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☛ ชมปราสาทโอซาก้า หน่ึงในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซาก้า 
☛ ต่ืนตาต่ืนใจกบั “วดัทอง หรือ วดัคินคะคุจิ” 

☛ ชมศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ ศาลเจ้าทีม่ีซุ้มประตูโทริอเิรียงรายต่อกนัเป็นพนั ๆ ต้น  

☛ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  
☛ ด่ืมด ่าบรรยากาศญีปุ่่นดั้งเดิมทีห่มู่บ้าน ซันมาจิซูจิ หมู่บ้านย่านเมืองเก่าทาคายาม่า 

☛ ช้อปป้ิงชินไซบาชิ ย่านการค้าซาคาเอะ และ มิตซุยเอาท์เลต็พาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ 

☛ สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอมิทีว่ดัโอสึคันนง 

☛ บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 ก.ก. 

☛เทีย่วครบเต็มวนั ไม่มีวนัอสิระ 
 

วนัแรก กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) – โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
 

05.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45 น. ✈ เหินฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่นโดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่วบินที ่SL 310 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ใช้เวลาบิน 5 ช่ัวโมงคร่ึง โดยประมาณ) 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีสุดของเมืองโอซากา้ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
380 ปี ตั้งแต่สมยัเอโดะ ความยาวประมาณ 600 เมตร  เต็มไปดว้ยร้านขายเส้ือผา้และร้านอาหารเรียงรายกวา่ 200 
ร้านคา้ เรียกวา่มีทุกอยา่งท่ีตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี 

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 

พักที่  โรงแรม SHIN OSAKA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ BUSINESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง   ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกยีวโต – ชมพธีิชงชาแบบญีปุ่่น – วดัคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ-กฟูิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั  ปราสาทโอซาก้า (ชมบริเวณด้านนอก) 
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัแห่งเมืองโอ
ซากา้ ความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาทท่ีมีถึง 8 ชั้น ห้อมลอ้ม
ดว้ยก าแพงหินและคูน ้ า ตดักบัความทนัสมยัท่ีรายลอ้มโดยตึกราม
บ้านช่องและอาคารในปัจจุบัน ท าให้ความรู้สึกเหมือนเป็น
ปราสาทโบราณท่ีหลุดเขา้มาในยคุปัจจุบนัอยา่งไงอยา่งนั้น   

จากนั้นน าท่านเขา้สู่เมือง เกยีวโต เพื่อสัมผสัประสบการณ์พิเศษท่ี ALEXANDER DUTY FREE สถานท่ีท่ีมีการ
สาธิตและสอน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านไดเ้รียนชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือชาและ
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สินคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากท่ีน่ี เช่น โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขา้วญ่ีปุ่น หรือผลิตภณัฑ์
จากน ้ามนัมา้ ยาและวติามินของญ่ีปุ่นท่ีบ ารุงสุขภาพ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านท่านเดินทางสู่ วดัคินคะคุจิ ท่ีเดิมทีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิคางะ โยชิมิทสึ และท่าน
มีความตั้งใจจะยกบา้นพกัแห่งน้ีใหเ้ป็นวดัของนิกายเซนหลงัจากท่ีท่านเสียชีวติไปแลว้ คนไทยนิยมเรียกกนัวา่ 
“วดัทอง” เน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยูก่ลางน ้ า ท าใหเ้กิดเป็นเงาสะทอ้น
กบัพื้นน ้าเบ้ืองหนา้ จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามและเป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโต 

 

 
จากนั้น น าท่านชม ศาลเจ้าเทพเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือท่ีคนไทยเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชินโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก 

“ประตูโทริอิ”  หรือ เสาสีแดง ท่ีเรียงตวักนัจ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินท่ีสามารถเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ 
ท่ีผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธิ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไป
ถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กายจึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง กฟุิ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง)  
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เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการท่องเที่ยวอย่างจุใจ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั  โรงแรม GIFU WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ BUSINESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า)-เมืองนาโงย่า- ย่านช้อปป้ิงซาคาเอะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหนา้สู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้ให้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สึคุริ เป็นสไตลญ่ี์ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลงัคา
เหมือนกบั สองมือพนมของพระพุทธเจา้ หรือ พระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์วา่ กสัโซ แปลวา่ พนมมือ ตาม
รูปแบบของบา้นมีหลงัคาชนัถึง 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสองมือพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 
เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบา้น ไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถ
รองรับหิมะท่ีตกทบัหลงัคาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า สมญานามว่า ลิตเต้ิลเกียวโต เมืองเล็กท่ีน่ารักอนัเก่าแก่ในหุบเขาซ่ึงคงสภาพ
ธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บการอนุรักษส์ถานท่ีต่างๆ ของเมืองไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบแผนผงัเดียวกบั
เกียวโตในอดีต บา้นเรือนไม-้ท่ีจดัแต่งน่ารัก เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ สมยันารา ช่างไมข้องเมือง
ทาคายาม่าไดถู้กจารึกวา่เป็น ช่างไมฝี้มือดีมีช่ือเสียงท่ีสุด  ให้ท่ านได้สัมผ ัสความเป็นอยู่ ท่ีย ังคงรักษาสภาพ 
แวดล้อมและการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าท่ียงัคง
อนุรักษ์บา้นเรือนสมยัเอโดะกว่า 300 ปี เอาไวไ้ด้เป็นอย่างดี โดยมีคูน ้ าล้อมรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมี
ประวติัความเป็นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบนัผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในย่านน้ีต่างดดัแปลงบา้นเรือนของตนให้กลายเป็น
ย่านช้อปป้ิงท่ีส าคญัของเมือง ซ่ึงมีร้านขายของท่ีระลึกพื้นเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถว้ยชาม เหลา้สาเก เก๊ียะ 
กระดาษญ่ีปุ่น หรือตุ๊กตาซารุโบะโบะ เป็นตน้ แต่หากเป็นในช่วงหนา้หนาวร้านคา้เหล่าน้ีจะปิดร้านไวกว่าปกติ 
พร้อมเลือกหาซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีระลึกมากมาย อิสระใหท้่านเก็บเก่ียวบรรยากาศแสนคลาสสิค ไดต้ามอธัยาศยั  

 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนาโกย่า  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง) เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดใน 

“ภูมิภาคชูบุ” ซ่ึงอยูต่รงกลางของประเทศญ่ีปุ่น บริเวณรอบๆนาโกยา่มีแหล่งผลิตสินคา้การเกษตร ปศุสัตว ์และ

ประมงท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เคร่ืองจกัร, 

เซรามิก ฯลฯ  นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจใหท้่านมาเท่ียวชมไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม เช่น การเท่ียวชม

ประวติัศาสตร์ (สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอดะ โนบุนางะ, โทโยโตมิ ฮิเดะโยชิ, โทกุงาวะ อิเอะยา

สุ), การท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม (วฒันธรรม “การผลิตสินคา้”) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนาโกยา่ ย่านการค้าซาคาเอะ ให้ท่านได้อิสระกบัการช้อปป้ิง มีร้านค้า

ประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านน้ีจะมีห้างดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, 
BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทัง้ร้านขายเส้ือผ้า รองเท้า พร้อมทัง้ยงัมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือก

ซ้ือเลือกทานอีกด้วย 

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการท่องเที่ยวอย่างจุใจ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
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พกัที่  โรงแรม NAGOYA SAKAE WASHINGTON HOTEL PLAZA  

หรือ TOYOKO INN CHUBU INTERNATIONAL AIRPORT Airport No.1   

หรือ BUSINESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  ศาลเจ้าโอสึคันนง - JTC DUTY FREE - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA – 
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหน่ึงในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และเป็น
วดัประจ าตระกูลโอดะ นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิ ซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพกัอยูเ่ม่ือคร้ังเป็นตวัประกนั อนัเป็น
ประวติัศาสตร์หนา้หน่ึงของยา่นโอสึ โอสึเป็นเมืองท่ีผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ 
และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีสุดของนาโกยา่  

ซ่ึงนอกจากคนญ่ีปุ่นแลว้ นกัท่องเท่ียวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ทาน
อาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอย่างเต็มอ่ิมท่ีย่านร้านคา้ หลงัจากขอพรจากเจา้แม่กวนอิมเรียบร้อยให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัสินคา้ราคาสุดประหยดั ณ ยา่นการคา้โอสึ ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นขา้งของวดัแห่งน้ีนัน่เอง 
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 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ณ JTC DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ อาทิเช่น เคร่ืองส าอางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ขนม ของฝาก ของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั และ อาหารเสริม  

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางไปยงั MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA ตั้งอยูใ่นนากาชิมะ เขตคุ
วะนะ จงัหวดัมิเอะ ท่ีน่ีเป็นเอาทเ์ล็ทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น สินคา้ท่ีน่ีจ  าหน่ายในราคาท่ีลด 40 – 70% จาก
ราคาปกติ ท่ีน่ีมีศูนยอ์าหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกบัเป็นธีมพาร์คแห่งหน่ึง ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการท่องเที่ยวอย่างจุใจ อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า 

17.15 น. ✈ เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่วบินที ่SL311 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ใช้เวลาบิน 5 ช่ัวโมงคร่ึง โดยประมาณ) 

21.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 หมายเหตุ...กรณีทีป่ระเทศญี่ปุ่นยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันสงวนสิทธ์ิเฉพาะวซ่ีานักท่องเทีย่ว 
เพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน 
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ก าหนดวนัเดินทาง 2562 
อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ 
(พกัห้อง 2-3 ท่าน) 

เด็ก  
อายุ 2 ปีขึน้ไป 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ 

พฤหัส-อาทิตย์ 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 30 ส.ค. – 02 ก.ย.  20,999 20,999 7,000 

อาทิตย์-พุธ 01 – 04 ก.ย. 18,500 18,500 7,000 
พฤหัส-อาทิตย์ 05 – 08 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 06 – 09 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
อาทิตย์-พุธ 08 – 11 ก.ย. 18,500 18,500 7,000 

พฤหัส-อาทิตย์ 12 – 15 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 13 – 16 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
อาทิตย์-พุธ 15 – 18 ก.ย. 18,500 18,500 7,000 

พฤหัส-อาทิตย์ 19 - 22 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 20 - 23 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
อาทิตย์-พุธ 22 - 25 ก.ย. 18,500 18,500 7,000 

พฤหัส-อาทิตย์ 26 - 29 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 27 - 30 ก.ย. 20,999 20,999 7,000 
อาทิตย์-พุธ 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 18,500 18,500 7,000 

พฤหัส-อาทิตย์ 03 - 06 ต.ค. 21,999 21,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 04 - 07 ต.ค. 21,999 21,999 7,000 
อาทิตย์-พุธ 06 - 09 ต.ค. 20,999 20,999 7,000 

พฤหัส-อาทิตย์ 10 - 13 ต.ค. 23,999 23,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 11 - 14 ต.ค. 24,555 24,555 7,000 
อาทิตย์-พุธ 13 - 16 ต.ค. 24,555 24,555 7,000 

พฤหัส-อาทิตย์ 17 - 20 ต.ค. 21,999 21,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 18 -21 ต.ค. 21,999 21,999 7,000 
อาทิตย์-พุธ 20 - 23 ต.ค. 22,222 22,222 7,000 
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พฤหัส-อาทิตย์ 24 - 27 ต.ค. 21,999 21,999 7,000 
ศุกร์-จนัทร์ 25 - 28 ต.ค. 21,999 21,999 7,000 
อาทิตย์-พุธ 27 – 30 ต.ค. 20,999 20,999 7,000 

พฤหัส-อาทิตย์ 31 ต.ค. – 03 พ.ย. 21,999 21,999 7,000 
 

หมายเหตุ : ทางโรงแรมจะเป็นผู้เลือกห้องพกัให้ ซ่ึงจะเป็นห้อง Single / ห้อง Twin / ห้อง Triple ตาม Situation ของโรงแรม 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 

ช าระทีส่นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
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ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมือง
ในวนัเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศท าวซ่ีาญ่ีปุ่น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระค่าวซ่ีาเพิ่มประมาณ 1,500 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณาช าระค่าทวัร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการ
จอง และช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน 
แมว้า่ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 

3. กรณีไม่เขา้  DUTY FREE  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน  
1,000 บาท / ท่าน / ร้าน 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเขา้ออกเมืองเอกสารเดินทาง
ไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไม่วา่จะทั้งหมด
หรือบางส่วน 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า
แล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายงัไม่มีการย่ืนวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 
วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณต้ีองท าวซ่ีา ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มี
การย่ืนวซ่ีาไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดย
ต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทาง
บริษัททราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 
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หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย
จะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนให้ตามความเหมาะสม

โดยไม่มีค่าชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 
4. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
5. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

8.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

9. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

11. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

12. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
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15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

หมายเหตุ   กรุณาศึกษารายละเอียดเง่ือนไขให้เขา้ใจก่อนท าการจอง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของท่าน 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่น กบัเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง 
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทวัร์ทีช่ าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี) 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 
 

 
 

 


