
 

 

OSAKA KYOTOMIYAMA5D3N  

ซุปตารร์าคาไฟไหม ้4 

ก าหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - กนัยายน2562 

 

โดยสายการบินแอรเ์อซียเอ็กซ(์XJ) 

เยอืนเมืองมิยาม่า สมัผสัวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บา้นคายาบูกิ 

สมัผสัความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทโอซากา้ 

เยอืนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจา้จิ้ งจอกฟูชิมิอาร ิ

สกัการะศาลเจา้เฮอนั และ รว่มพธิีชงชาญี่ปุ่น 

ฟรเีดย ์อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สิรม Universal studio หรอื ชอ้ปป้ิงจใุจ   



 

 

ชื่นชมธรรมชาต ิณ น ้าตกมิโนะ จดุพกัผ่อนหยอ่นใจของชาวโอซากา้ 

FREE WIFI ON BUS 

มีน ้าดื่มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว บสั 34+1 

03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

13-17 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

24-28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

01-05 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

02-06 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

03-07 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

04-08 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

05-09 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

08-12 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

18-22 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

19-23 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

20-24 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

21-25 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

24-28 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

25-29 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

26-30 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

 

27-31 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

28 สิงหาคม-01 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

29 สิงหาคม-02 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

30 สิงหาคม-03 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

31 สิงหาคม-04 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

01-05 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

02-06 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

03-07 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

04-08 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

05-09 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

06-10 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

07-11 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

08-12 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

09-13 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

10-14 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

11-15 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

12-16 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

13-17 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

15-19 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

16-20 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

17-21 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

18-22 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

20-24 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

21-25 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

22-26 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

23-27 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

24-28 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

25-29 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

26-30 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

28 กนัยายน-02 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

29 กนัยายน-03 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ /ราคาเด็กอายุต า่กว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดท่์านละ1,500 บาท/ทริป** 

 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

22.30น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบิน AIR ASIA Xเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัทีส่อง   สนามบินคนัไซประเทศญี่ปุ่น- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - เอ็กซโ์ปซิตี้  –มิยาม่า - หมู่บา้น

คายาบูกิ - เกียวโต 

01.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบินท่ี XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

08.40น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา)***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก 

เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)(ดา้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์คส าคญัของเมืองโอ

ซากา้หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกนัทั้งหมด8 ชั้นตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คู

น ้าและสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยู่ทางป้อมตะวกัตกมีตน้ซากุระกว่า600 ตน้ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซิตี้  (Expo City) ท่ีเท่ียวแห่งใหม่ในโอซากา้ศูนยร์วมความบันเทิงท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซ์โปซิต้ีเป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อ

ระลึกถึงงานเวิลดเ์อ็กซโ์ปท่ีจดัขึ้ นเมื่อปี1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะจงัหวดัโอซากา้มีเน้ือท่ีทั้งหมดราวๆ

172,000 ตารางเมตรภายในพื้ นท่ีแห่งน้ีมีแหล่งความบนัเทิงมากมายภายใตค้อนเซ็ปต์fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ทั้งชอ้ป

ป้ิง กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 



 

 

เอ็กซโ์ปซิต้ีไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ๆดว้ยกนัดงัน้ี 

1. NIFRELพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าจัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให้

นักท่องเท่ียวไดส้มัผสักบัสตัวอ์ย่างใกลช้ิด 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรูปแบบท่ีไม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัว่ทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่ น ท่ีจะท าใหคุ้ณหลงใหลและผจญภยั

ไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPOสวนสนุกท่ีเคร่ืองเล่นหลายอย่างถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกบัพ่อแม่ได ้ท า

ใหเ้ด็กๆไม่กลวัและสนุกสนานร่วมกนัไดท้ั้งครอบครวั  

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ท่ีสุดในภมูิภาคคนัไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคิดของการ์ตูนดงั Shaun the Sheep 

เด็กๆจะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เล้ียงแกะในทุ่งกวา้ง ทั้งวิ่งเล่นกบัตวัการ์ตูนแกะ Shaun และ

หอ้ยโหนชิงชา้เถาวลัยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPOCITYศนูยก์ารคา้ที่รวมสินคา้ทุกอย่างทุกประเภททั้งของญ่ีปุ่ นและจากนานาชาติ

ทัว่โลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมชื่อดงัราคาหรู แต่ยงัมีทั้งรา้น 100 เยนอย่าง Daiso, รา้น 3coin 

ท่ีสินคา้ทุกอย่างราคา 300 เยน 

เทีย่ง อิสระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิยาม่า(Miyama)เมืองชนบทบนภูเขาท่ีตั้งอยู่ห่างจากเกียวโตกลางไป

ประมาณ30 กิโลเมตรเดินทางสู่ หมู่บา้นคายาบูกิ(Kayabuki no Sato)หมู่บา้นทางทิศเหนือของ

เมืองน้ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ในหมู่บา้นจะมีกระท่อมหลงัคาสูงอยู่ในพื้ นท่ีเกือบ40 หลังแต่

ละบา้นมีการอนุรกัษ์รูปแบบตวัอาคารดา้นนอกดว้ยวฒันธรรมแบบดั้งเดิมโดยการมุงหลังคาแบบ

kayabukiเอกลกัษณเ์ฉพาะอีกอย่างนึงคือหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นบา้นจริงๆท่ีมีคนอยู่อาศยัและยงัคงด าเนิน

ชีวิตท างานแบบคนทัว่ๆไปในแถบน้ีเพียงแต่ดว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นท่ีคงความโบราณอิสระให้

ท่านไดส้มัผสับรรยากาศท่ีแทจ้ริงของชนบทในประเทศญ่ีปุ่ นตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto)ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแต่

ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคัญท่ีเต็มไปดว้ย

ประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นดว้ย 

ค า่         อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 

 

พกัที ่  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premiumหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่าม เกียวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจา้ฟูชิมิอินาร ิ- หุบเขาและน ้าตกมิโนะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

น าท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนัศาลเจา้แห่งน้ีน้ันถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหร้ะลึกถึงจกัรพรรดิคามมุและจกัรพรรด์ิโค

เมอิผูท่ี้มีความส าคญัต่อเมืองเกียวโตอย่างมากเน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของ

เกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงท่ีตั้งอยู่

ดา้นหน้าของวดั มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!!จากน้ันสมัผัสวฒันธรรมดั้งเดิมของชาว

ญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือการเรยีนพธิีชงชาญี่ปุ่น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นน้ันมีขั้นตอนมากมายเร่ิม

ตั้งแต่การชงชาการรบัชาและการดื่มชาทุกขั้นตอนน้ันลว้นมีพิธีรายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็น

อย่างมากพิธีชงชาน้ีไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียวยงัเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีก

ดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูแสนอรอ่ย 

จากน้ันสู่ศาลเจา้เทพเจา้จิ้ งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine)หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัว่าศาลเจา้

แดงเป็นศาลเจา้ชินโตมีชื่อเสียงโด่งดงัจากประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงท่ีเรียงตวักนัจ านวน

หลายหมื่นตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภเูขาอินาริท่ีผูค้นเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธโ์ดยเทพอินาริจะ

เป็นตวัแทนของความอุดมสมบรูณก์ารเก็บเกี่ยวขา้วรวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆและมกัจะมีจ้ิงจอกเป็น

สตัวคู่์กายจึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิ้ งจอกมากมายดว้ยเช่นกนั จากน้ันน าท่านเท่ียวชมหุบเขามิ

โนะ (Minoh park)หรือมิโนะโอะ Mino-oน าท่านชม น ้าตกมิโนะ(Minoh Waterfall) ท่ีตั้งตระหง่าน

ดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซ่ึงทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้

ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศยัอยู่ อิสระใหท่้านชมความงามตามอธัยาศยั 

ค า่         อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั 

 



 

 

วนัทีส่ี่ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัหรอืเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซลสตดูิโอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

 หลังอาหารใหท้่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้

ค  าแนะน าการเดินทาง (ไม่มีรถบสับรกิาร) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมืองโอซากา้และเมืองรอบๆ 

 ชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา 

รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีตอ้งการรวมกนัอยู่บริเวณน้ี 

 วัดชิเทนโนจ ิ(Shitennoji)หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ น เชื่อกนัว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรก

ขอประเทศญ่ีปุ่ น 

 พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium)หรือท่ีเรียกว่า Kaiyukanตั้งอยู่ ท่ี 

Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซากา้ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่ น มีสตัวน์ ้ า

หลากหลายชนิดท่ีอาศยัอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

 แนะน าแหล่งชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบนัเทิงยามค า่คืนท่ีโด่งดงัของโอซากา้ 

เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวยัรุ่นโอซากา้ คลา้ยกบัย่านฮาราจู

กุของโตเกียว ย่านน้ีก็จะไดพ้บกบัแฟชัน่การแต่งตวัของวยัรุ่น และวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ น มี

บรรยากาศคร้ึกคร้ืน ระหว่างทางมีรา้นกาแฟ เส้ือผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอีก

ย่านหน่ึงท่ีน่ามาเดินเล่น 

 ยูนิเวอรซ์ัล สตูดิโอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 

2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ท่ีเปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 

โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity 

Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ 

ตั้งแต่เคร่ืองเล่นส าหรบัเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียงัมีหนัง 3 มิติ 

อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเร่ืองใหม่

ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกน้ัน จะมี Universal City walk Osaka ซ่ึงเป็น

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ีมีโรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทั้งรา้นท่ีขาย



 

 

สินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา้ และใกล้ๆกันก็ยังมี

พิพิธภณัฑท์าโกะยากิ มีรา้นทาโกะยากิชื่อดงัของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิ้มลองรสชาติดั้งเดิม 

ของกินขึ้ นชื่อของโอซากา้ ท่ีไดร้ับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ 

รวมกนัมาเปิดอยู่ท่ีแลว้ พิพิธภณัฑน้ี์ตั้งอยู่ท่ีชั้น 4 ของหา้งแห่งน้ี  

**อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัทีห่า้ สนามบินคนัไซ –สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเชียเอ็กซเ์ทีย่วบินทีX่J613 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

ราคาพเิศษ สงวนสิทธิ์ไม่รบัจอยทวัร ์

 

 

* ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิัทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวน

สิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  



 

 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่

เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับ

การยื่นรอ้งขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดินทางขึ้ นต  า่ 34 ท่านหากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

ช าระเงินเตม็จ  านวน 

 หากไม่ช าระเงินตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่ อนไข 



 

 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทาง

แฟกซ ์

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน

ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนา

หนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต า่ 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 30 

ทา่น 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



 

 

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าดื่มท่านวนัละ1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี3 ของการเดินทาง รวมจ  านวน 

2 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ10ชัว่โมง ในวัน

น้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์.................................................................................วนัเดินทาง........................................ 

ชื่อผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนังสือเดินทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื่นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร  ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรตั 

รายละเอียดอื่นๆ.................................................................................................................................. 

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

ล าดั

บ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูจ้อง 

 

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


