
              

 

    

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N 

ซุปตาร ์ใบไมส้แีดง กบั รกัที!เบกิบาน 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2562 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ชมหมูบ่า้นมรดกโลก ณ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ และเมอืงเกา่ทาคายามา่ 
เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ขอพร ณ วดัคนิคะคจุ ิศาลเจา้เฮอนั 



              

 

    

ชอ้ปปิ? งจใุจ  ณ ยา่นซาคาเอะ Expo City และ ชนิไซบาช ิ
เยอืนจดุชมใบไมเ้ปลี!ยนส ีที!นยิมของโอซากา้ ณ นํ ?าตกมโินะและปราสาทโอซากา้ 

พเิศษ !!! ใสก่โิมโน เที!ยวเกยีวโต ฟร!ี! ยคูาตะของที!ระลกึจากทางบรษทั 
มนํี ?าดื!มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด//ฟร ีWIFI ON BUS 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี!ยว กรุป๊ไซส ์

01-05 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
02-06 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
03-07 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
04-08 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
05-09 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
06-10 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
07-11 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
08-12 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
09-13 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
10-14 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
11-15 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
12-16 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
13-17 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
14-18 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
15-19 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
16-20 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
17-21 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
18-22 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
19-23 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
20-24 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
21-25 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
22-26 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
23-27 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
24-28 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
25-29 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
26-30 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 
27-31 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 7,900 34+1 
29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 7,900 34+1 
30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 7,900 34+1 
31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 7,900 34+1 

01-05 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
02-06 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
03-07 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
04-08 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
05-09 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
06-10 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
07-11 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
08-12 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
09-13 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 
10-14 พฤศจกิายน 2562 27,888.- 7,900 34+1 



              

 

    

** 
ปล. 

ราคานี?ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนื!องจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํ!ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญี!ปุ่ 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�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื!องดื!มบนเครื!อง 

 

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

21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญี!ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที!ญี!ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั!วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศ
ญี!ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื?อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**  

จากน ั?นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมที!พกั 

คํ!า         อสิระรบัประทานอาหารคํ!าตามอธัยาศยั  

พกัที! Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

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

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 
28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 
29 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 
30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 



              

 

    

วนัที!สอง   ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ - ซาคาเอะ ชอ้ปปิ? ง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้า่เป็น 
ลติเต ิ?ลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี�ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาว
ญี�ปุ่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาด
เชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ นําทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศ
เมอืงเกา่ทาคายามา่ที� ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmashi Suji) ยา่นเมอืงเกา่ที�อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื�อ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีผ่านชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ที�เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิ�นประจําภูมภิาคฮดิะ 
ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั�งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชม
หอ้งเสี�อทาทามทิี�ไดรั้บการบํารงุรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นที�จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา 
แผนที�ภมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้  (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ!มประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เที!ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

นําท่านสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที�มี
รูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�ง 
HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที�มอีายมุากกวา่ 250 ปี คําวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนม
มอื” ซึ�งเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นที�มหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที�ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที�ประนม
เขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถกูสรา้งขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์าร
ยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก นําทา่นสู ่นาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มี
ประชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมที�สําคัญแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น  

คํ!า         อสิระรบัประทานอาหารคํ!าตามอธัยาศยั  

นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ 
(central park) ที�เต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชั�น, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ที�นี�
กนิบรเิวณตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

พกัที! Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  



              

 

    

วนัที!สาม   เมอืงเกยีวโต – แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิี!ปุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชา
ญี!ปุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ– โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) -  ชอ้ปปิ? งชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั�น นําท่าน เปลี!ยนเครื!องแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิี!ปุ่ น พเิศษ!!! ทา่นสามารถแตง่กายดว้ยชุด
กโิมโนพรอ้มถา่ยรปูสวยๆ และสําหรบัสภุาพสตร ีฟร!ี!! ชุดยคูาตะ ที!ทางบรษิทัมอบใหเ้พื!อเป็นของที!ระลกึ จากทาง
บรษัิท นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่นี�นั �นถกูสรา้งขึ�นเพื�อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิT
โคเมอ ิผูท้ี�มคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื�องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ย
สถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงที�ตั �งอยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 
ไฮไลท!์!! จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี!ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ
ญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�บรรจงและ
สวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย  

เที!ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตั �งใจ
ยกบา้นพักแหง่นี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที�ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคาร
หลักเป็นสทีองเกอืบทั�งหลังตั �งโดดเด่นอยู่กลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที�สวยงาม
เป็นอกีสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโต เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนด์
มารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, 
คูนํ�า และสวนนชิโินมารุซึ�งอยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 600 ตน้ อสิระชอ้ปปิ�งย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) 
บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ�งแห่งนี�มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้น
รองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนดทั์ �งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M 
Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี�  
คํ!า         อสิระรบัประทานอาหารคํ!าตามอธัยาศยั 

พกัที! Reborn Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที!ส ี!  หบุเขามโินะ - นํ ?าตกมโินะ – เอ็กซโ์ปซติ ี? - ออิอนมอลล ์- สนามบนิคนัไซ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



              

 

    

จากนั�นนําท่านเที�ยวชม หุบเขามโินะ (Minoh park) หรือ มโินะโอะ Mino-o นําท่านชม นํ ?าตกมโินะ (Minoh 
Waterfall) ที�ตั �งตระหงา่นดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหบุเขาซึ�งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณ
ไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกวา่ 3,000 ชนดิอาศัยอยู ่อสิระใหท้า่นชมความงามตามอธัยาศัย 

เที!ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านชอ้ปปิ�งกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติ ี? (Expo City) ที�เที�ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที�ย ิ�งใหญ่ที�สดุแห่ง
หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที�จัดขึ�นเมื�อปี 
1970 ตั �งอยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเนื�อที�ทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นที�แห่งนี�มีแหล่งความ
บนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิ
กบักจิกรรมตา่งๆ ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ ?า 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 

จากนั�นนําท่านอสิระชอ้ปปิ�ง หา้งออิอน (Aeon Mall Rinkusennan) อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดนี�สามารถ
มองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์่างๆ อกีกว่า 86 รา้น 
อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

 จากน ั?น ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที!ยวบนิที! XJ611 

**บรกิารอาหารและเครื!องดื!มบนเครื!อง** 

วนัที!หา้  สนามบนิดอนเมอืง 

03.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที!ไมเ่อาต ั�วเครื!องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั?งนี?เพื!อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



              

 

    

 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื!องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที!ยวญี!ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี!ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั!วโมง มอิาจเพิ!มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั?งนี?ข ึ?นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั?นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี!ยนเวลา
ทอ่งเที!ยวตามสถานที!ในโปรแกรมการเดนิทาง 

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

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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



              

 

    

***หอ้งพกัที!ญี!ปุ่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request 
ประเภทหอ้งพกั สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามที!ตอ้งการ (On Request)*** 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

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

 

อตัราคา่บรกิารนี?ไมร่วม 
× 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 % 

 

เดนิทางขึ?นตํ!า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื!อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

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

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมชํ่าระมดัจาํตามที!กาํหนด ขออนุญาตตดัที!น ั!งใหล้กูคา้ทา่นอื!นที!รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

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

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื!อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชื!อสํารองที!น ั!ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื!อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที!ยวทรปิใด, วนัที!ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื!อ-นามสกลุ และอื!นๆ เพื!อใชใ้นการจองต ั�วเครื!องบนิท ั?งส ิ?น 

 

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



              

 

    

เง ื!อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั?งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั?งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ที!เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที!ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี!มกีารการนัตคีา่มดัจําที!พกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที!ยวบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั?งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั?งหมด 

เนื!องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที!ยวบนิน ั?นๆ 

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

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

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี!ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี!ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั?นในประเทศญี!ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื!อการทอ่งเที!ยว เยี!ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื!นเอกสารในข ั?นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื!อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี!ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี? 

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)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี!ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี!ปุ่ 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 ั?งหมดกอ่นทาํการจอง เพื!อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี!จะเลื!อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ?นในกรณีที!มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิTการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTในการเปลี�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 3 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 จงึขอสงวนสทิธิTในการปรับเปลี�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.............) 

 
รายชื!อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื!อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชื!อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื!อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    



              

 

    

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

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

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื!อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื!อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

5    

6    

7    

8    

9    

10    


