
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิโอซากา้ 

11.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

14.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม KANKU JOYTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง โอซากา้ – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- ปราสาททอง – เปิดประสบการณใ์หม ่กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ศาลเจา้เฮอนั 

เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้นําทา่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอ

พร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าว

ญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากับรูปปั้นของเทพจิง้จอก 
ทีม่จํีานวนมากมาย  

 

 
 

แลว้นําท่านชม ศาลโทรอิ ิซุ้มประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม

เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 

OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 



 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมนูบุฟเฟตช์าบูหมู นํา้ซุปตน้ตํารบั 
บา่ย  นําทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน ตอ่มาบตุรชาย

ของทา่นไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัความสะอาดใสของสระน้ําทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัว

ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 
 

 



 

 

 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาด
กบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกันแนะนําซอฟทค์รมีจาก

รา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวัซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่ม
ละมนุลิน้ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่

ความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีวกอ่นจะ

หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 
จากนัน้นําทา่นชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้ง

ในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1 ,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่
จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวัง

หลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี 
ศาลเจา้ในลทัธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตก็ิหันมาทาสี

เป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มี

ลานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่่าราชการทัง้หลายทัง้
ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันที่

ออกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน้ําใสและบนัไดมังกร  
 

 
 

นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพิธชีงชา และใหท้่านได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน

บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
จากนั้น นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงนาโกย่า จากนั้นนําท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter 

Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดกูาล สามารถเทีย่วได ้
ตลอดทัง้ปี  ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว  จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ  

 



 

 

 

 
 

เนื่องจากมีไฮไลทก์ารประดับไฟขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลาย

รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดับไฟในน้ํา (Water Illumination)  **อสิระ
อาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม นาโกยา่  – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทาคายามา่ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีทํ่าการเมอืงเกา่ทาคายามา่ – เขตเมอืง

เกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแร 

นําทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ” หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะได้
พบกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตาม

รูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 

และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถ
รองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายาม่า จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร นํา

ทา่นเทีย่วชม เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทีย่ังคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น้ํา 

สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตัว จากนั้นนําท่านถ่ายภาพประทับใจกับ 

สะพานนาคะบาช ิตัง้อยูท่ีเ่มอืงทาคายามา่ในเขตฮดิะของจังหวดักฟิ ุซึง่เมอืงเกา่แห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่ น

ดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกีจดุหมายปลายทางยอดนยิมสาํหรับเหลา่นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆทา่มกลาง

ธรรมชาตอินังดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ทําใหเ้ป็นจุดทีส่งัเกตไดง้่าย อกีทัง้สะพานแห่ง

นี้ยังถอืเป็นสญัลักษณ์ทีส่ําคัญจุดหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยู่

รายลอ้มตวัสะพาน จนกลายเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่ของเมอืงทาคายามา่เลยทเีดยีว 

 
 

นําท่านชมสถานที่สําคัญเมื่อครั ้งอดีต ทีทํ่าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีทํ่างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ 

เป็นทีทํ่าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวน

พจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน  
 

 



 

 

 

นําชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนั
มาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุ
โบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น   

 

 
 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ที่
เป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย **อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่       ลานกจิกรรมหมิะ – ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ-  สนามบนิคนัไซ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกสนานไปกบัลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ 
ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงทา่นจะ

ไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่

เขา้ , ค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิด
ใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

หมายเหตุ : กรณีลานสกปิีดใหบ้รกิาร ขอสงวนสทิธินํ์าท่านเดนิทางสู่ นําท่านเดนิทางชมบริเวณโดยรอบ
ของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชม

นทิรรศการทีจ่ัดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ 

ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี ้  
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มืองโอซากา้ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องสําอางค ์อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดทีี่
รา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไป

กับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้สําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิ
ชัน้นําแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่ห์อย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดับ

ประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดดัทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูป

กนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ให ้
เขา้มาใชบ้ริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญี่ปุ่ น

น่ันเอง 

 
 

 (อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
23.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

 

03.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

 

 
** บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วันก่อนการเดนิทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คนืมัดจําไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เพราะว่าทางบริษัทไดทํ้าการจ่ายค่าตั๋วไปใหก้ับการสายการบนิเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ี่ถว้นก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อ

ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้



 

 

 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่)) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 



 

 

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่) 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิด

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 

 

 

 


