
  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

 

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 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 

(นํ �าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
วนัที�สอง โอซากา้ – เกยีวโต – ฟชูมิ ิอนิาร ิ- สะพานโทเกทสเึคยีว – สวนป่าไผอ่าราชยิามา่ – วดัคนิคาคจุ ิ– นาโกยา่ 

สเตช ั�น 

 
01.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญี
ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ612 บรกิารอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านเดนิทางสู ่ จากนั0นนําท่านชม ศาลเจา้ฟูชิ

มอินิาร ิที
สถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที
เป็นที
นับถอืยิ
งของประชาชนที
มาสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดม
สมบรูณ์ของเรื
องพชืพรรณธญัญาหาร นําทา่นสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิ0งจอกที
ชาวญี
ปุ่ นชื
อวา่เป็น ทตูสวรรค ์ผู ้
คอยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ื
นตากบัรปูปั0นของเทพจิ0งจอก ที
มจํีานวนมากมาย  

 

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



  

 

 

            

 

 

 
 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านชม สะพานโทเกทสเึคยีว คอื สะพานที
ทอดขา้มแม่นํ0าโอองิาวะ โดยมคีวามยาวทั 0งสิ0น 155 เมตร ชื
อของ

สะพานมาจากจักรพรรดคิาเมยามะในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1185–1333) ที
ชื
นชมขอ้เท็จจรงิที
ว่า ในคนืที
ไม่มีเมฆ 
พระจันทรจ์ะดเูหมอืนกําลงัขา้มสะพานอยู ่ซ ึ
งสะพานแหง่นี0เป็นสญัลกัษณ์ของอะราชยิามะ 

 

 
 
จากนั0นนําทานเดนิทางสู ่เสน้ทางสายป่าไผแ่หง่อราชยิามา่ นี0ตั 0งอยู่ตนีเขาในเมอืงอราชยิาม่า เกยีวโต ตลอดสอง
ขา้งทางนั0นรายรอบไปดว้ยตน้ไผ่ที
เสยีดแทงกอขึ0นไปบนฟ้าสงูไม่ตํ
ากวา่สบิเมตร ปกคลุมทางเดนิที
ลาดเอยีงไปตาม
เนนิเขาอยา่งงดงาม เสน้ทางนี0เราสามารถเดนิชมความงามของธรรมชาต ิซมึซบัความสดชื
นของกลิ
นไผ่ ฟังเสยีงเสยีด
สขีองกอไผท่ี
เคลา้กบัเสยีงลม  
 



  

 

 

            

 

 

 
 

นําท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื
อเป็นสถานที
พักผ่อน ต่อมา
บุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ0นใหม่เมื
อปี พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ื
มดํ
ากับความสะอาดใสของสระนํ0าที
สามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม  

 

 
 

มาเที
ยวปราสาททอง สถานที
ยอดฮติในการต์นูเรื
องดงั อคิควิซงั ทั 0งที
จะพลาดกบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกนั
แนะนําซอฟทค์รมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึ
งตวัซอฟทค์รมีนั0นจะ
เป็นรสชาเขยีว เนื0อครมีเนยีนนุ่มละมนุลิ0น ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับ
ของญี
ปุ่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพื
อเพิ
มความนุ่มนวลการในลิ0มรส และเพิ
ม
ถั
วแดงหวานที
ใหร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผน่ทองคําที
ผลติ
โดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ี
ปุ่ น 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

 
จากนั0นนําทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สเตช ั�น ศนูยก์ลางการคมนาคมทางรถไฟที
สําคญัของเมอืงและภมูภิาค Chubu อกี
ทั 0งยังเป็นจุดเชื
อมตอ่ในการเดนิทางไปยังจังหวัดหรอืภมูภิาคอื
นๆ  เพราะที
นี
เป็นศนูยร์วมสถานรีถไฟ JR, รถไฟใตด้นิ 
และรถไฟดว่นชนิคนัเซน็เอาไวด้ว้ยกนั สถาน ีนายา่ สเตชั
น จงึเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมที
สําคญัมากเลยทเีดยีว ที
ชั 0น
ใตด้นิของสถานีนาโกย่ายังมีแหล่งชอ้ปปิ0 งขนาดใหญ่อกีดว้ย  ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเสื0อผา้แฟชั
น รองเทา้ กระเป๋า 
อปุกรณ์เดนิป่า รา้นขายของฝาก  รา้นอาหารมากมาย เชน่ รา้นขา้วหนา้ปลาไหล รา้นปีกไกท่อด รา้นซชู ิ  
**อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั** 

พกัที�  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�สาม ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ที�ทําการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ-  สวนดอกไม้
บก๊กะโนะซาโตะ  – ออิอน จสัโก ้

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นเดนิทางสู ่จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดที
อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี
สวยงาม ผูค้นที
เป็นมติร นําทา่นเที
ยวชม เมอืง
ทาคายาม่า ที
ไดช้ื
อว่า“ลติเต ิ�ลเกยีวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั 0งอยู่ในหุบเขาที
ยังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่นํ0า 
สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นําทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้น
ที
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึ�งเป็น
แบบญี�ปุ่ นด ั�งเดมิ ชื�อนี�ไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซึ�งแปลวา่ พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นที
หลังคาชนัถงึ 60 องศา มี
ลักษณะคลา้ยสองมอืที
พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึ
งโครงสรา้ง
ของบา้นสรา้งขึ0นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะที
ตกมาอย่างหนักในชว่งฤดู
หนาวไดด้ ี
 

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชมสถานที
สําคัญเมื
อครั 0งอดตี ที�ทําการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั 0งที
ทํางาน และที
อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที

แลว้ เป็นที
ทําการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวที
ขา้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึ
งภายในนี0ประกอบดว้ยบรเิวณ
ไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที
 ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 



  

 

 

            

 

 

 
 
นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ
งยังคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญี
ปุ่ นดั 0งเดมิอย่างแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืง
เกา่ซนัมาชซิจึ ิซ ึ
งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที
ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี
กอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อของที
ระลกึพื0นเมอืงและเก็บเกี
ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชิ
ร ุตุก๊ตาซารโุบะโบะ ซึ
งเป็นตุก๊ตาตามความเชื
อของคนโบราณสมัยกอ่น   
 

 
 
จากนั0นนําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมบ้๊กกะโนะซาโตะ  ใหท้่านไดนั้
งรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร่  ชมความ
สวยงามของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกหุลาบ, ลลิลี
, ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินี
ย และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ที
เบง่บาน
ตอ้นรับผูท้ี
มาเยือน เก็บภาพประทับใจที
แสนโรแมนตคิกับมวลหมู่ดอกไมอ้กีทั 0งฉากหลังยังเป็นโบสถส์ุดคลาสสคิ 
หมายเหตุ : รายการทอ่งเที�ยวนี�ไมร่วมคา่บรกิารรถรางและคา่บรกิารกจิกรรมอื�นๆภายในสวนและดอกไมท้ี�
จดัแสดงจะเปลี�ยนแปลงตามฤดกูาล 



  

 

 

            

 

 

 

 
 
ซึ
งภายในสวนบ๊กกะโนะซาโตะแห่งนี0เปิดใหเ้ขา้ชมทุกฤดูกาล ซึ
งฤดูรอ้นชว่งปลายเดอืนเมษายนเป็นตน้ไป
จนถงึเดอืนพฤษภาคมจะเป็นทุ่งดอกพิ0งคม์อส และสวนดอกทวิลปิ ชว่งเดอืนกรกฏาคม จะเป็นทุ่งดอกลาเวน
เดอร ์และในสว่นชว่งเดอืนสงิหาคมถงึกันยายนนั0นจะมสีวนดอกทวิลปิ ดอกดาวกระจายและดอกไมห้ลากส ี
มากมายหลากหลายสายพันธุใ์หท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม สว่นในชว่งฤดหูนาวนั0นพื0นที
แหง่นี0จะปรับเปลี
ยนเป็นลาน
สกใีหนั้กทอ่งเที
ยวเขา้มาเยี
ยมชมกนัอยา่งไมข่าดสาย นอกจากธมีพารค์แหง่นี0จะเป็ฯสวนดอกไมแ้ลว้นั0น ยังมี
โซนอื
นๆใหท้่านไดเ้ลือกชมอีกดว้ยไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว ์กจิกรรมเวริ์คชอ้ป และคาเฟ่ รา้นน่ารักๆต่างๆ
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกตามอธัยาศยั 

แผนที�แสดงจดุทอ่งเที�ยวตา่งๆภายในสวน BOKKA NO SATO 

 
 



  

 

 

            

 

 

จากนั0นนําท่านชอ้ปปิ0ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้่านไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซื0อสนิคา้ที

เป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว
สามารถหาซื0อไดท้ี
นี
ไดเ้ลย **อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั**   

พกัที�  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�ส ี�        ปราสาทโอซากา้ – ดวิตี�ฟร ี- ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ล็ท  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) ซึ
งถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืง สมัผัสความยิ
งใหญแ่ละชมนทิรรศการที
จัดแสดงอยูภ่ายใน ซึ
งเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทั 0งประวตัแิละ
ขา้วของเครื
องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสั
งใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี0  จากนั0น นําท่านเดนิทางสู่
เมอืงโอซากา้  

 
 

จากนั0นนําทา่นชอ้ปปิ0งสนิคา้เครื
องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื
องประดบัคณุภาพดทีี
รา้นคา้ปลอดภาษีดวิตี�ฟร ีซึ
งมสีนิคา้
ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถกูยอ่มเยาวอ์ยา่งมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไมส่ามารถซื0อในเมอืง
อื
นของประเทศญี
ปุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมอืงเท่านั0น ย่าน ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปปิ0งชื
อดังของนคร โอซากา้ ภายใน
ย่านนี0มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทั 0งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ
งย่านนี0
ถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชั 0นนําแห่งหนึ
งของนครโอซากา้ อกีทั 0งยังมรีา้นอาหารทะเลขึ0นชื
อมากมาย ซึ
งเสน่ห์
อย่างหนึ
งคือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ
งดัดทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ
ง
นักท่องเที
ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที
ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่
รา้นของตนใหไ้ดม้ากที
สดุ เพื
อดงึดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี0คอื ตกึรูปเครื
องหมายการคา้
ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื
อดงัจากญี
ปุ่ นนั
นเอง 
 



  

 

 

            

 

 

 
 

จากนั0นนําท่านสู ่รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปปิ0งใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับ
การเลอืกซื0อสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชื
อดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื
องสําอาง, เครื
องประดบั, เสื0อผา้, 
กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครื
องใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดญ์ี
ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอล
เลคชั
นเสื0อผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ 
พรอ้มทั 0งเลือกซื0อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครื
องประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชั
น Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯล ฯ  ห รือ เลื อ ก ซื0 อ สิน ค ้า สํ าห รับ คุ ณ ห นู   Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อื
นๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิ0งตามอธัยาศยั  
(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� งสนิคา้) 
 

 



  

 

 

            

 

 

 
พกัที�  โรงแรม  BELLEVUE GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�หา้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

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

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

 
** หากทา่นที
ตอ้งออกตัiวภายใน (เครื
องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทกุครั 0งกอ่นทําการ 
ออกตัiวเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

07 – 11 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 

15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999 8,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 

05 – 09 มถินุายน 2562 21,999 8,000 

07 – 11 มถินุายน 2562 22,999 8,000 

12 – 16 มถินุายน 2562 23,999 8,000 

14 – 18 มถินุายน 2562 22,999 8,000 

19 – 23 มถินุายน 2562 23,999 8,000 

21 – 25 มถินุายน 2562 23,999 8,000 

26 – 30 มถินุายน 2562 22,999 8,000 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 23,999 8,000 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 25,999 8,000 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 



  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ั}วเครื�องบนิ หกัคา่ต ั}วออกทา่นละ  8,000 บาท 

 

 

 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 25,999 8,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 25,999 8,000 

20 – 24 สงิหาคม 2562 23,999 8,000 

22 – 26 สงิหาคม 2562 23,999 8,000 

04 – 08 กนัยายน 2562 23,999 8,000 

06 – 10 กนัยายน 2562 23,999 8,000 

11 – 15 กนัยายน 2562 23,999 8,000 

13 – 17 กนัยายน 2562 23,999 8,000 

18 – 22 กนัยายน 2562 23,999 8,000 

20 – 24 กนัยายน 2562 23,999 8,000 



  

 

 

            

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั}วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ~ในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั}วเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี �ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ 1. ต ั}วเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตัiวเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 
� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื0อที
ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 0นใน
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 หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 0นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

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

2. นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั 0งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที
ยวหรอืเอ
เจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที
ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์0นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

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 ั}วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

 

            

 

 

 

 

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
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี0 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชําระแลว้ทั 0งหมด 
ทั 0งนี0 ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที
ชําระแลว้เนื
องในการเตรยีมการจัดการนําเที
ยวใหแ้กนั่กท่องเที
ยว 
เชน่ การสํารองที
นั
งตัiวเครื
องบนิ การจองที
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื0อขาดแบบมเีงื
อนไข หรอืเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 0งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั0น 
2. ทัวรน์ี0เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั 0งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 0งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที
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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํานําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสอื
เดนิทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัiวเครื
องบนิ ในกรณีที
นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั 0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที
ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที
เพิ
มขึ0นของนักทอ่งเที
ยวที
มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั0น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิq
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ
มขึ0น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัiวเครื
องบนิ ค่าภาษี
เชื0อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั0น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตัวขึ0นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ0น และรวมกันทุกชิ0นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั0น ถา้สิ
งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั0น  
 
2. สิ
งของที
มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลด
ใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั0น  



  

 

 

            

 

 

 
3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื0อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื0อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื
อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี0 หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 
 


