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โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

เท ีย่วโอซากา้ เกยีวโต อาราชยิามา่ Free Day USJ 1 วนัเต็มๆ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น - รงิกุเอ้าเลท 

05.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 

สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ี่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย)  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ900 

16.00 น.   ถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทาง

สู่ โอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดทีม่คีวามส าคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ

ญีปุ่่น เป็นเมืองเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทั ้งยังมสีถานที่ท่องเท ีย่วภายในเมอืงและ

รอบๆเมอืงมากมาย (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 น าท่านสู่ รงิกุเอ้าเล็ท (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่นใกลก้ับสนามบินคันไซ 

ใหท้่านเพลิดเพลนิกับการเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพิเศษ อาทิ 

เครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและยังเป็นแหล่ง

รวมสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่นโกอนิเตอร์มากมายกับคอลเลคช่ันเสื้อผา้ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, 

Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทั ้งเลอืกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, 

Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

26-29 มนีาคม 2560 29,999 6,900 

02-05 เมษายน 2560 29,999 6,900 

09-12 เมษายน 2560 (สงกรานต)์ 29,999 6,900 
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Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki,Longines ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟช่ัน Hush Puppies, 

Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, 

Hakka Kids, Miki Houseและสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 จากน ัน้น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   FUJIYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   โอซากา้ –อาราชยิามา่ – สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสึเคยีว - เกยีวโต - วดัคนิคะคุจ ิ– ศาล

เจา้จิง้จอก ฟูชมิอิินาร ิ– ชนิไซบาช ิ

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านสู่ อาราชยิามา่ (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะ

คกึคักมากในช่วงวันหยุด มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเท ีย่วไดเ้รือ่ยๆ น า

ท่านชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีตั่ดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถ

เดนิเล่นหรอืขี่จักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อิสระใหท้่านเดินชมความงาม

ยามที่มแีสงอาทติย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นดา้นล่าง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็น

เสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิ่งนัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะ

เป็นรา้นขายของพื้นเมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรอืเสือ้สานจากไผ่ 

จากนัน้ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรอืนยิมเรียกว่า Moon Crossing 

Bridge เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของอาราชยิาม่า สะพานนีม้คีวามสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลังนัน้

เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น ้าท ี่ทัง้สองฝ่ังมแีนบตน้ซากุระเรยีงรายเรยีบแม่น ้าไปเรือ่ยๆ ท า

ใหเ้ป็นจุดชมซากุระทีส่วยงามอกีจุดหนึง่  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japan Set (2)  

น าท่านเดินทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญีป่ ุ่ นมายาวนาน

ทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมืองส าคัญ

ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญีป่ ุ่ นดว้ย เดนิทางสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) 

เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชมิสุิและท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่ง

นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วดัทอง เนือ่งจากทีวั่ดนีจ้ะมี

อาคารหลักเป็นสทีองเกือบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบือ้ง

หนา้ จนเกดิเป็นภาพที่สวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต จากนัน้สู่ ศาลเจา้เทพเจ้า

จิง้จอกอินาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรือทีค่นไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้

ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้

จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาร ิท ีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทน
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ของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวคู่์กาย

จงึสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิShinsaibashi Shopping Arcade บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้ม ี

ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่นและต่างประเทศ เช่น 

Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี ้

พกัที ่  FUJIYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลือกซื้อทวัรเ์สรมิ ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเท ีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน าการ

เดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ท ี่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่ง

แรกขอประเทศญีปุ่่น 

 พพิธิภณัฑ์สตัว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือทีเ่รยีกว่า Kaiyukan ตัง้อยู่ท ี่ 

Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พิพิธภัณฑ์สัตวน์ ้าท ีด่ที ีสุ่ดของญีปุ่่น มสัีตว์

น ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ท ีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น

จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ย

ปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต 

 วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) 

เป็นหนึง่ในวัดทีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่น 

 

 

 แนะน าแหล่งชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค ่าคนืท ีโ่ด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ช่ัวโมง 

 อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจู

กุของโตเกยีว ย่านนีก้็จะไดพ้บกับแฟช่ันการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่น มี

บรรยากาศครึก้ครืน้ ระหว่างทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอีก

ย่านหนึง่ท ีน่่ามาเดนิเล่น 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์        Osaka Sakura-APR-4D-XJ-W39 

หรอื เลือกซื้อทวัรเ์สรมิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม 

ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ท ีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมที ัง้หมด 8 

โ ซ น :  Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 

Waterworld, Amity Village และ  Universal Wonderland ผู เ้ ข า้ชมสามารถ

เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่

หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนียั้งมหีนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้ 

จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้น

อาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืง

โอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีิพิธภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิด

ใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดัิง้เดมิ ของกนิขึ้นชือ่ของโอซากา้ ท ีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็น

สุดยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ท ีแ่ลว้ พิพิธภัณฑน์ีตั้ง้อยู่ท ีชั่น้ 4 ของหา้งแห่งนี ้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค ่าตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  FUJIYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ี่  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชนิไซบาช ิ– ดวิตีฟ้ร ี– สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืง

โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทั ้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหิน

คอนกรีต, คูน ้า และสวนนชิิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดอืน

เมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระทีโ่ด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอ

ซากา้ทีส่วยงามเป็นอย่างยิ่ง น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิง

แห่งนีม้คีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์รา้น

รองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทั ้งญีปุ่่นและ

ต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณ

นี ้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Yakiniku (5)  
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 น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อที ่ดิวตีฟ้ร ี อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผา้ น ้าหอม ต่างๆ 

ตามอัธยาศัย  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ 

17.05 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ901 

 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

20.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

** สายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านลา่ง**  

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ใชร้ะบบการจองทีน่ ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัว

ทีม่าดว้ยกันไม่ไดน่ั้งตดิกัน  
หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองที่น่ังตดิกันจะมีรายละเอยีดการค่าใชจ่้ายในการซือ้ท ี่น่ังเพิ่ม ดังนี ้  

 
 UP BUSINESS (ไป-กลบั)  26,000 บาท  

(โปรดสอบถามก่อนการเดินทาง ราคาไม่เท่ากันและตอ้งเช็คทีน่ั่ง) 

 
Quiet Zone ไมอ่นุญาตใิหเ้ด็กอายุตา่กวา่ 10 ปี น ัง่ 
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 Quiet Zone (Hot Seat)    1,600 บาท/เท ีย่ว 
 Quiet Zone  (Seat)       500 บาท/เท ีย่ว 

 Hot Seat (Normal Zone)    1,400 บาท/เท ีย่ว 
 Baby Bassinet (จองคูก่บั hot seat)  1,400 บาท/เท ีย่ว 

 Standard Seat          400 บาท/เท ีย่ว 
 

Airbus A330 

 

 

   

2. ทางแอรเ์อเชียมนี า้หนกักระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เที่ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะ

ซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร์ อัตราคา่สัมภาระตามรายละเอียดดา้นลา่ง 

**ซือ้นา้หนกักระเป๋าเพิม่**  

 5 กก.= 500 บาทตอ่เที่ยว  

 10 กก.= 750 บาทตอ่เที่ยว 

 20 กก.= 1,100 บาทตอ่เที่ยว 

3. สว่นลูกคา้ที่จะซือ้อุปกรณ์ที่เก ีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สัมภาระเป็นคา่

อุปกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สัมภาระ ตามรายละเอียดดา้นลา่ง  

**คา่อุปกรณ์กฬีาราคา**  

 20 กก.= 900 บาทตอ่เที่ยว 

 25 กก.= 1,150 บาทตอ่เที่ยว 

 30 กก.= 1,250 บาทตอ่เที่ยว 

 40 กก.= 1,550 บาทตอ่เที่ยว 

 ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมือง นน.เกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว  
 ออกเดนิทางจาก สนามบนินาริตะ / คันไซ นน.เกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ีปุ่่นมขีนาดเล็กและมีจ านวนหอ้งจ ากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request ประเภท

หอ้งพกั สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ (On Request)*** 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบ ีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งด ืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น  กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอว ีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซี่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอืน่ ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีง ือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์
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 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เด ินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายอนัเกิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบินท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏ ิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เข ้าประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่นไมเ่กิน 15 

วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะต ้องยืน่ เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่ึง 30 ทา่น   

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข ึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซ ึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งส ิน้  หากเกิดส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเง ินมัดจาหรือค่าทัวร ์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เ ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปล ีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร ือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอด

บุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปล ีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์        Osaka Sakura-APR-4D-XJ-W39 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถค ืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิใน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด ีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าด ืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 

 

ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................)  
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