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21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่  XJ 612 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.45 ชั่วโมง 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมูิ-สนามบินคันไซ - - -  

2 สนามบินคันไซ-เมืองโอซากา้-เมืองนารา-วัด

โทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-

ศาลเจา้เทพอินาริ-วัดคิโยมิสึ-ชอ้ปป้ิงย่านฮิ

กาชิยามา่-เมืองโอซากา้ 

- 🍽 
 

- Sarasa Hotel Dotonbori 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 ถ่ายรปูปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-เรียนรู้

พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจา้เฮอัน-หมูบ่า้นโบราณ

คายาบกุิโนะซาโตะ-สนัดอนทรายอามาโนะฮา

ชิดาเตะ-ขึน้เคเบิ้ลคารห์รือรถรางสู่ดา้นบน

ภเูขา-วัดจิออนจ-ิสะพานขา้มชอ่งแคบไคเซ็น

เคียว-เมืองโอซากา้ 

🍽 
 

🍽 
 

- Sarasa Hotel Dotonbori 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 อิสระเต็มวัน (เลือกซ้ือทัวรเ์สริม USJ) 🍽 - - Sarasa Hotel Dotonbori 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินคันไซ-สนามบินสวุรรณภมูิ 🍽 - -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-เมืองโอซาก้า-เมืองนารา-วดัโทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-ศาล

เจ้าเทพอินาริ-วดัคิโยมิสึ-เมืองโอซาก้า 
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08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (**เวลาทีป่ระเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของ

ประเทศญ่ีปุ่ นเมื่อ 1,300 ปีก่อน ในนครนารานัน้ มีสถานที่ส  าคญัทางประวติัศาสตรม์ากมาย 

เป็นเมืองที่มีครบทุกสิ่ง ทัง้ธรรมชาติ ประวติัศาสตร ์เมืองเก่า คาเฟ่ งานคราฟต ์ทกุอย่างก าลงั

ดี และเป็นเอกลกัษณใ์นแบบของตัวเอง จากนัน้น าท่านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) หรือ

วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ “ไดบุตสึ” (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียง

มากที่สุด และมีความส าคัญทางประวัติศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็น

เหมือนศนูยก์ลางของวดัทัง้หมดในประเทศ และมีอิทพลเป็นอย่างมากในยุคนัน้ ต่อมาเพื่อลด

บทบาทและอิทธิพลของวดัต่อรฐับาลลง จึงไดม้ีการยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะ

ในปี 784 อีกทัง้อาคารหลกัของวดัเป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยอาคารหลงัปัจจุบนันีม้ี

ขนาดเพียง 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดิมเท่านัน้ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือได

บตุสเึดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูถึง 15 เมตร อีกจดุที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยม

อย่างมากก็คือ “เสาไมย้กัษ์” ซึ่งฐานขนาดรอบเสานีม้ีขนาดเท่ากบัรูจมกูของหลวงพ่อโต และ

ดา้นล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่า หากใครสามารถลอดผ่านช่องนี ้

ไปได ้ก็จะสามารถตรสัรูไ้ดใ้นชาติหนา้นั่นเอง จากวดัโทไดจิเดินมาเรื่อยๆ ประมาณ 300 เมตร 

จะพบกบั สวนสาธารณะนารา (Nara Park) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “สวนกวางนารา” คง

เพราะที่นี่  เป็นที่ที่มีกวางกระจายตัวเดินเล่นอยู่เยอะที่สุดในเมือง สวนแห่งนีเ้ป็นหนึ่งใน

https://kiji.life/nara-park/
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สวนสาธารณะเก่าแก่ที่สุดของญ่ีปุ่ นที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1880 และกวา้งถึง 3,130 ไร่ ท่าน

สามารถซือ้ขนม “เซมเบ”้ ใหก้วางได ้ซึ่งกวางนาราจะชอบมาก เป็นขนมแป้งอบกรอบที่คน

ญ่ีปุ่ นนิยมกินกับชารอ้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคยเป็น

เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงท าใหเ้มืองเกียวโตแห่งนี ้มีสถานที่

ส  าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียก

กนัว่า “ศาลเจา้แดง หรือศาลเจา้จิง้จอก” เป็นศาลเจา้ชินโต ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองเกียวโต 

บริเวณเขาอินาริ ศาลเจา้แห่งนีม้ีชื่อเสียงจาก “เสาโทริอิ” (Torii) สีแดงชาดจ านวนหลายหมื่น

ตน้ ซึ่งตัง้เรียงกนัเป็นอโุมงคท์อดยาวตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัดิ์สิทธิ์ 

ซึ่งมีความสงู 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจา้ ผูค้นเชื่อกนัว่าภูเขาอินา

ริ เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว 

รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิง้จอกเป็นสตัวค์ู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะ

เห็นรูปป้ันจิง้จอกอยู่จ  านวนมากภายในศาลเจา้นั่นเอง จากนัน้น าท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ “วัด

น ้าใส” เป็นวดัเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายเุก่าแก่กว่าตวัเมืองเกียวโต ตวัวดัก่อสรา้งดว้ยไมเ้กือบ

ทัง้หมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค  า้ยนัระเบียงวดัขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยเสาไมจ้ านวนรอ้ย

กว่าตน้ สงูจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว โดยใชว้ิธีเขา้ลิ่มดว้ยภูมิปัญญาของ

ชาวญ่ีปุ่ นโบราณนั่นเอง จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต 

มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงามพรอ้มกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ จากนัน้ใหท้่านช้

อปป้ิง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการคา้ที่ถือว่าฮอตฮิตมากที่สดุแห่งหนึ่ง

ของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ะตัง้อยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นของกินเล่น รา้นขายสินคา้ต่างๆ และรา้น

ขนมพืน้เมือง พดูไดเ้ลยว่ามีใหเ้ลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ท าใหย้านนีม้ีเสน่หม์ากที่สุดก็

น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบา้นเรือนรา้นคา้ที่ยงัคงความเก่าแก่เป็นสไตลโ์บราณ อิสระใหท้่านได้

เดินเล่น เลือกซือ้ เลือกดขูองตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) 

เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
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ตัง้อยู่ในภูมิภาคคนัไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบนัเมืองโอซากา้ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทัง้

แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ อิสระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนีม้ีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้

ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร 

รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ น และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC 

Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้ใกลก้ันท่านสามารถเดินไปยงั 

ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบนัเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จาก

สะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้าย

โดทงโบริกลูิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นปา้ยไฟนีออนรูปนกักรีฑาก าลงัวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่ง

ถูกติดตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนีย้งัมีอีกหนึ่งสญัลกัษณส์ถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็

คือ รา้นปคูานิโดราก ุ(Kani Doraku) ซึ่งมีปยูกัษข์ยบัแขน และลกูตาไดอี้กดว้ย และหา้มพลาด

ส าหรบั “ทาโกยาก”ิ อาหารทอ้งถิ่นของชาวโอซากา้ ที่มาถึงถิ่นแลว้ตอ้งลอง 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก Sarasa Hotel Dotonbori หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ดา้นนอก) แลนดม์ารก์อนัดบั

หนึ่งของเมืองโอซาก้า ที่ไม่ว่าใครก็ตอ้งมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมา

เยือนยังเมืองโอซากา้ ดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ หอ้มลอ้มดว้ย 

ก าแพงหิน คนู า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลมุพืน้ที่ขนาดใหญ่ มองแลว้ดตูดักบัความ

เป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายลอ้มจากตึกอาคารทันสมัย ท าใหค้วามรูส้ึกเหมือนเป็นปราสาท

โบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian 

Shrine) ศาลเจา้แห่งนีน้ัน้ ถกูสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถึงจกัรพรรดิคามม ุและจกัรพรรดิโ์คเมอิ ผูท่ี้

มีความส าคญัต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รก และองคส์ดุทา้ยของ

เกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสา และประตโูทริอิยักษ์สีแดงที่

ตั้งอยู่ดา้นหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล น าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ 

เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) ใหท้่านไดเ้รียนรูว้ิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอน

การชงชาแบบญ่ีปุ่ นตัง้แต่การวอรม์อปุกรณ ์การชง และขัน้ตอนการด่ืม และยงัเปิดโอกาสให้

ท่านไดม้ีสว่นรว่มในพิธีการชงชานีอี้กดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

วนัท่ีสาม   ถ่ายรปูปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอนั-หมู่บ้านโบราณ

คายาบุกิ โนะ ซาโตะ-สนัดอนทรายอามา โนะ ฮาชิดาเตะ-วดัจิออนจิ-สะพานข้ามช่องแคบไค

เซน็เคียว-เมืองโอซาก้า 
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หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ น าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณคายาบุกิ โนะ ซาโตะ 

(Kayabuki no Sato) เป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมทอ้งถิ่นเล็กๆ ในชนบทเมืองมิยามะ (Miyama) 

ลักษณะของบ้านเรือนเป็นหลังคาทรงสูง และมุงหลังคาด้วยหญ้าคายะ (Kaya) ซึ่งเรียก

รูปแบบหลังคานีว้่า “คายาบุกิ” (Kayabuki) นั่นเอง มีบ้านอยู่ 50 หลัง โดย 38 หลัง ยังคง

โครงสรา้งแบบดั้งเดิมที่สรา้งขึน้เมื่อราวเกือบ 200 ปีมาแล้วไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ด้านหน้า

หมู่บา้นเป็นทุ่งดอกโซบะ (Soba) สีขาวที่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วบรเิวณ โดยมีบา้นคายาบุ

กิเป็นฉากหลังที่งดงาม อีกทั้งยังมีดอกไม้ตามฤดูกาลที่ผลัดกันชูช่อสวยงามตลอดทั้งปี มี

แม่น า้จากหุบเขาทอดโคง้ผ่านหนา้หมู่บา้น อิสระใหท้่านไดใ้ชเ้วลาเดินเลน่เก็บภาพประทบัใจ 

อีกทั้งยังสามารถเลือกซือ้ของขึน้ชื่อของหมู่บา้น นั่นก็คือ ถั่วด า และไข่ไก่  ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ทอ้งถิ่นที่รา้นอาหารกับคาเฟ่น าไปใชท้ าเมนูสูตรพิเศษของตัวเอง  จากนัน้น าท่านสู่ สันดอน

ทรายอามา โนะ ฮาชิดาเตะ (Ama no Hashidate) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วิวทิวทัศนส์วย

ติด 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น เป็นชื่อของสนัดอนทรายที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติที่มีตน้สนเรียงราย

กว่า 8,000 ตน้ มีความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต มีวิว

ทิวทศันท์ี่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หากลองมองลงมาจากจุดชมวิวที่สวนคา

ซามตัสึ (Kasamatsu Park) จะเห็นว่ารูปร่างของสนัดอนทรายที่ทอดยาว และโคง้ไปมานัน้ ดู

คลา้ยมังกรก าลังเหินฟ้า ใหท้่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา (รวมค่าขึน้

กระเชา้) ซึ่งมีทัง้เครื่องเล่นต่างๆ, มมุถ่ายรูปสวยๆ และจุดชมวิวที่จะไดเ้ห็น “อามาโนะฮาชิดา

เตะ” ดคูลา้ยกบัมงักรที่ก าลงัจะทะยานขึน้ไปยงัสรวงสวรรคน์ั่นเอง บรเิวณนัน้ ยงัมี วัดจิออน

จิ  (Chionji Temple) เป็นวัดเก่าแก่  ทีตั้งอยู่ ติดกับอ่าวมิยาสุ ฝ่ังใต้แห่งนี ้ เ ป็นสถานที่

ประดิษฐานพระโพธิสตัวม์นจุ ที่บรรดานักเรียน และนักศึกษา ต่างนิยมมาไหวข้อพรเพื่อให้

ประสบความส าเร็จ ในเรื่องการสอบแข่งขัน ก่อนถึงทางเขา้วัด ยังเต็มไปดว้ยรา้นขายของที่

ระลึก รา้นเช่าจักรยาน และรา้นอาหารทอ้งถิ่นอีกมากมาย และหากป่ันจักรยานไปตามสัน

ดอนทรายทางเหนือ จะพบกับ สะพานข้ามช่องแคบไคเซ็นเคียว (Kaisenkyou) เป็น

สะพานที่สามารถหมุน เปิด-ปิด ได ้ไวส้  าหรบัเป็นช่องทางเดินเรือ หรือจะเลือกเดินเลือกซือ้

ของที่ระลกึ ชิม ชอ้ป กินอาหารทะเล สไตลส์ตรีทฟดูตามฤดกูาล ซึ่งอาหารทะเลของที่นี่นัน้ สด 

และอรอ่ยมาก หลงัจากนัน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองโอซาก้า 
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เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก   Sarasa Hotel Dotonbori หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
*** อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan หรือจะเลือก
เดินเล่น ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยูนิเวอร์แซลสตูดิ โอเจแปน (Universal Studios Japan) (ติดต่อพนักงานขายเพื่อ

สอบถามราคา) ไดอ้ัพเดทเครื่องเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซนอ่ืนๆ อีกมากมาย 

“Universal Studios Japan” หรือเรียกสัน้ๆ ว่า USJ เป็นสวนสนุกระดบัโลกที่หา้มพลาด เปิด

ใหบ้ริการตัง้แต่เดือนมีนาคมปี 2001 และไดต้อ้นรบันักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแลว้กว่า 100 

ลา้นคน ส าหรบัในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนดว้ยกัน ท าใหส้วนสนุกมีความหลากหลาย และ

วนัท่ีส่ี    อิสระเตม็วนั 
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พรอ้มตอ้นรบัทกุเพศทุกวยั 1. SUPER NINTENDO WORLD สมัผสัโลกแห่งมารโิอเ้ก็บเห็ดใน

ต านาน ดา้นในโซนนี ้มีเครื่องเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กบั Yoshi's Adventure และ

ระหว่างทาง จะมีมินิเกมส าหรบัเด็กๆ ใหเ้ล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอรส์ะสมแตม้ ชูต้บาสเก็ต

บอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยงัมีรา้นอาหาร และรา้นคา้ที่จ  าหน่ายสินคา้ของ Super Nintendo 

World โดย เฉพาะ อีกด้วย  2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER จาก

ภาพยนตรช์ื่อดงัของโลกพ่อมดแม่มด “แฮรรี่พอตเตอร”์ พืน้ที่อนังดงามที่สรา้งโลกแห่งเรื่องราว 

Harry Potter ขึน้มาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถนั ทัง้ปราสาท Hogwarts หมู่บา้นพ่อ

มดแห่ง Hogsmeade และรถจกัรไอน า้ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามินเนี่ยน เพลิดเพลินกบั

ขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย ช้อปป้ิงสินค้ามินเนี่ยนแสนน่ารัก 4. Universal Wonderland 

บริเวณนีเ้ป็นบา้นของ เอลโม่ สนูปป้ี คิตตี ้และเหล่าตวัละครน่ารกัอ่ืนๆ ที่เป็นที่นิยมทั่วโลก 5. 

Hollywood พบกับเครื่องเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟ้า 6. New York 

บริเวณนีม้ีถนนในนิวยอรก์ช่วงทศวรรษที่ 1930 คน้พบสถานที่ส  าคัญแห่งยุคสมัยตัง้แต่ 5th 

Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินไปกับการส ารวจ

แหลง่ก าเนิดของความบนัเทิงไปกบัการเดินเลน่ไปตามถนน และตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์

ชื่อดัง 7. San Francisco สรา้งจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf 

และไชน่าทาวน ์ดว้ยท าเลที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ ท าใหบ้รเิวณนีม้ีกลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกบั

เมืองท่าที่แทจ้ริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโก้ที่มีชีวิตชีวา ลิม้ลองรสชาติของ

ซานฟรานซิสโก้ด้วยอาหารแคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับ

ไดโนเสารข์นาดมหมึาที่ฟ้ืนคืนชีพดว้ยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ ใหท้กุท่านไดท้วัร ์

แม่น า้ที่พิศวง และลึกเขา้ไปในป่าที่เต็มไปดว้ยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village 

คุน้ตาดว้ยฉากของ JAWS หนงัระทึกขวญัในต านาน ดว้ยความน่าสะพรงึของฉลามกินคนใน

เมืองนี ้Amity ส ารวจเสน่หข์องหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายดว้ยของว่าง และไอศกรีม

ในหมู่บา้นชายทะเล 10. Water World ชมการแสดงทางน า้ที่โลดโผนสมจริง จนท าใหท้่าน

กลัน้หายใจตัง้แต่ตน้จนจบอย่างสดุสนุก 

- ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนีม้ีความยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้น
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กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่ น  และต่างประเทศ เช่น Zara, 

H&M, Beans, ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทกุอย่างที่ตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี ้  

- ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบนัเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จาก

สะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้าย

โดทงโบริกลูิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นปา้ยไฟนีออนรูปนกักรีฑาก าลงัวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่ง

ถูกติดตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนีย้งัมีอีกหนึ่งสญัลกัษณส์ถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็

คือ รา้นปคูานิโดราก ุ(Kani Doraku) ซึ่งมีปยูกัษข์ยบัแขน และลกูตาไดอี้กดว้ย และหา้มพลาด

ส าหรบั “ทาโกยาก”ิ อาหารทอ้งถิ่นของชาวโอซากา้ 
*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย *** 

ทีพั่ก   Sarasa Hotel Dotonbori หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ... 

09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่  XJ 613 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชั่วโมง 

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 
 

 

 

วนัท่ีห้า   กรงุโอซาก้า-สนามบินคนัไซ-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 

 

 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 
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ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

02-06 เมษายน 66 O7PY8A 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

15-19 เมษายน 66 VBQ88E 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

26-30 เมษายน 66 G3FM4Z 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 LZC1XY 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

31 พฤษภาคม-04 มิถนุายน 66 D7E46N 28,919.- 6,900.- 8,900.- 

03-07 มิถนุายน 66 JTLNQB 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

04-08 มิถนุายน 66 KVE1XL 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

05-09 มิถนุายน 66 N79K4Q 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

06-10 มิถนุายน 66 M3CQNP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

07-11 มิถนุายน 66 E1F19C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

08-12 มิถนุายน 66 R1FKYI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

10-14 มิถนุายน 66 V5H6HJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

11-15 มิถนุายน 66 B4K9KW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

14-18 มิถนุายน 66 M7L7VQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

18-22 มิถนุายน 66 L5Q7VW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

19-23 มิถนุายน 66 IUEE5L 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

21-25 มิถนุายน 66 KYNHTH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

22-26 มิถนุายน 66 Q7FDMD 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

25-29 มิถนุายน 66 F57EMW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

26-30 มิถนุายน 66 JC2LGB 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 มิถนุายน-02 กรกฎาคม 66 B6W7PD 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

02-06 กรกฎาคม 66 R3FUGP 28,919.- 6,900.- 8,900.- 

03-07 กรกฎาคม 66 C19WFS 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

06-10 กรกฎาคม 66 Q16UTI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

09-13 กรกฎาคม 66 P6TUQT 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

10-14 กรกฎาคม 66 D7YNFQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

13-17 กรกฎาคม 66 Z7TYTG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

16-20 กรกฎาคม 66 JYH7GH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

17-21 กรกฎาคม 66 RY3W6X 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

20-24 กรกฎาคม 66 W3BP8P 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

22-26 กรกฎาคม 66 N5G8TJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
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23-27 กรกฎาคม 66 D4I4YZ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

26-30 กรกฎาคม 66 A7EJTA 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

27-31 กรกฎาคม 66 MYC87U 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 66 IZ89PI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 66 G73FGQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

01-05 สิงหาคม 66 F864QN 28,919.- 6,900.- 8,900.- 

03-07 สิงหาคม 66 PC326R 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

06-10 สิงหาคม 66 FY9YFH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

07-11 สิงหาคม 66 A4R9YJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

13-17 สิงหาคม 66 TZI6SL 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

14-18 สิงหาคม 66 HBP8XE 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

15-19 สิงหาคม 66 I44W3J 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

17-21 สิงหาคม 66 LUTZ5Y 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

20-24 สิงหาคม 66 J8M1UA 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

21-25 สิงหาคม 66 U2RC8C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

22-26 สิงหาคม 66 B614NT 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

24-28 สิงหาคม 66 W2P2TF 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

27-31 สิงหาคม 66 WU3YXR 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 สิงหาคม-01 กนัยายน 66 P6LPPG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

30 สิงหาคม-03 กนัยายน 66 JZH5TI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

31 สิงหาคม-04 กนัยายน 66 H1ZC2S 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

02-06 กนัยายน 66 G6UUXD 28,919.- 6,900.- 8,900.- 

03-07 กนัยายน 66 ZBIFRH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

07-11 กนัยายน 66 IBMDUE 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

09-13 กนัยายน 66 SYW39U 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

10-14 กนัยายน 66 P5FZKJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

14-18 กนัยายน 66 I1V18C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

19-23 กนัยายน 66 ZU4Z2B 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

20-24 กนัยายน 66 U43GXP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

25-29 กนัยายน 66 V89P5A 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

26-30 กนัยายน 66 G2SHPP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 66 O64CFG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 กนัยายน-02 ตลุาคม 66 VYTZQX 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
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*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

**ท่านใดมีเทีย่วบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่าน้ัน** 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเทีย่วบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเทีย่วบนิหลกัเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบนิทีท่าง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท์ีเ่ร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไมนั่บรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้ากอ่นท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการยืนยันเทีย่วบนิหลัก 
และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการยื่นรอ้ง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขั้นต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 1 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   
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1.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซื่อ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน
ชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดินทางด้วยเทีย่วบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่
สามารถใช้เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่1.1 ได้ 

 

      2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททัวรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  
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     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้
เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่2.1 ได้ 

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภัยพิบตั ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เชน่ พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองทีท่่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีจ่ะน า

เหตกุารณด์งักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปไดต้ามทีบ่ริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตัน้ัินจะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุไว  ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบัได ้และการจัดทีน่ั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได ้
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ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี ้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบรษิัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ
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บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า

ทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วที่พ านกั

อยู่ในประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ใหไ้ด ้

10. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ่ม  
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13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยว และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเริ่มในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านทีม่อบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเทีย่ว และบริการ *** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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