
 

   

 

 

  

  

 

 

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N 

ซุปตาร ์นา่รกัอะ่ (กโิมโน) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน 2562 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ชมหมูบ่า้นมรดกโลก ณ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ และเมอืงเกา่ทาคายามา่ 



 

   

 

 

  

  

 

 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ขอพร ณ วดัคนิคะคจุ ิศาลเจา้เฮอนั 

ชอ้ปปิA งจใุจ  ณ Expo City และ ชนิไซบาช ิ
สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึณ วดัโทไดจ ิแหง่เมอืงนารา 

เยอืนดนิแดนเกอชิา ณ ยา่นกอิน  
พเิศษ !!! ใสก่โิมโน เทีOยวรอบเกยีวโต ฟร!ี! ยคูาตะของทีOระลกึจากทางบรษทั 

มนํี AาดืOมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
ฟร ีWIFI ON BUS 

** 
ปล. 

ราคานีAไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนืOองจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํOากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีOปุ่ น  

11.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครืOองดืOมบนเครืOอง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีOยว กรุป๊ไซส ์

11-15 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
12-16 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
13-17 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900 34+1 
14-18 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
15-19 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
16-20 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
17-21 พฤษภาคม 2562 24,888.- 7,900 34+1 
18-22 พฤษภาคม 2562 24,888.- 7,900 34+1 
19-23 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
20-24 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
21-25 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
23-27 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
24-28 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
25-29 พฤษภาคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 
26-30 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900 34+1 
27-31 พฤษภาคม 2562 21,888.- 7,900 34+1 

28 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900 34+1 
29 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900 34+1 
30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900 34+1 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

14.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ610 

21.40 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญีOปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาทีOญีOปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ัOวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั
มาก!! ประเทศญีOปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืAอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนมโีทษปรบัและจบั**  

จากน ัAนนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีOพกั 

คํOา         อสิระรบัประทานอาหารคํOาตามอธัยาศยั  

พกัทีO Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีOสอง   ชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– เมอืงเกยีวโต - ยา่นกอิน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น เป็น
หมูบ่า้นชาวนาที�มรีปูรา่งแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดก
โลกที�มชีื�อเสยีงแหง่หนึ�ง HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที�มอีายมุากกวา่ 250 
ปี คําวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึ�งเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นที�มหีลังคามงุ
ดว้ยฟางขา้วที�ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที�ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถกูสรา้งขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวา
โกะเป็นมรดกโลก  

เทีOยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูก
ขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิAลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี�ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งอารยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี�ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ 
บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวย
สะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ นําทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที� 
ซนัมาชซูิจ ิย่านเมอืงเกา่ที�อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื�อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชม อาคารทาคา



 

   

 

 

  

  

 

 

ยามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ที�เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิ�นประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัย
การปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทั�งปี 1969 จนถงึปัจจบุันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชน
เขา้ชมหอ้งเสี�อทาทามทิี�ไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นที�จัดแสดงขา้วของและเอกสาร
ทางการของขุนนางศักดนิา แผนที�ภูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ย

เพิOมประมาณ 430 เยน/ทา่น) นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศ
ญี�ปุ่ นมายาวนานที�สดุ คอืตั �งแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญ
ที�เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นกอิน (Gion) อสิระใหท้่าน
เดนิชอ้ปปิ�งพรอ้มสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของคนญี�ปุ่ นอย่างเกอชิาไวด้ว้ย ในบางโอกาส ท่านสามารถเห็น
เกอชิาเดนิไปๆมาๆในบรเิวณนี�ได ้ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดื�มชาและรา้นอาหารทอ้งถิ�นเยอะ
ยากมาย 

คํOา         อสิระรบัประทานอาหารคํOาตามอธัยาศยั  

พกัทีO Kyoto Hotel area หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีOสาม   เมอืงเกยีวโต – แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิีOปุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชา
ญีOปุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ– โอซากา้ – เอ็กซโ์ปซติ ีA -  ชอ้ปปิA งชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั�น นําท่าน เปลีOยนเครืOองแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิีOปุ่ น พเิศษ!!! ทา่นสามารถ
แตง่กายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถา่ยรูปสวยๆ และสําหรบัสุภาพสตร ีฟร!ี!! ชุดยูคาตะ ทีOทางบรษิทั
มอบใหเ้พืOอเป็นขอทีOระลกึ จากทางบรษัิท นําท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งนี�นั �น
ถกูสรา้งขึ�นเพื�อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิUโคเมอ ิผูท้ี�มคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก 
เนื�องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 
โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงที�ตั �งอยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! 
จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีOปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตาม
แบบญี�ปุ่ นนั�น มีขั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมีพิธี 
รายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่น
ไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพัก
ของท่านโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที�
ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทั�งหลังตั �งโดด
เด่นอยู่กลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที�สวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์
หนึ�งของเมอืงเกยีวโต  

เทีOยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

นําท่านชอ้ปปิ�งกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติ ีA (Expo City) ที�เที�ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที�
ย ิ�งใหญ่ที�สดุแหง่หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึ
งานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที�จัดขึ�นเมื�อปี 1970 ตั �งอยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อที�ทั �งหมดราว ๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพื�นที�แห่งนี�มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of 



 

   

 

 

  

  

 

 

playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทั �งชอ้ปปิ� ง กนิขา้ว หรือ
แมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Aา จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังให ้
นักทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ข า้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซ่ํ�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั�วทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภัยไป
กบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตรก์ารต์นู 
 อสิระชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่นี�มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร 
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร 
รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรีทแบรนด์ทั �งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 
เรยีกวา่มทีกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี�  

คํOา         อสิระรบัประทานอาหารคํOาตามอธัยาศยั 

พกัทีO Reborn Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีOส ีO  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ- พระพทุธรปูไดบทุส ึ- สนามบนิคนัไซ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอ
ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูนํ�า 
และสวนนชิโินมารซุ ึ�งอยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้  

เทีOยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสูเ่มอืงนารา (Nara) เป็นเมอืงหลวงของญี�ปุ่ นตั �งแตช่ว่งเริ�มแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600)   
เมอืงหลวงเกา่แกแ่ห่งนี�มวีัดและศาลเจา้มากมายซึ�งบางแห่งไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก นําท่านสู ่
วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึ�งใน
วัดที�มชีื�อเสยีงมากที�สุดและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี�ปุ่ น ถูกสรา้งขึ�นในปี 752 เป็น
เหมอืนศนูยก์ลางของวัดทั �งหมดในประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนั�น เพื�อลดบทบาทและอทิธพิล
ของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นที�ประดษิฐาน
ของหลวงพ่อโตหรอื ไดบทุสเึดน ซึ�งมขีนาดใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุที�น่าสนใจและ
เป็นที�นิยมอย่างมากก็คือ เสาไมยั้กษ์ ซึ�งฐานขนาดรอบเสานี�มีขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และ
ดา้นล่างของเสาร์จะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื�อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี�ไปไดก้็จะ
สามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้ จากนั�นนําท่านอสิระชอ้ปปิ� ง หา้งออิอน (AEON MALL) อยู่ไม่ไกลจาก



 

   

 

 

  

  

 

 

สนามบนิคันไซ จากจุดนี�สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอา่วโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้น
และรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์า่งๆ อกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

 จากน ัAน ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีOยวบนิทีO XJ611 

**บรกิารอาหารและเครืOองดืOมบนเครืOอง** 

วนัทีOหา้  สนามบนิดอนเมอืง 

04.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีOไมเ่อาต ั�วเครืOองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัAงนีAเพืOอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืOองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีOยวญีOปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีOปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัOวโมง มอิาจเพิOมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัAงนีAข ึAนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัAนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีOยนเวลา
ทอ่งเทีOยวตามสถานทีOในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัrวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  



 

   

 

 

  

  

 

 

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีOญีOปุ่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request ประเภทหอ้งพกั 
สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีOตอ้งการ (On Request)*** 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัrวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึAนตํOา 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ืOอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมชํ่าระมดัจาํตามทีOกาํหนด ขออนุญาตตดัทีOน ัOงใหล้กูคา้ทา่นอืOนทีOรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืOอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชืOอสํารองทีOน ัOง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืOอพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีOยวทรปิใด, วนัทีOใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชืOอ-นามสกลุ และอืOนๆ เพืOอใชใ้นการจองต ั�วเครืOองบนิท ัAงส ิAน 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ืOอนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัAงหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัAงหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีOเดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีOตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีOมกีารการนัตคีา่มดัจําทีOพกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีOยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัAงมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัAงหมด 
เนืOองจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเทีOยวบนิน ัAนๆ 

หมายเหต ุกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิU ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ืOอนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัrวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิU ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีOปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีOประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัAนในประเทศญีOปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืOอการทอ่งเทีOยว เยีOยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืOนเอกสารในข ัAนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืOอ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีOปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีA 

1. ตัrวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีOปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีOปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัAงหมดกอ่นทาํการจอง เพืOอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีOจะเลืOอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึAนในกรณีทีOมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิUการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  



 

   

 

 

  

  

 

 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิUในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืOอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืOอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชืOอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืOอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    



 

   

 

 

  

  

 

 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืOอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืOอ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
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