
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ชมความงามใบไมเ้ปลี่ยนสี ณ วดัโทฟุคจุ ิ

นัง่รถไฟสายโรแมนติค ดื่มด า่กบัธรรมชาตติลอดสองขา้งทางเมืองคิบูเนะ 

ชมความงามปราสาททอง  ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมกนัท่ีชินไชบาชิ  

และริงกุ เอา้ทเ์ล็ต 

   

 

พิเศษ !!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

เดินทางเดือนพฤศจกิายน 2560 

ราคาเริ่มตน้ 29,900 บาท 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องล าใหญ่ 377 ท่ีนัง่ 

 
 
 

 



 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

12.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        

บนเครือ่ง 

 
 

 

 

 

 

 

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัที่ โรงแรม FP HOTELS South - Namba หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที่สอง อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดย

การนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวชื่อดงั อาทิ 

- ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบั

รา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่  ซ่ึงยา่นน้ีถือ

วา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเล

ขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟ

นีออนซ่ึงดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกันเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นใหแ้ก่รา้น

ของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ 

ตึกรปูเคร่ืองหมายการคา้ของ กลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   

- โอซากา้ อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภณัฑส์ตัว์น ้าในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านจะไดพ้บกับ

ปลาฉลามวาฬท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทิตย ์ท่ี



 
มีขนาดตวัใหญ่ราคาประเมินมิไดแ้ละเพลินตากบัสัตวมี์ชีวิตใตน้ ้านานาชนิดจากทัว่ทุก

มุมโลก อาทิเชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นตน้  

- วัดชิเท็นโนจิ วดัท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธ

สถานแห่งแรกในญ่ีปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ ท่ี  เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตร สร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรปูหลายองค ์ 

หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ช าระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกับเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนัง

ดงัท่ีท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์

จากเร่ือง“จรูาสสิคพารค์” นัง่เรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริง

กบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบั

เคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส ์พรอ้มทั้งพบกบัโซน

ใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการต์นู

สุดน่ารกัชื่อดงัของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  

 

 

 

 

หรือสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรา้งเพ่ือเอาใจเหล่า

สาวกของแฮรร่ี์พอตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ 

จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตรค์าถา               

ยา่นฮอกมีท รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และท่ีไม่ควร

พลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไดร้ับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ง

น้ี [ไม่มีแอลกฮอล์] และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของ

โลก               คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรา้งดว้ย

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจใหท่้านเสมือนท่านได้

เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกับ

เคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 

 (ส าหรบัตัว๋ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ หากท่านตอ้งการซ้ือตัว๋กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีล่วงหนา้ 

เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีค่าใชจ้่าย

เกิดข้ึน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น) 



 
 

 

 

 

 

 

 

         เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม FP HOTELS SOUTH NAMBA หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม วดัโทฟุคุจ–ิ ปราสาททอง – นัง่รถไฟสายโรแมนตคิ - ศาลเจา้คิบูเนะ – บุฟเฟ่ตข์าปู

ยกัษ ์

                   อาบน ้าแรอ่อนเซ็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัโทฟุคุจิ เป็นวดัในนิกายเซน สรา้งขึ้ นใน ค.ศ.1236 ตามค าสัง่

ของขุนนาง ผูย้ิ่งใหญ่ในสมยัคามาคุระ ชื่อวดั 

วดัโทฟุคุจิ ไดม้าจาก 2 วดัในเมืองนารา ตวัวดั

เคยถูกไฟไหมไ้ดร้ับความเสียหายถึง 3 ครั้ง 

ในช่วงปี ค.ศ. 1316 – 1336 และไดมี้การ

สรา้งขึ้ นใหม่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ในสมยัน้ัน

เป็นวดัท่ียิ่งใหญ่ 1 ใน 5 ของเมืองเกียวโต  

ภายในวัดขึ้ นชื่อว่าเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ี

สวยงามแหง่หน่ึงในเกียวโต  

น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็น

สถานท่ีพกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้

ในปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลว

อยา่งสวยงาม ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวั

ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
บ่าย น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการนัง่รถไฟสายโรแมนติค ใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศ

ของใบไมเ้ปล่ียนสี และวิถีชิวิตของคนคิบเูนะ ซ่ึงคิบูเนะเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีอยูใ่นเขาทาง

ตอนเหนือของเกียวโต มีชื่อเสียงด้านความงามตามธรรมชาติท่ีผสานกับศิลปะและ

วฒันธรรมของญ่ีปุ่น โดยมีศาลเจา้คิบูเนะท่ีมีชื่อเสียงตั้งอยูด่ว้ย ตามต านานเทพเจา้เดินทาง

จากเมืองโอซากา้โดยใชเ้รือสีเหลือง ล่องตามแม่น ้าขึ้ นมาท่ีภูเขาทางเหนือของเกียวโต และ

มาถึงปลายทางท่ีเมืองแห่งน้ี จึง

เรียกตั้งชื่อเมืองตามต านานว่า คิบู

เนะ หรือ เรือสีเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ ศาลเจา้คิบูเนะ สรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหก้บัเทพเจา้น ้าและฝนและเชื่อกนัว่าจะ

ช่วยดูแลพิทักษ์รักษาผู ้ท่ีออกทะเล และท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจะมีการท านายดวงชะตาท่ีไม่

เหมือนกบัท่ีอ่ืน โดยจะใหสุ่้มเลือกกระดาษค าท านาย ซ่ึงเป็นกระดาษพิเศษ โดยจะยงัมองไม่

เห็นขอ้ความบนกระดาษ จากน้ันเม่ือน ากระดาษจุ่มลงในน ้า ขอ้ความค าท านายก็จะปรากฏ

ขึ้ นมา    

เยน็  บริการอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์เต็มอิ่ม

ไม่อั้น 

พกัที่ MANYO CLUB HOTEL หรอื MINOO KANKO HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั  

 

วนัที่สี ่       ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท -  สนามบินคนัไซ  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึงถือได้

ว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึง

เล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิ

โตโยโตมิ ผูมี้ค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่น้ี   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ ท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

นคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสินคา้

หลากหลายรปูแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน า

แห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ 

ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก 

ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะ

พยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรปูเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจาก

ญ่ีปุ่นนัน่เอง 

จากน้ันน าท่านสู่ ริงกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ 

ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคา

พิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่

เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione 

Tessile ฯ ล ฯ  พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ลื อ ก ซ้ื อ ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮ

ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ และ

นาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush 

Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ ห รือ เ ลือก ซ้ือ สินค้าส าหรับ

คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้าน

ไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 



 
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค า่ ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง

สนิคา้) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

01 – 05 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

08 – 12 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

15 – 19 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 22,900 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 22,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัที่ยงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู ้

ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ี

ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 

 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู ้

ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์

น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ

ยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง

บริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่

นอ้ยกว่า 45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

น าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า

ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั 

 

  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 



 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจ

พบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 


