสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั� งทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ�าดืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเริมในวนัที 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบสันาํเทียวญีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัวโมง ในวนันั�นๆ มิอาจเพิม
เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั�นๆเป็น
หลกั จึงขอสงวนสิทธิT ในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


