
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 ไมม่บีรกิารอาหารท ัง้ขาไปและขากลบั 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - หา้ง Donton 
Plaza ดวิตีฟ้ร ี– ชนิไซบาช ิ  

 
01.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 (ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าท่านเดนิทางสู ่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง

นารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 น าทา่นชม วดัโทไดจ ิเป็นวัดทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุ
ในเมอืงนารา มีเสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมัยคามาคุระ สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่
ส าคัญทีล่ ้าคา่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงพอ่โตไดบุสส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ประดษิฐานอยูใ่น

วหิารหลวงพอ่โต ซึง่หลังเดมิถูกไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหมถ่งึ 2 ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจุบันมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของ
หลังเดมิ และยังไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กัน และทุกท่านจะไดส้ัมผัสกับกวางน่ารักและ
แสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวัดเป็นจ านวนมาก 

 

 
 
และอีกหนึ่งมนต์สน่ห์ของวัดโทไดจิน่ันคือ กวางที่อาศัยอยู่ใน สวนกวางนารา (Nara Park) ที่อยู่ตดิกัน ซึง่จะ

ออกมาเดนิอวดโฉมใหนั้กท่องเทีย่วไดส้มัผัสกันอยา่งมากมาย ดว้ยจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาอย่างไมข่าด
สาย จงึท าใหก้วางเหล่านี้คุน้เคยกับนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ีส าหรับอาหารทีก่วางเหล่านี้โปรดปรานไดแ้ก่ ชกิะ 
เซนเบ ้ซึง่เป็นแครกเกอรช์นดิพเิศษส าหรับกวาง ซึง่ทกุทา่นสามารถซือ้ใหก้วางไดใ้นราคา 150 เยน 

 



 
 
 

 
 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
น าทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมคา่เขา้ปราสาท) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัติ

และขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี้  จากนัน้ น าทา่นเดนิทาง
สูเ่มอืงโอซากา้  
 

 
 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีณ หา้ง 

Donton Plaza ซึง่มสีนิคา้ใหบ้รกิารทุกท่านเลือกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บาง
ประเภทจะไมส่ามารถซือ้ในเมอืงอืน่ของประเทศญี่ปุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเทา่นัน้ ย่าน ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ป
ป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรปูแบบ

ทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อีกทัง้ยังมี
รา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท า

ใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุก
แหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของ
ยา่นนี้คอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 



 
 
 

 
 
พกัที ่  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลังอาหาร อสิระตามอัธยาศัยใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดยการน่ังรถไฟ (ไม่รวมค่า

รถไฟ) ทา่นสามารถน่ังรถไฟ JR เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดัง อาท ิ
- ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และ

สนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของ

นครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตน
ดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกันเป็นที่
ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลูกคา้ให ้

เขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจาก
ญีปุ่่ นน่ันเอง   

- โอซากา้ อะควอเรีย่ม เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดพ้บกับปลาฉลามวาฬทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีห่าชมไดย้าก, แลว้เฮฮากับหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทีม่ขีนาดตัวใหญ่ราคาประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตา
กับสตัวม์ชีวีติใตน้ ้านานาชนดิจากทั่วทกุมมุโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

- วดัชเิท็นโนจ ิวัดทีม่อีายุเก่าแก่ทีส่ดุของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่ น 

โดยมจีุดเด่นอยูท่ี ่เจดยี ์5 ชัน้อันวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซกุะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป
หลายองค ์ 

หรอืท่านทีส่นใจเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ช าระเพิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) รว่มสนุก

ทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด
ราฟท์”ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพื่อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ใน
เหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาค

ใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม ่“วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  

 



 
 
 

 
 

หรอืสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สรา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่

พอตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอก
วอต เพลดิเพลนิกับการส ารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา  ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมด
และแม่มดทัง้หลาย และทีไ่มค่วรพลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร ์เครือ่งดืม่ทีไ่ดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มด

แหง่นี้ [ไมม่แีอลกฮอล]์ และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืในโซนนี้ทีถ่อืวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของโลก คอืโซน Harry 
Potter and the Forbidden Journey ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความ

ตืน่เตน้เรา้ใจใหท้่านเสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกับแฮรร์ีพ่อตเตอรเ์ลยทเีดยีว ใหท้า่นไดส้นุกสนาน
ต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ (ส าหรบัต ั๋วยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ หากท่านตอ้งการซื้อต ัว๋กรุณาแจ้ง
เจา้หนา้ทีล่่วงหนา้ เพราะโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นสลบัวนัตามความเหมาะสม หากมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ 

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้) 
เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN – OSAKA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ โอซากา้ – เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่- ถา่ยรูปสะพานโทเง็ตสเึคยีว – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา  
                 ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– โกเบ – ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทานเดนิทางสู ่เสน้ทางสายป่าไผ่แหง่อราชยิาม่า นี้ตัง้อยูต่นีเขาในเมอืงอราชยิามา่ เกยีวโต ตลอดสอง
ขา้งทางนัน้รายรอบไปดว้ยตน้ไผ่ทีเ่สยีดแทงกอขึน้ไปบนฟ้าสงูไม่ต ่ากว่าสบิเมตร ปกคลุมทางเดนิทีล่าดเอยีงไปตาม

เนินเขาอย่างงดงาม เสน้ทางนี้เราสามารถเดนิชมความงามของธรรมชาต ิซมึซับความสดชืน่ของกลิน่ไผ่ ฟังเสยีง
เสยีดสขีองกอไผ่ทีเ่คลา้กับเสยีงลม  
 

 



 
 
 

น าท่านชม สะพานโทเกทสเึคยีว คอื สะพานทีท่อดขา้มแม่น ้าโอองิาวะ โดยมคีวามยาวทัง้ส ิน้ 155 เมตร ชือ่ของ
สะพานมาจากจักรพรรดคิาเมยามะในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1185–1333) ที่ชืน่ชมขอ้เท็จจรงิที่ว่า ในคนืที่ไม่มเีมฆ 

พระจันทรจ์ะดเูหมอืนก าลังขา้มสะพานอยู ่ซ ึง่สะพานแหง่นี้เป็นสญัลักษณ์ของอะราชยิามะ 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ในอดตี จากนั้นน าท่านชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ 
ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รก

และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะ
อัคคภัียในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตาม
แบบวัดในพทุธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตูศาลเจา้

เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวาง
ทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่า่ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบ
อยูท่างตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิ

เลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบันไดมังกร 
 

 



 
 
 

น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่ับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสนุทรยี ์
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านได ้

สมัผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พรห่ลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญี่ปุ่ น จากน ัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านชม 
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสักการะขอพร ใหม้คีวาม

เป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าทา่นสักการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น 
ทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูปป้ันของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวน

มากมาย  
 

 
 

แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เส้นทางของไหล่เขาลดหล ั่นกนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง 
MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุ้มประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม

ความปรารถนา 
 

 
 

 
 



 
 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงและแหลง่บันเทงิรมิน ้าของบรเิวณทา่เรอืโกเบ มทีัง้รา้น
กาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซึง่เป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง บรเิวณนี้มหีา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไดแ้ก ่

Mosaic และ Canal Garden หา้ง Umie Mosaic ตั ้งอยู่รมิน ้ า ภายในมีรา้นคา้เล็กๆขายเสื้อผา้ และรา้นอาหารที่
สามารถเห็นทา่เรอืโกเบไดอ้ยา่งชัดเจน นอกจากนี้ยังมสีวนสนุกเล็กๆสามารถขึน้ไปชมววิบนชงิชา้สวรรคท์ีต่ัง้อยูห่ลัง
อ าค า รห ้า ง โ ม เส ค  ห ้า ง  Canal Garden ภ าย ใน จ ะแ บ่ ง อ อ ก เป็ น ห ้า ง ร า้ น ต่ า ง ๆ  เช่ น  Hankyu, ร า้ น

อเิลคทรอนกิสS์ofmap, รา้นอปุกรณ์กฬีาและเอา้ทเ์ลตจ าหน่ายเสือ้ผา้เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน ชว่งเย็นสามารถเดนิเล่น
ตามทางเดนิรมิน ้าเพือ่ชืน่ชมบรรยากาศแบบคลาสสคิ ของไฟจากตะเกยีงน ้ามัน นอกจากนี้ยังมโีรงภาพยนตร ์และ

รา้นอาหารตัง้อยูใ่นบรเิวณโกดังอฐิโบราณทีร่โีนเวทมาจากสมัยศตวรรษที ่19 อกีดว้ย เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ป
ป้ิงของทา่น อสิระอาหารกลางค ่าตามอัธยาศัย 
 

 
 
พกัที ่  โรงแรม  N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.50 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออกทา่นละ  8,000 บาท 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการ
จองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

11 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

17 – 21 กรกฏาคม 2562 15,999 8,000 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 8,000 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 15,999 8,000 

01 – 05 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

08 – 12 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

15 – 19 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

20 – 24 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

22 – 26 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

27 – 31 สงิหาคม 2562 15,999 8,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 8,000 

04 – 08 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

05 – 09 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

06 – 10 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

11 – 15 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

12 – 16 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

18 – 22  กนัยายน 2562 15,999 8,000 

19 – 23 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

20 – 24 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

24 – 28 กนัยายน 2562 15,999 8,000 

26 – 30 กนัยายน 2562 15,999 8,000 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 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 ้



 
 
 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น

ใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอก

ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


