
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N 

ซุปตาร ์ซุปเปอร ์ฮโีร ่3 
กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-ตลุาคม 2561 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ  แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 
เที6ยว หมูบ่า้นนนิจาองิงะ แวะเช็คอนิ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ขอพร ณ ศาลเจา้จิ?งจอก ฟชูมิอินิาร ิ
ชมความงามของ ป่าไผอ่าราชยิามา่ และสะพานโทเก็ตส ึ

สมัผสัความบนัเทงิรปูแบบใหม ่ ณ Expo City  
สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึณ วดัโทไดจ ิแหง่เมอืงนารา 

มนํี ?าดื6มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ราคานี?ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนื6องจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํ6ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญี6ปุ่ 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)  

บรกิารอาหารและเครื6องดื6มบนเครื6อง 

 

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

21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญี6ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที6ญี6ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั6วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี6ยว จํานวน 1 บสั 

11-15 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1 
12-16 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1 
23-27 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1 
24-28 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1 
25-29 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1 

29 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900 34+1 
30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900 34+1 
31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900 34+1 

26-30 กนัยายน 2561 22,888.- 7,900 34+1 
27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2561 23,888.- 7,900 34+1 
28 กนัยายน-02 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1 
29 กนัยายน-03 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาก!! ประเทศญี6ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื?อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํ6า         อสิระรบัประทานอาหารคํ6าตามอธัยาศยั  

พกัที6 Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที6สอง   หมูบ่า้นนนิจาองิะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– ชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – ซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 เดนิทางสู่ หมู่บา้นนนิจาองิะ (Iga Ninja Museum) ประกอบดว้ยบา้นพักอาศัยในอดีต หอ้งแสดง
นทิรรศการ 2 หอ้ง สําหรับจัดแสดงของสะสมที�เกี�ยวกับการเป็นนินจา รวมถงึงานเขยีนโบราณ พรอ้มกัน
อาวุธนนิจาประเภทต่างๆไวใ้หนั้กท่องเที�ยวไดช้มดว้ย อกีทั �งยังมกีารแสดงโชวท์ี�น่าตื�นตาตื�นใจ รวมถงึหาก
ใครอยากลองเป็นนอนจาดสูกัครั �งก็มชีดุนนิจาใหเ้ชา่และขายอกีดว้ย  

 

เดนิทางสู่ ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูก
ขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิ?ลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเก่าแก่ที�ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งอารยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี�ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ 
บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวย
สะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที� 
ซนัมาชซูิจ ิย่านเมอืงเก่าที�อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื�อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชม อาคารทาคา
ยามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ที�เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิ�นประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมัย
การปกครองของโชกนุโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั�งปี 1969 จนถงึปัจจบุันเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชน
เขา้ชมหอ้งเสี�อทาทามทิี�ไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นที�จัดแสดงขา้วของและเอกสาร
ทางการของขุนนางศักดนิา แผนที�ภูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ย
เพิ6มประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เที6ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น เป็น
หมูบ่า้นชาวนาที�มรีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดก
โลกที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�ง HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที�มอีายมุากกวา่ 250 
ปี คําวา่ “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึ�งเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นที�มหีลังคามงุ
ดว้ยฟางขา้วที�ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที�ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถกูสรา้งขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ูต่อมาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวา
โกะเป็นมรดกโลก นําท่านสู ่นาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัย
อยูม่ากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ น นําท่านสู ่ยา่น
ซาคาเอะ เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ที�เต็มไป
ดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชั�น, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ที�นี�กนิบรเิวณ
ตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํ6า         อสิระรบัประทานอาหารคํ6าตามอธัยาศยั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที6 Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัที6สาม   อาราซยิามา่ – สวนป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว – เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอ ิ
นาร ิ– โอซากา้ - ดวิตี?ฟร ี– ชอ้ปปิ? งชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นสู ่อาราชยิามา่ (Arashiyama) อยูท่างตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิามา่นั�นจะคกึคักมาก
ในชว่งวันหยดุ มทีั �งรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเที�ยวไดเ้รื�อยๆ นําท่านชม สวนป่า
ไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆที�ตัดผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเลน่หรอืขี�จักรยาย
ผา่นก็ได ้ใหบ้รรยากาศที�แปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้า่นเดนิชมความงามยามที�มแีสงอาทติยร์อดผา่นตัว
ป่าไผ่ลงมายังพื�นดา้นลา่ง ประกอบกบัมลีมพัดมาพรอ้มกนัก็จะเป็นเสยีงกิ�งกา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดู
สวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิ�งนัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพื�นเมอืงที�ทํามาจากตน้ไม ้เชน่ 
ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรอืเสื�อสานจากไผ่ จากนั�นชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo 
Bridge) หรอืนยิมเรยีกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของอาราชยิาม่า สะพานนี�มี
ความสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลังนั�นเป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ�าที�ทั �งสองฝั�งมแีนบตน้
ซากรุะเรยีงรายเรยีบแมนํ่�าไปเรื�อยๆ ทําใหเ้ป็นจดุชมซากรุะที�สวยงามอกีจดุหนึ�ง เดนิทางกลับสู ่

เที6ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนานที�สดุ คอืตั �งแต่ปี
ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญที�เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโช
กนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที�ท่านเสยีชวีติ 
คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทั �งหลังตั �งโดดเด่นอยูก่ลาง
นํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที�สวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืง
เกยีวโต จากนั�นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ?งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืที�คนไทยชอบเรยีกกัน
วา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีื�อเสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงที�เรยีงตัวกัน
จํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�วทั �งภเูขาอนิาร ิที�ผูค้นเชื�อกันวา่เป็นภเูขาศักดิส̂ทิธ ์โดยเทพอนิาริ
จะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ การเก็บเกี�ยวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิ�งจอกเป็น
สตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเชน่กนั นําทา่นชอ้ปปิ�งกนัตอ่ที� ดวิตี?ฟร ีอสิระใหท้า่น
เลือกซื�อสินคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ� าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระชอ้ปปิ� งย่าน ชินไซบาช ิ
Shinsaibashi บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่นี�มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรน
ไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนด์
ทั �งญี�ปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งที�ตอ้งการรวมกันอยู่
บรเิวณนี� จนกระทั�ง 

คํ6า         อสิระรบัประทานอาหารคํ6าตามอธัยาศยั 

พกัที6 Amagasaki Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที6ส ี6  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - เอ็กซโ์ปซติี? - เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ- พระพุทธรูปไดบุทส ึ– ออิอ
นมอลล ์- สนามบนิคนัไซ  

   เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

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

นําท่านชอ้ปปิ�งกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี? (Expo City) ที�เที�ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที�
ย ิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�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 5 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พิพิธภณัฑ์สตัวนํ์ ?า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังให ้
นักทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําห รับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซํ่�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั�วทั �งอเมรกิา 

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

4. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต ์Shaun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

เที6ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงของญี�ปุ่ นตั �งแต่ชว่งเริ�มแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600)   เมอืง

หลวงเกา่แกแ่หง่นี�มวีัดและศาลเจา้มากมายซึ�งบางแหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก 

นําท่านสู่ วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) 
เป็นหนึ�งในวัดที�มชี ื�อเสยีงมากที�สุดและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี�ปุ่ น ถูกสรา้งขึ�นในปี 
752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทั �งหมดในประเทศและมอีทิธพิลเป็นอย่างมากในยุคนั�น เพื�อลดบทบาท



 

 

 

 

 

 

 

 

 

และอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นที�
ประดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื ไดบุทสเึดน ซึ�งมขีนาดใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดที�
น่าสนใจและเป็นที�นยิมอยา่งมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซึ�งฐานขนาดรอบเสานี�มขีนาดเท่ากันรูจมกูของหลวงพ่อ
โต และดา้นลา่งของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญ่มาก มคีวามเชื�อว่าหากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนี�ไปไดก้็
จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้ นําท่านอสิระชอ้ปปิ�ง หา้งออิอน AEON MALL อยูไ่มไ่กลจากสนามบนิคัน
ไซ จากจดุนี�สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องอา่วโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้
แบรนเนมดต์า่งๆ อกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

จากน ั?น ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที6ยวบนิที6 XJ611 

**บรกิารอาหารและเครื6องดื6มบนเครื6อง** 

วนัที6หา้  สนามบนิดอนเมอืง 

03.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที6ไมเ่อาต ั�วเครื6องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั?งนี?เพื6อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื6องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที6ยวญี6ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี6ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั6วโมง มอิาจเพิ6มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั?งนี?ข ึ?นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั?นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี6ยนเวลา
ทอ่งเที6ยวตามสถานที6ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัsวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หอ้งพกัที6ญี6ปุ่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจาํกดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request ประเภทหอ้งพกั 
สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามที6ตอ้งการ (On Request)*** 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

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

 

อตัราคา่บรกิารนี?ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

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

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

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัsวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

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

 

เดนิทางขึ?นตํ6า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื6อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมดัจาํตามที6กําหนด ขออนุญาตตดัที6น ั6งใหล้กูคา้ทา่นอื6นที6รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

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

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื6อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชื6อสํารองที6น ั6ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื6อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที6ยวทรปิใด, วนัที6ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื6อ-นามสกลุ และอื6นๆ เพื6อใชใ้นการจองต ั�วเครื6องบนิท ั?งส ิ?น 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื6อนไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึ?นไป คนืเงนิท ั?งหมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจาํท ั?งหมด 

3. กรุป๊ท ี6เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที6ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี6มกีารการนัตคีา่มดัจาํที6พกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที6ยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั?งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั?งหมด 
เนื6องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที6ยวบนิน ั?นๆ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี6ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี6ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั?นในประเทศญี6ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื6อการท่องเที6ยว เยี6ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื6นเอกสารในข ั?นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื6อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี6ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี? 

1. ตัsวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 

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

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

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี6ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี6ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

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

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

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

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั?งหมดกอ่นทําการจอง เพื6อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี6จะเลื6อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ?นในกรณีที6มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก̂ารเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

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

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

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

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

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 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. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีบัญชีสําหรับชําระคาบริการ 

ชือ่บญัช ี: บรษิทั โฟรพ ีพลสั จาํกดั 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 

เลขท่ีบัญชี : 604-2-08998-0 (ออมทรพัย) 

 

หมายเหต ุ: เนื�องจาก บริษัท มชัรูมทราเวล จํากดั อยู่ระหว่างรอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจนําเที�ยวฉบบั

ใหม่ จงึขอใช้ใบเสร็จและบญัชีธนาคารของ บริษัท โฟร์พีพลสั จํากดั ซึ�งเป็นชื�อเดิมของบริษัทมชัรูมทราเวล

จํากดั เป็นการชั�วคราวจนถึงวนัที� 12 พ.ค.4567  ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที�นี ; 

 

 

 

 


