
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตูหมายเลข 8 สายการบนิ JAPAN AIRLINES เคานเ์ตอร ์R เพือ่
เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

23.30 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL728  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง โอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร–ิ วดัคโิยมสิ ึ- วดัคนิคะคจุ ิ– นาโกยา่ สเตช ัน่ 

 
07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางสู ่ จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอิ ิ

นาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบรูณ์

ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญี่ปุ่ นชือ่ว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน า
ขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากับรปูป้ันของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย  

 

 
 

แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุ้มประตูสีแดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม

เสน้ทางของไหล่เขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 
OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 



 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม วดัคโิยมสิ ึหรอืวดัน า้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็น
วัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมีท่อนซงุวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มา

รองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปสูักตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วัดนี้มอีายุเกา่แก่ยิง่กวา่กรุงเกยีว
โต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธสิตัวอ์วโลกิ
เตศวร, จากระเบยีงแหง่นี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตได ้

งดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทือกเขา 
โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง   

 

 



 
 
 

จากนั้นเดนิตามทาง สมัผัสกับรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมัยเอโดะทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ ถนนสายกาน า้ชา และ เลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกับญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่

จะเป็นไสถ่ั้วแดงสตูรดัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอรร์ี,่ ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต, ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลักษณ์ที่
โดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจ าชาตอิย่างเต็มรูปแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยาว,์ เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมาย นานาชนดิ 

 

 
 

น าท่านชม วดัคนิคะคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน ต่อมาบตุรชาย
ของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ภาพตัว

ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม  
 

 
 

 
 



 
 
 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาด

กับเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่มละมนุ
ลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญี่ปุ่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ

นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถ่ัวแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กันดกีับชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย
แผ่นทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่นาโกยา่ สเตช ัน่ ศูนยก์ลางการคมนาคมทางรถไฟทีส่ าคัญของเมอืงและภูมภิาค Chubu อกี

ทัง้ยังเป็นจุดเชือ่มต่อในการเดนิทางไปยังจังหวัดหรอืภูมภิาคอืน่ๆ  เพราะทีน่ี่เป็นศูนยร์วมสถานีรถไฟ JR, รถไฟใตด้นิ 

และรถไฟด่วนชนิคันเซ็นเอาไวด้ว้ยกัน สถานี นาย่า สเตชั่น จงึเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทีส่ าคัญมากเลยทเีดยีว ทีช่ัน้

ใตด้นิของสถานีนาโกยา่ยังมแีหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกีดว้ย  ไมว่า่จะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รองเทา้ กระเป๋า อปุกรณ์

เดนิป่า รา้นขายของฝาก  รา้นอาหารมากมาย เชน่ รา้นขา้วหนา้ปลาไหล รา้นปีกไกท่อด รา้นซชู ิ  

**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– ออิอน จสัโก ้

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นเดนิทางสู ่จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร น าทา่นเทีย่วชม เมอืงทา

คายาม่า ทีไ่ดช้ือ่ว่า“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหบุเขาทีย่ังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน 
ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว น าทา่นสู ่“หมู่บา้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่น
ด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่หลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะ
คลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้น

สรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่ังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 



 
 
 

น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมือ่ครัง้อดีต ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั ้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ 

เป็นทีท่ าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวน
พจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ 

 
 

น าชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงคว ามเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนั

มาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุ๊กตาซารุ
โบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  

  

 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้่านไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ที่
เป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว
สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**   

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 



 
 
 

วนัทีส่ ี ่       นารา – วดัโทไดจ ิ– ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– รงิกุเอา้ทเ์ล็ท - สนามบนิคนัไซ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญี่ปุ่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 น าท่านชม วดัโทได
จ ิเป็นวัดทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมัยคามาคุระ สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่ส าคัญทีล่ ้าคา่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงพ่อโตไดบุสส ึสรา้งดว้ยทองสัมรดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

โลก ประดษิฐานอยูใ่นวหิารหลวงพ่อโต ซึง่หลังเดมิถกูไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหม่ถงึ 2 ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจุบันมขีนาด
เพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ และยังไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กัน และทุกท่านจะไดส้ัมผัสกับ

กวางน่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวัดเป็นจ านวนมาก 
 

 
 

และอกีหนึง่มนตส์น่หข์องวัดโทไดจน่ัินคอื กวางทีอ่าศัยอยู่ใน สวนกวางนารา (Nara Park) ทีอ่ยู่ตดิกัน ซึง่จะออกมา
เดนิอวดโฉมใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกันอยา่งมากมาย ดว้ยจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาอยา่งไมข่าดสาย จงึท า
ใหก้วางเหล่านี้คุน้เคยกับนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างดี ส าหรับอาหารทีก่วางเหลา่นี้โปรดปรานไดแ้ก่ ชกิะ เซนเบ ้ซึง่เป็น

แครกเกอรช์นดิพเิศษส าหรับกวาง ซึง่ทกุทา่นสามารถซือ้ใหก้วางไดใ้นราคา 150 เยน 
 

 



 
 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีซึง่มสีนิคา้
ใหบ้รกิารทุกทา่นเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ยา่งมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไมส่ามารถซือ้ในเมอืง

อืน่ของประเทศญี่ปุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านั้น ย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายใน
ยา่นนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอื
วา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแหง่หนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่าง

หนึง่คอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วให ้
ความสนใจและแวะถ่ายรปูกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด ้

มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ 
ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการ
เลือกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, 

กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชั่น
เสือ้ผา้ล่าสดุ อาท  ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้

เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรอูยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชัน่Hush Puppies, Scotch 
Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki 

House และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  
(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

00.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่JL727 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง
04.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออกทา่นละ  8,000 บาท 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 46 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

24 – 28 กรกฎาคม 2562 25,999 8,000 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 25,999 8,000 

11  -  15 กนัยายน 2562 25,999 8,000 
25 – 29 กนัยายน 2562 25,999 8,000 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี่จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 



 
 
 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


