
 

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนพฤษภำคม-มถินุำยน 2562 

 
โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ชมหมูบ่ำ้นมรดกโลก ณ หมูบ่ำ้นชริำคำวำโกะ และเมอืงเกำ่ทำคำยำมำ่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกำ่เกยีวโต ขอพร ณ วดัคนิคะคจุ ิศำลเจำ้เฮอนั 

ชอ้ปป้ิงจุใจ  ณ Expo City และ ชนิไซบำช ิ

สกักำระพระใหญไ่ดบุทส ึณ วดัโทไดจ ิแหง่เมอืงนำรำ 

เยอืนดนิแดนเกอชิำ ณ ยำ่นกอิน  

พเิศษ !!! ใสก่โิมโน เทีย่วรอบเกยีวโต ฟร!ี! ยคูำตะของทีร่ะลกึจำกทำงบรษทั 

มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด ฟร ีWIFI ON BUS 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

11-15 พฤษภำคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 

15-19 พฤษภำคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 



 

** ปล. รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 
ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี (Infant) รำคำ 7,900 บำท/ทำ่น 

 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิดอนเมอืง – สนำมบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

11.00 น. พรอ้มกันที ่สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 

กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

21.40 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ทีพั่ก (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่

เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษ

ปรบัและจบั**  จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรมทีพ่กั 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   ชริำคำวำโกะ – ทำคำยำมำ่ – ซนัมำชซิจู ิ– เมอืงเกยีวโต - ยำ่นกอิน 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

 

16-20 พฤษภำคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 

17-21 พฤษภำคม 2562 24,888.- 7,900 34+1 

18-22 พฤษภำคม 2562 24,888.- 7,900 34+1 

19-23 พฤษภำคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 

20-24 พฤษภำคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 

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

23-27 พฤษภำคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 

24-28 พฤษภำคม 2562 25,888.- 7,900 34+1 

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

27-31 พฤษภำคม 2562 21,888.- 7,900 34+1 

28 พฤษภำคม-01 มถินุำยน 2562 21,888.- 7,900 34+1 

30 พฤษภำคม-03 มถินุำยน 2562 21,888.- 7,900 34+1 



 

 น าทา่นสู ่ชริำคำวำโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้น

ชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ี

ช ือ่เสยีงแหง่หนึง่ HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี ค าวา่ 

“กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลงัคามงุดว้ยฟางขา้วที่

ท ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้

หลังถูกสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  

เดนิทางสู ่ทำคำยำมำ่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนาม

ไวว้า่เป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณใีนอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็น

รอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาติ

อันอดุมสมบรูณ์ น าทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที ่ซนัมำชซิจู ิยา่นเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็น

เอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ีผ่านชม อำคำรทำคำยำมำ่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็น

ส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 

จนถงึปัจจบัุนเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจบัุนใช ้

เป็นทีจั่ดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็น

ตน้ (ไมร่วมคำ่เขำ้ จำ่ยเพิม่ประมำณ 430 เยน/ทำ่น) น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็น

เมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่ยำ่นกอิน (Gion) อสิระให ้

ทา่นเดนิชอ้ปป้ิงพรอ้มสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของคนญีปุ่่ นอยา่งเกอชิาไวด้ว้ย ในบางโอกาส ทา่นสามารถเห็น

เกอชิาเดนิไปๆมาๆในบรเิวณนี้ได ้ถนนเสน้หลกัจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดืม่ชาและรา้นอาหารทอ้งถิน่เยอะยากมาย 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

พกัที ่ Kyoto Hotel area หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ำม   เมอืงเกยีวโต – แตง่กำยดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ ำชำตญิีปุ่่ น - ศำลเจำ้เฮอนั – กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น - 

วดัคนิคะคจุ ิ– โอซำกำ้ – เอ็กซโ์ปซติี ้-  ชอ้ปป้ิงชนิไซบำช ิ

 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

จากนัน้ น าทา่น เปลีย่นเครือ่งแตง่กำยดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ ำชำตญิีปุ่่ น พเิศษ!!! ทำ่นสำมำรถแตง่กำย

ดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถำ่ยรปูสวยๆ และส ำหรบัสภุำพสตร ีฟร!ี!! ชุดยคูำตะ ทีท่ำงบรษิทัมอบใหเ้พือ่เป็นขอ



 

ทีร่ะลกึ จากทางบรษัิท น าทา่นสู ่ศำลเจำ้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่นี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึ

จักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ ีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รก

และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงที่

ตัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ัน

ก็คอื กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี้ ไมใ่ช่

แครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ

(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพัก

แหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลงัจากทีท่า่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนื่องจากทีวั่ดนี้จะมอีาคาร

หลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลงัตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพที่

สวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4)  

น าทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมใ่นโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอก็ซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งข ึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซ์

โป ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายใน

พืน้ทีแ่หง่นี้มแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 

discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกัน ดังนี้ 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังใหนั้กทอ่งเทีย่วได ้

สัมผัสกับสัตวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรูภ้าษาอังกฤษใน

รูปแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและผจญภัยไปกับ

การต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

 อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบำช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น

เสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่

ตอ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี้  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

พกัที ่ Reborn Osaka Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) - เมอืงนำรำ – วดัโทไดจ ิ- พระพุทธรปูไดบุทส ึ- สนำมบนิคนัไซ  



 

  เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู่ ปรำสำทโอซำกำ้ (Osaka Castle) (ดำ้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์คส าคัญของเมอืงโอซากา้ 

หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโิน

มารุซึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้  

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

เดนิทางสูเ่มอืงนำรำ (Nara) เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แต่ชว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600)   เมอืง

หลวงเก่าแก่แหง่นี้มวัีดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแห่งไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก น าทา่นสู่ วดัโทไดจ ิ

(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนำรำ หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ทีสุ่ดและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์ของประเทศญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัด

ทัง้หมดในประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีาร

ยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื ไดบุทสเึดน ซึง่มี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในญี่ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอย่างมากก็คอื เสาไมยั้กษ์ ซึง่ฐาน

ขนาดรอบเสานี้มขีนาดเทา่กันรูจมกูของหลวงพ่อโต และดา้นลา่งของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญ่มาก มคีวามเชือ่

วา่หากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนี้ไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้ จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง หำ้งออิอน 

(AEON MALL) อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายใน

ประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรนเนมดต์า่งๆ อกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ของ

ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 จำกน ัน้ ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิคนัไซ 

23.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

**บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิดอนเมอืง 

04.00 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำย

กำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น 



 

สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนที่

ในโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ ีปุ่่ นมขีนำดเล็กและมจี ำนวนหอ้งจ ำกดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคำ้ Request ประเภทหอ้งพกั 

สำมำรถ Request ได ้แตอ่ำจไมไ่ดต้ำมทีต่อ้งกำร (On Request)*** 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่

วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ท่ำน หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กั

โดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่ำ่

จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำร

มคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 



 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งท่ำน

ลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่ีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 


