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อตัราคา่บรกิาร 

 

เดนิทาง 
ราคาทัวร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พักเดีย่ว   

19-23 ม.ิย.  62 20,987 20,987 8,900   

10-14 ก.ค.  62 22,987 22,987 8,900   

27-31 ก.ค.  62 24,987 24,987 8,900   

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 3 ประต ู 3 สายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

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

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – รถไฟแมว - ตลาดปลา วาคายามา่  – ยา่นชนิไชบาช ิ (B /L/อสิระ) 

00.55 น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั  
บรกิารขา้วปัน้ (มือ้ที ่1) เพือ่สะดวกในการเดนิทาง 
น าทา่นแวะถา่ยภาพสถาน ีรถไฟทะมะ (Tama Densha) ทีน่ีม่รีถไฟลายแมวสามสอียูข่บวนหนึง่ มชี ือ่
เฉพาะวา่ ทามะเด็น (Tama-den) ยอ่มาจาก Tama Densha หรอืรถไฟเจา้ทามะ สถานคีชิน่ิารักมากครับ 
สงัเกตดดูีๆ  มนัเป็นรปูแมว ใหเ้วลาถา่ยรปูบนสถาน ีไมร่วมคา่น่ังรถไฟแมว 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที2่) เมน ูSHABU BUFFET  

น าทา่นเดนิทางสู ่Wakayama Kuroshio Fish Market เป็นตลาดปลาแหง่ใหมท่ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็น แหลง่
จ าหน่าย อาหารทะเลสดจากอา่ว Wakaura ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของตลาดปลาแหง่นีน่ั้นเอง ความพเิศษของตลาดปลา
แหง่นีค้อื การโชวแ์ลป่ลาทนู่าโดยเชฟชาวญีปุ่่ น ซึง่จะมกีารจัดโชวน์ีข้ ึน้ทกุวัน วันละ 3 ครัง้ คอื 11.00, 12.30, 
15.00 น. ซึง่เราสามารถชมฟร ีโดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยแมแ้ตเ่ยนเดยีว และเมือ่จบโชวจ์ะไดล้องชมิเนือ้ปลาทู
น่าแบบสด ๆ อกีดว้ยนะ ถา้ชมิแลว้ตดิใจก็สามารถซือ้กลับไดด้ว้ยจา้ บอกเลยวา่ราคาถกูจนตอ้งสะพรงึ  ใครที่
อยากซือ้แลว้กนิเลยกท็ าได ้เพราะเคา้มกีารจัดโต๊ะและ เกา้อีไ้วพ้รอ้มใหเ้ราน่ังรับประทาน อ านวยความสะดวก
ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิเลอืกซือ้ของทีอ่ยากกนิ แลว้มาเลอืกทีน่ั่งกนัไดต้ามสบายเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไชบาช ิมทีัง้รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมยัปะปนกนั มสีนิคา้มากมาย ทัง้ถกู

และแพง ทัง้สนิคา้แฟชั่นล่าสดุ ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม ่ล่าสุด

และตืน่ตากับลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดู่จะสนุกสนานและมสีสีันมากกว่าทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้

รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกับ จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปยูักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปู

ยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญี่ปุ่ น

น่ันเองหรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ปผลติภณัฑใ์หม่ๆ จากดสินยี ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทา่นสามารถ

ลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกัน

ตลอดทัง้วัน นอกจากนีใ้นยา่นนีย้งัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีงอยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก ้หรอืจะเป็น

ทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั        MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม     โอซากา้ –ปราสาทโอซากา้ - วดัโทไดจ–ิ ป่าไผ ่- ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ–DUTY FREE (B /L/อสิระ) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่)  

 น าท่านเดนิทางสู ่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบน
บรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาท หรอืสว่นทีเ่รยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จ
ลงสองปีต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.
1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูท าลายลง
ยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยัToku gawa แตน่่าเสยีดายที่
ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด ก่อนจะท าการบูรณะ
ขึ้นมาใหม่อีกครั ้งและถูกประกาศ ใหเ้ป็นสมบัติของชาติอีกดว้ย 
ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับ
หลังคา และภาพเสอื บนก าแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสี

อร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถ
มองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชัดเจนในแต่ละปี
จะมนัีกท่องเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ทัวรน์ าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้น
นอก) จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงนารา Nara เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างทศิตะวันออกของเมอืง
โอซากา้ระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชือ่Nara มาจากภาษาญีปุ่่ นค าว่า Narasu แปลว่าท าใหแ้บนราบ 
เนื่องจากพืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยูบ่นทีร่าบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่ นมาก่อนในปี ค.ศ. 
710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถูกเปลีย่นเป็นเกยีวโตในภายหลัง) มกีวาง
เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนารา เนื่องจากชาวนารามคีวามเชือ่ว่ากวางเป็น
สตัวรั์บใชเ้ทพเจา้ ปัจจบุนัเมอืงนารามกีวางเดนิอยูอ่ยา่งอสิระทัง้เมอืง ไม่
ว่าจะเป็นศาลเจา้ วัด หรอืตามทอ้งถนนก็ตาม น าท่านไปชม วดัโทไดจ ิ
Todaiji ความหมายตามตัวอกัษรคอื วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ตัง้อยูท่ี่
เมอืงนารา ภูมภิาคคันไซถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวามเก่าแกแ่ละส าคัญ
ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ นและยังถอืว่าเป็นวัดที่มนัีกท่องเทีย่วมา
เยอืนมากทีส่ดุในนารา สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 ในชว่งทีพ่ระพทุธศาสนา
เจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุ สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคัญของวัดนี้ คอื วหิารไมห้ลัง
ใหญ่ ไดบทุส ึ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบทุส)ึ ว่ากันว่า
เป็นอาคารไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 157 ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้่าวหิารไมท้ีเ่ห็นในปัจจุบันนี้มี
ขนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิทีเ่คย ถกูไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แตก่็ยงัคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็น สวนกวาง ซึง่จะมกีวางออกมาเดนิใหนั้กท่องเทีย่วได ้
ถา่ยรปูและซือ้อาหารใหก้นิ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Buffet Yakiniku  

บา่ย น าทา่นเดนิทางไปสู ่เกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ซึง่มามอีายยุาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ในอดตี

มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง

เ ป็นอย่ า งมาก  น าท่ าน เดินทาง  ชมธรรมชาติแถบอารา

ชยิามา่  แหล่งชมธรรมชาตใินฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสขีองเมอืงเกยีวโตที่

โดง่ดังและมชีือ่เสยีงอกีแห่งในญีปุ่่ นทีน่ยิมมาท่องเทีย่วเพือ่ชืน่ชมกับ

บรรยากาศหลากสสีนัสดใสของใบไมส้เีขยีว แดง เหลอืง กอ่นทีจ่ะรว่ง

หล่นจากตน้ไปตามฤดูกาล น าทุกท่านเดนิทางชมป่าไผ ่ไผ่ทีข่ ึน้อยู่

สองขา้งทา้งเสมอืนหนึง่เป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผา่นถกูปลกูขึน้ตัง้แตส่มยัเฮ

อันหรือกว่าพันปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการประดับสวนและชืน่ชมความ

สวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแตค่รัง้โบราณ จนกระทั่งกาลเวลา

ผา่นไปไผเ่หลา่นีก้็ยงัไดรั้บการดแูลเป็นอยา่งด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผแ่ลว้ จะ

ไดส้มัผัสถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ ่ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง 
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น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิชมไฮไลท ์เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่ี

มากกว่ารอ้ยตน้ ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉาก

ของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ให ้

ตนเองสมความปรารถนา น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE และซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึนานาชนดิ 

ค า่        อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั        MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ Option เทีย่วยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที5่)  

Option A : อสิระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ตะลยุโกเบ ตามหาหุน่ Tetsujin 28 หรอืหุน่เหล็กหมายเลข 28 โดยไกดแ์นะน าถา้ใครเคยไปดหูุน่ยนต์

กนัดัม้ขนาดเทา่จรงิทีโ่อไดบะ โตเกยีวมาแลว้ คดิวา่น่าจะตอ้งตืน่ตาตืน่ใจกบัเจา้เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี้ ดว้ย

การสรา้งขึน้ภายใต ้Kobe Tetsujin Project มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งสญัลักษณ์ประจ าเมอืงโกเบหลังจากทีเ่กดิ

เหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวในปี 1995 มคีวามสงูถงึ18 เมตร  จัดตัง้อยูท่ีส่วน Wakamatsu 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโกเบอืน่ๆ 

- ถนน Motomachi      ใครเป็นขาชอ้ปป้ิงก็ตอ้งมายา่นนี้กันเลย ถนนซันโนมยิะ และถนนโมโตมาจ ิทีน่ี่จะไดพ้บกับ
รา้นรวงที่ตกแต่งแบบเก๋ๆ และหา้งไดมารูขนาดใหญ่ยักษ์ ตัวตึกมีการออกแบบสไตล์ยุโรปภายในมีรา้นคา้
มากกวา่ 70 รา้นใหเ้ดนิเลน่ไดต้ามสะดวก 

- China Town      ไปหาอาหารจนีอรอ่ยๆ กนิกนั ทีไ่ชน่าทาวนข์องเมอืงโกเบ ทีย่า่นนันกนิมาช(ิNankin – mashi) จะ
เจอประตมูังกรทางเขา้ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน ์ถงึเป็นไชน่าทาวนท์ีเ่ล็กทีส่ดุในญีปุ่่ น 

- ยอดเขารอกโกะ ขึน้ Rokko Cable Car แลว้ตอ่บัสขึน้ไปที ่Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมววิ ถา้ได ้
ชมววิตอนกลางคนื จะไดเ้ห็นววิเมอืงโกเบยามค า่คนืแบบพาโนรามา ทีน่ี่นอกจาก จดุชมววิเมอืงโกเบทีส่วยงามแลว้ ยัง
มทีีเ่ทีย่วตามจดุอืน่ๆอกี เชน่ Rokko International Musical Box Museum ทีเ่ราสามารถท า กลอ่งดนตรขีองเราเองได ้
ดว้ย หรือ Rokko Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาตทิี่มดีอกไมแ้ละตน้ไมม้ากกว่า 1,500 พันธุ์ ถา้มา
ตาม ฤดกูาลก็จะไดเ้ห็นตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล หรอืดอกไมอ้ืน่ๆ บานสะพร่ัง ใหเ้ราไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งเต็มที ่
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

Option B : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้มร่วมคา่เดนิทาง) 
ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอรว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึ
ใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอื
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสคิพาร์ค” น่ังเรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 
1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง สไป
เดอรแ์มน ทีร่อใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนตัวการต์ูนส าหรับ
เด็กโซน วันเดอรแ์ลนด ์เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กับตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 
หรอืใหท้า่นพบกับโซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดตัวเมือ่วันที ่15 กรกฎาคมนี้ คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นได ้
ดืม่ด า่กบับรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ทีพ่กั  MYSTAYS SHIN OSAKA/HOTEL 123 SAKAISUJI HONMACHI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้      สนามบนิคนัไซ – ดอนเมอืง        (B / -- / --) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) แบบ  Set Box 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

06.30น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

09.50น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ613 
13.50น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงเดีย่ว (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใด

ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะ

เป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะให้

กรุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 7,000 เยน หรอื 2,000 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 
5. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


