
  

 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว  

31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 28,999 28,999 10,000  

7 – 11 พ.ย. 61 25,678 25,678 10,000  

14 – 18 พ.ย. 61 28,999 28,999 10,000  

21 – 25 พ.ย. 61 26,789 26,789 10,000  

28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61 28,999 28,999 10,000  

5 – 9 ธ.ค. 61 29,999 29,999 10,000  



  

 
 

12 – 16 ธ.ค. 61 29,999 29,999 10,000  

19 – 23 ธ.ค. 61 29,999 29,999 10,000  

26 – 30 ธ.ค. 61 31,999 31,999 10,000  

2 – 6 ม.ค. 62 28,999 28,999 10,000  

9 – 13 ม.ค. 62 28,999 28,999 10,000  

16 – 20 ม.ค. 62 28,999 28,999 10,000  

23 – 27 ม.ค. 62 28,999 28,999 10,000  

30 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 28,999 28,999 10,000  

6 – 10 ก.พ. 62 28,999 28,999 10,000  

13 – 17 ก.พ. 62 28,999 28,999 10,000  

20 – 24 ก.พ. 62 28,999 28,999 10,000  

27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 62 28,999 28,999 10,000  

6– 10 ม.ีค. 62 29,999 29,999 10,000  

13– 17 ม.ีค. 62 29,999 29,999 10,000  

20– 24 ม.ีค. 62 29,999 29,999 10,000  

27– 31 ม.ีค. 62 30,999 30,999 10,000  

จอยแลนดห์กัคา่ต ั�วออก 8,000 บาท 
***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี�ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัราคาขึ�นตามสายการบนิ*** 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ                                             ( - / - /ขา้วปั�น) 

06.30 น.  พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั�น 3 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์6 สายการ
บนิ Scoot เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ�นเครื�อง 

09.15 น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ Scoot เที�ยวบนิที� TR866 
 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) ** 
16.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพื�อความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนั�น
นําทา่นขึ�นรถปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงกฟิ ุ 
(ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด เชน่ เนื�อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

คํ�า บรกิารขา้วปั�น (มื�อที� 1) เพื�อสะดวกในการเดนิทาง 
 หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 
ที�พกั  KUJO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ �าแรธ่รรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่�าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยให ้
ระบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 

วนัที�สอง หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิ�ล เกยีวโต                ( B / L / - ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื�อที� 2) 
นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์
บา้น สไตล์ญี�ปุ่ นขนานแทด้ั �งเดิม และยังไดรั้บเลือกจากองค์การ
ยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตล์
กัสโชสคึุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
และรูปร่างของ หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรียก
หมูบ่า้นสไตลน์ี�วา่  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไป
ชมความงามใน แตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื�อที� 3) 



  

 
 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที�วา่การอําเภอเกา่ เมอืง
ทาคยามา่ ซึ�งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและที�
อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนั�นนําทา่น
เดนิชม หมู่บา้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเกา่ซนัมาจซิูจ ิซ ึ�ง
เป็น  หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�ยังอนุรักษ์และคง
สภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเก่าซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ 
พรอ้มทั �งเลือกซื�อของที�ระลกึพื�นเมืองเฉพาะถิ�น เช่น ซารุโบโบะ 
หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง ไม่มีหนา้ตา ซึ�งถือว่าเป็นสัญลักษณ์

หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกี
ดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิ�มชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัที�สาม นารา- วดัโทไดจ-ิ เกยีวโต- วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้เฮอนั - สาธติการชงชา - DUTY FREE   (B/L/อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มื�อที� 4)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าเดนิทางสู ่เมอืงนารา นําท่านชม วดัโทไดจวิัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรือ ไดบตุส ึ(Daibutsu of 
Nara) เป็นหนึ�งในวัดที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี�ปุ่ น ถกูสรา้งขึ�นในปี 
752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทั �งหมดในประเทศและมอีทิพลเป็นอย่างมากในยุคนั�น ต่อมาเพื�อลดบทบาท
และอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากา
โอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท้ี�ใหญ่ที�สดุในโลก โดยอาคาร
หลังปัจจุบันนี�มีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของอาคารดั �งเดิมเท่านั�น ภายในเป็นที�
ประดษิฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสเึดน ซึ�งมีขนาดใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่ น มี
ความสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดที�น่าสนใจและเป็นที�นยิมอยา่งมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ 
ซึ�งฐานขนาดรอบเสารน์ี�มขีนาดเท่ากับรูจมกูของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ
เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชื�อวา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนี�ไป
ไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื�อที� 5) 
บา่ย ชมทา่นวดัคโิยมสิ ึหรอืวดันํ �าใสที�ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่ เป็นวัด

ที�ใหญ่และเก่าแก่ตั �งอยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมีท่อนซุงวางเรียง
ซอ้นกันตามแนวนอนตั �งจากพื�นดนิขึ�นมารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึ�ง
ไม่ใชต้ะปสูักตัว ใชว้ธิีการเขา้ลิ�ม เหมอืนเรอืนไทย วัดนี�มอีายเุกา่แกย่ิ�งกวา่
กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้
แห่งความรํ�ารวย มั�งคั�ง นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีง
แหง่นี�สามารถถา่ยภาพ ณ จุดที�สวยที�สดุในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์
ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดื�มนํ �า
ศกัด ิ�สทิธ ิ�สามสายอันเกดิขึ�นจากธรรมชาตทิี�ไหลมาจากเทอืกเขาโดยเชื�อ

วา่ สายแรก รวย  สายที�สอง สวย-หลอ่ สายที�สาม แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้ัมผัสกับรา้นคา้ญี�ปุ่ นตบแตง่
ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที�ระลกึ เกี�ยวกบัญี�ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที�ข ึ�นชื�อที�สดุของญี�ปุ่ น 
มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถ้ั�วแดงสตูรดั �งเดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี� ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่
จะเป็นชาเกยีวโต ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ที�โดง่ดังที�สดุในญี�ปุ่ น คอืเกอชิา เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโน
ประจําชาตอิยา่งเต็มรปูแบบ ซึ�งควรคา่แกเ่ป็นของฝากของที�ระลกึ ในราคายอ่มเยาเครื�องเซรามคิ ญี�ปุ่ น ทั �งกานํ�า
ชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของที�ระลกึ อกีมากมาย นอกจากนี�ยังมไีอศกรมีชาเขยีวที�ข ึ�นชื�อของเมอืงเกยีวโตใหท้า่น
ไดเ้ลอืกลิ�มลองอกีดว้ย นําทา่น สู ่ศาลเจา้เฮอนั(Heian Shrine) (ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน) แมว้า่จะไมไ่ดม้ปีระวัติ
ยาวนานเป็นพันปีหรอืรอ้ยๆปีเหมอืนกับที�อื�นๆ แตบ่อกเลยวา่ที�นี�ไมธ่รรมดาเลยนะคะ เพราะเป็นศาลเจา้ที�ถกูสรา้ง
ขึ�นเนื�องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมอืงเกยีวโตเมื�อรอ้ยกว่าปีกอ่นเท่านั�นเอง โดยเฉพาะจุดไฮไลทอ์ยา่ง
ประตโูทรอิยิักษ์สแีดง ที�ตั �งอยูด่า้นหนา้ ของวัดที�สามารถเห็นแตไ่กลลบิๆเลยละ่ค่ะ บอกเลยวา่ใครไปใครมาไม่
ถ่ายรูปตรงนี�นี�ถือว่าผิดเลยทีเดียว ศาลเจา้แห่งนี�นั �นถูกสรา้งขึ�นเพื�อใหร้ะลกึถึงจักรพรรดคิามมุ (Emperor 
Kammu) และจักรพรรดิ�โคเมอ ิ(Emperor Komei) ผูท้ี�มีความสําคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื�องจากเป็น
จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดทา้ยของเกียวโต ตัวศาลเจา้เองก็มีดีไม่แพจุ้ดอื�นๆเหมือนกัน โดยเฉพาะ
สถาปัตยกรรมที�บอกไดเ้ลยวา่เมื�อเทยีบกนัแลว้ คอ่นขา้งจะโดดเดน่จากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ตัวอาคารหลักๆนั�น



  

 
 

มตีน้แบบมาจากพระราชวังสมัยยคุเฮอัน เพยีงแตจ่ะมขีนาดที�เล็กกวา่ของจรงิอยูซ่กัหน่อย บรเิวณสวนที�รายรอบ
วัดนั�นก็แลดรูม่รื�น เต็มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายสายพันธุเ์นน้การตกแตง่สไตลญ์ี�ปุ่ นดั �งเดมิ  
นําทา่นสมัผัสวถิชีวีติชาวญี�ปุ่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญี�ปุ่ น และใหท้า่นไดล้องชงชา และเลอืกซื�อสนิคา้
นานาชนดิ  นําทา่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี JTC DUTY FREEเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึปลอดภาษี นานาชนดิ 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี�  อสิระทอ่งเที�ยว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซื�อ Option เที�ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  (B / อสิระ/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 6) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
Option  : เลอืกซื�อบตัรเที�ยวยนูเิวอรแ์ซลเจแปน ชําระเพิ�มทา่นละ 3,000 บาท (ราคานี�ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอรว่มสนุกทา้ทายกบัเครื�องเลน่หลากหลายชนดิตื�นเตน้ระทกึ
ใจจากหนังดังที�ทา่นชื�นชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื�อง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอื
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื�อง“จูราสสคิพาร์ค” นั� งเรือเพื�อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 
ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร ์
แมน ที�รอใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทั �งพบกบัโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน 
วันเดอร์แลนด ์เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัว
การ์ตูนสุดน่ารักชื�อดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให ้
ทา่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุที�จะเปิดตัวเมื�อวันที� 15 กรกฎาคมนี� คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากบั
บรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรรี�พอรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

ที�พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้  ปราสาทโอซากา้ - ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ           (B /อสิระ /-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 7) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)ซึ�งถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์

ของเมอืงสัมผัสความยิ�งใหญแ่ละชมนทิรรศการที�จัดแสดงอยูภ่ายใน 
ซึ�งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั �งประวัติและขา้วของ
เครื�องใชต้่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้ีคําสั�งใหก้่อสรา้ง
ปราสาทแหง่นี� จากนั�นท่านชอ้ปปิ� งยา่นชนิไซบาชยิา่นชอ้ปปิ�งชื�อ
ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี�มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้
อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทั �งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ ่
ซึ�งย่านนี�ถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชั �นนําแหง่หนึ�งของนครโอ
ซากา้ อกีทั �งยังมรีา้นอาหารทะเลขึ�นชื�อมากมายซึ�งเสน่หอ์ย่างหนึ�ง
คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดัดทําให ้
เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจและแวะ

ถา่ยรูปกันเป็นที�ระลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากที�สดุ เพื�อ
ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี�คอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑ์
ขนมชื�อดังจากญี�ปุ่ นนั�นเอง 
**อสิระอาหารกลางวนัเพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพื�อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

18.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TR867 
21.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เงื�อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที�ระบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั�นทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี�ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี�ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที�หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั�นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที�เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที�อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ี�ระบุโปรแกรมอาบนํ�าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั�น) 
 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั�น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทาํการสํารองต ั�วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั�น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�ที�เกดิขึ�น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 



  

 
 

ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรนํ์าเที�ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. นํ�าดื�มวนัแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 



  

 
 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่
ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ
รวมกันทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 
เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ที�สงูมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการออกทวัรต์ ั�งแต ่30 ทา่นขึ�นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี�อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ�น 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเที�ยวบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�
กรมแรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อเพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 

 

 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


