
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง  
 
23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ั้ น 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิ  AIRASIA X เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และ

ผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
วนัทีส่อง สนามบนิโอซากา้ - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่น - ปราสาททอง - กฟุิ 
 
01.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเดนิทางสู ่ จากนัน้นําทา่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอิ ิ

นาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใ หม้คีวามเป็นอยู่ อดุมสมบรูณ์
ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร นําทา่นสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนํา
ขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากับรปูป้ันของเทพจิง้จอก ทีม่จํีานวนมากมาย  

 

 
 
แลว้นําทา่นชม  ศาลโทรอิ ิ  ซุ้มประตสูีแดงที่ เป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 
OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
 



 

 

 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบูหมู 
 
 
บา่ย จากนัน้นําทา่นชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาล

เจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 
ปี โดยอทุศิถวายแดจั่กรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเ กยีวโต ตัว
ศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระร าชวังหลวงที่ สรา้งขึน้เมือ่ ค .ศ. 794 และ
วอดลงเพราะอคัคภัียในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บ
อทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพทุธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนือ้ไมไ้วใ้หม้สีตีาม
ธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป จ ะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณทีย่อ่สว่นลง
มาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่า่
ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยคัฆข์าวขนาบอยูท่างตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสู่
สวนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน้ําใสและบันไดมงักร  

 

 



 

 

 
นําทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่ับ พธิชีงชาญีปุ่่น  ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสนุทรยี ์
ดว้ยการดืม่แ ละการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตั ้ งแตป่ระมาณ ศตวรรษที ่ 14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้า่นได ้
สมัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสงัคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พรห่ลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
นําทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน  ตอ่มาบตุรชาย
ของทา่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่ากับความสะอาดใสของสระน้ําทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัว
ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 
 

 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาด
กับเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะนําซอฟทค์รมีจาก
รา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่ม
ละมนุลิน้ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่
ความนุ่มนวลการในลิม้รสและเพิม่ถ่ัวแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กันดกีับชาเขยีวกอ่นจะ
หุม้ดว้ยแผ่นทองคําทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ บรเิวณจุดพกัรถเพือ่ความสะดวกในการ
เดนิทาง โดยในบรเิวณจุดพกัรถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้รบัประทานไมว่า่จะเป็น
ขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอดดว้ยไฟออ่นๆ เนือ้หมูนุม่ๆดา้นในหอ่ดว้ยแป้งฟูฟ่ องทอดออกมาไดส้เีหลอืงนวล 
กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวนใหล้ ิม้รสหรอืจะเลอืกรบัประทานราเมนตน้ตาํรบัของแทจ้ากญีปุ่่นนํา้ซุปใส แต่
รสชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้ตาํรบัของญีปุ่่น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนี ยวนุม่ และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ี่
พถิพีถินัในการแลช่ ิน้เนือ้หมูออกมาใหส้วยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เีย ีย่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พกัที ่ โรงแรม  GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 



 

 

 
 
วนัทีส่าม เมอืงทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ทีท่าํการเมอืงเกา่ทาคายามา่   - โทค ิพรี

เมีย่มเอา้ทเ์ล็ท  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่  จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด ้ วยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร นํา
ทา่นเทีย่วชม เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาทีย่ังคงดแูลวัด ศาลเ จา้ แมน้ํ่า 
สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ  หมู่บา้นที่
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบ
ญีปุ่่นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคาํวา่ ก ั สโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถึ ง 60 องศา มี
ลักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของ
บา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่ังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวได ้
ด ี

 
นําทา่นชมสถานทีสํ่าคัญเมือ่ครั ้ งอดตี ทีท่าํการเกา่เมอืงทาคายามา่  ใชเ้ป็นทัง้ทีทํ่างาน แ ละทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ 
เป็นทีทํ่าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วน
พจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   

 

 



 

 

นําชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนั
มาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุ๊ กตาซารุ
โบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมยักอ่น   
 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
สําหรบัทา่นทีช่ ืน่ชอบในรสชาตขิองเนือ้ววั ณ เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิมรีา้นอาหารทีเ่ป็นสุดยอดของเนือ้ฮดิะ
ไมว่า่จะมาเป็นในรูปแบบป้ิงยา่ง ซูชเินือ้ฮดิะ หรอืจะ เป็นเนือ้บดชุบแป้งทอดในนามทีเ่รยีกกนัวา่ “โคโระเกะ ” 
สําหรบัทา่น ทีไ่มท่านเ นือ้ภายในถนนเสน้นีย้งัเต็มไปดว้ยรา้ นโซบะ ราเมน แมก้ระท ัง่ขนมหวานของทานเลน่
ตา่งๆใหท้า่นไดล้ ิม้ลองอกีมากมาย 

 

 
จากนัน้นําทา่นสู ่โทค ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดกฟิเุป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงระดับพรเีมยีม รวบรวมแบรนดส์นิคา้ระดับ
โลกเอาไวก้วา่ 180 แบรนด ์มทีัง้แบรนดต์า่งประเทศและแบรนดส์ญัชาตญิีปุ่่ น  เชน่ Timberland , Coach , Adidas ,  
Nike , Tommy Hilfiger , Birkenstock , Levi’s , Kate spade New York , G-Shock,Gap , Polo Ralph Lauren , 
Diesel , Journal Standard , Kipling , Lacoste , Lupicia Bon Marche , Michael Kors , Nikon , New Balance , 
Puma , Reebok , Ray-Ban , Regal , Ralph Lauren Home , Swatch , United Arrows และแบรนดช์ัน้นําอกีมากมาย 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  (อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 

 
พกัที ่ โรงแรม KOYO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่    ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ หุบเขาโครงัเค – โอซากา้ – ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่“หุบเขาโครงัเค” เป็นหบุเขาตดิภเูขาออิโิมร(ิMount Iimori)สงู 254 เมตร ใกลเ้มืองนาโงยา่  ซึง่เป็น
สถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสอีันดับตน้ๆของจังหวัดไอจ ิดว้ยความหลากหลายของสสีนัจากตน้เมเป้ิล กวา่ 4,000 ตน้ที ่อยู่
รายรอบหบุเขาแหง่นี้  จากนัน้ นําทา่นชม “สะพานไทเกะสเึคยีว” ซึง่สะพานนี้เป็นสญัลักษณ์ประจําโครังเคทีเ่ป็ นอกีจุด
หนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยภาพคูก่ับ ใบไมแ้ดง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพกันตามอัธยาศัย 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  ดวิตีฟ้รี ซึง่มสีนิคา้

ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถกูยอ่มเยาวอ์ยา่งมากมาย โดยสนิคา้บางประเภทจะไมส่ามารถซือ้ในเมื อง
อืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมอืงเทา่นัน้  ยา่น ชนิไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายใน
ยา่นนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้สําหรับเด็ก และผูใ้หญ่  ซึง่ยา่นนี้ถอื
วา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชัน้นําแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่ง
หนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดทําใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่ งเทีย่วให ้
ความสนใจและแวะถา่ยรปูกันเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ด ้
มากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของยา่นนี้คอื ตกึรู ปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ 
ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 
 



 

 

 
 
คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม  KANKU JOYTEL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.50 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2 – 3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

11 – 15 พฤศจกิายน 2562 19,999 8,000 12,999 

12 – 16 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 18,999 

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 18,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

16 – 20 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 18,999 



 

 

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 18,999 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 18,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 18,999 

23 – 27 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 18,999 

25 – 29 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 18,999 

 
** บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิ ัทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นกา รเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่ วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่ านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคืนมดัจําท ัง้หมด  เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่ง บนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเ วน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเ ทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 



 

 

 คา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ธรรมเนียมวซี่ าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเท ศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะ สัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีช็ คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิ ไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิ ท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดั งกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่ ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่า ระแลว้  ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดั งนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขั ตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเที่ ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้ อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 



 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจ ากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอก สารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน ้ าทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ ้ าหนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

  
 
 
 
 
 
 


