
 

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนตลุำคม - ธนัวำคม 2562 

 
โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ชมหมูบ่ำ้นมรดกโลก ณ หมูบ่ำ้นชริำคำวำโกะ และเมอืงเกำ่ทำคำยำมำ่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกำ่เกยีวโต ขอพร ณ วดัคนิคะคจุ ิศำลเจำ้เฮอนั 

ชอ้ปป้ิงจุใจ  ณ ยำ่นซำคำเอะ Expo City และ ชนิไซบำช ิ

เยอืนจุดชมใบไมเ้ปลีย่นส ีทีน่ยิมของโอซำกำ้ ณ น ำ้ตกมโินะและปรำสำทโอซำกำ้ 

พเิศษ !!! ใสก่โิมโน เทีย่วเกยีวโต ฟร!ี! ยคูำตะของทีร่ะลกึจำกทำงบรษทั 

มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด//ฟร ีWIFI ON BUS 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

01-05 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

02-06 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

03-07 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

04-08 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

05-09 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

06-10 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 



 

07-11 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

08-12 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

09-13 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

10-14 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

11-15 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

12-16 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

13-17 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

14-18 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

15-19 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

16-20 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

17-21 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

18-22 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

19-23 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

20-24 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

21-25 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

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

23-27 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

24-28 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

25-29 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

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

27-31 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900 34+1 

28 ตุลำคม-01 พฤศจกิำยน 2562 26,888.- 7,900 34+1 

29 ตุลำคม-02 พฤศจกิำยน 2562 26,888.- 7,900 34+1 

30 ตุลำคม-03 พฤศจกิำยน 2562 26,888.- 7,900 34+1 

31 ตุลำคม-04 พฤศจกิำยน 2562 26,888.- 7,900 34+1 

01-05 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

02-06 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

03-07 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

04-08 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

05-09 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

06-10 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

07-11 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

08-12 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

09-13 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

10-14 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

11-15 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

12-16 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

13-17 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

14-18 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

15-19 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

16-20 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

17-21 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

18-22 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

19-23 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

20-24 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

21-25 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

22-26 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

23-27 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 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. พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำยกำร

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

 

14.10 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ี่พัก (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้

ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั**  

จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรมทีพ่กั 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   ทำคำยำมำ่ – ซนัมำชซูิจ ิ- ชริำคำวำโกะ – นำโกยำ่ - ซำคำเอะ ชอ้ปป้ิง 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่ทำคำยำมำ่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูก

ขนานนามไวว้า่เป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมืองเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ 

บรรยากาศเกา่แก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวดั ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที่คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมอืงสวย

สะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ ์น าท่านเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายาม่า

24-28 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

25-29 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

26-30 พฤศจกิำยน 2562 27,888.- 7,900 34+1 

27 พฤศจกิำยน-01 ธนัวำคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 

28 พฤศจกิำยน-02 ธนัวำคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 

29 พฤศจกิำยน-03 ธนัวำคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 

30 พฤศจกิำยน-04 ธนัวำคม 2562 27,888.- 7,900 34+1 



 

ที ่ซนัมำชซูิจ ิ(Sanmashi Suji) ย่านเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ี

ผ่านชม อำคำรทำคำยำม่ำจนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ที่เป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิ่น

ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบัน

เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นที่

จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศกัดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง 

เป็นตน้  (ไมร่วมคำ่เขำ้ จำ่ยเพิม่ประมำณ 430 เยน/ทำ่น) 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  

น าท่านสู ่ชริำคำวำโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็น

หมู่บา้นชาวนาทีม่รีปูร่างแปลกตาตดิอนัดบั The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืง

มรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุ

มากกวา่ 250 ปี ค าวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลกัษณะ รูปแบบของ

บา้นทีม่หีลงัคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวาม

ยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ตอ่มาในปี 1995 องคก์าร

ยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก น าท่านสู ่นำโกยำ่ (Nagoya) เป็นตวัเมอืงของ

จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศยัอยู่มากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมที่

ส าคญัแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

น าท่านสู่ ย่ำนซำคำเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ 
หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสื้อผา้แฟชั่น, รา้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอ
โดร ิ

พกัที ่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ำม   เมอืงเกยีวโต – แต่งกำยดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ ำชำตญิีปุ่่ น - ศำลเจำ้เฮอนั – กำรเรยีนพธิชีง

ชำญีปุ่่ น - วดัคนิคะคุจ ิ– โอซำกำ้ – ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) -  ชอ้ปป้ิงชนิไซบำช ิ

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

จากนัน้ น าท่าน เปลีย่นเคร ือ่งแต่งกำยดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ ำชำตญิีปุ่่ น พเิศษ!!! ทำ่นสำมำรถ

แตง่กำยดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถำ่ยรปูสวยๆ และส ำหรบัสุภำพสตร ีฟร!ี!! ชุดยูคำตะ ทีท่ำงบรษิทั

มอบใหเ้พือ่เป็นของทีร่ะลกึ จากทางบรษัิท น าท่านสู ่ศำลเจำ้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งน้ี

นัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถึงจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มีความส าคัญต่อเมืองเกียวโต

อย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุค

เฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 

ไฮไลท!์!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น (Sado) 

โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว 

ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย  



 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4)  

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิุ

และท่านมีความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีก

กนัว่า วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิ

เป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบื้องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที่สวยงามเป็นอกีสัญลักษณห์นึ่งของเมอืงเกยีวโต 

เดนิทางสู ่ปรำสำทโอซำกำ้ (Osaka Castle) (ดำ้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอ

ซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรีต, คู

น ้า และสวนนิชโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้ อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบำช ิ

(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก 

รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้

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

ตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณน้ี  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

พกัที ่ Reborn Osaka Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ หุบเขำมโินะ - น ำ้ตกมโินะ – เอ็กซโ์ปซติี ้- ออิอนมอลล ์- สนำมบนิคนัไซ  

  เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หุบเขำมโินะ (Minoh park) หรอื มโินะโอะ Mino-o น าท่านชม น ำ้ตกมโินะ 

(Minoh Waterfall) ทีต่ัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึง่ทอด

ลดัเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศยัอยู่ อสิระใหท้่านชมความ

งามตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

น าท่านชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิที่

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพื่อระลกึ

ถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเน้ือที่ทัง้หมดราว ๆ 

172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งน้ีมีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ป

ป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและผจญ

ภัยไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ



 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง หำ้งออิอน (Aeon Mall Rinkusennan) อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ 

จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องอา่วโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้

แบรนเนมดต์า่งๆ อกีกวา่ 86 รา้น อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 จำกน ัน้ ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิคนัไซ 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

**บรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิดอนเมอืง 

03.55 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 6,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

 
 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ , 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติ้องแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำม

กฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ ีปุ่่ นมขีนำดเล็กและมจี ำนวนหอ้งจ ำกดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคำ้ Request 

ประเภทหอ้งพกั สำมำรถ Request ได ้แตอ่ำจไมไ่ดต้ำมทีต่อ้งกำร (On Request)*** 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรีด ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 



 

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ทำ่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 

2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำที่

พกัโดยตรง หรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไม่มกีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 

2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่วำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 
เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

2. สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 



 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจ

ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร

เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่

อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

 


