
 
บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครื่องที่สนามบินสวุรรณภมูิ(BKK) 

XJ612 BKK(สวุรรณภมู)ิ - KIX(โอซากา้) 01.15 – 08.40 
XJ613 KIX(โอซากา้) - BKK(สวุรรณภมู)ิ 09.55 – 13.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที่ 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูิ)                                                                                                                            (–/–/–) 
22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์

เชค็อนิ สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัที่ 2 สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วดัคินคะคจิุ – อิออนมอลล  ์                                                                      (–/L/–)  
01.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เม ืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ612 
08.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เม ืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น  (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
เที่ยง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซต JAPAN SET 

นําท่านเดนิทางสู่ เม ืองเกียวโต (KYOTO) เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น 
“เมอืงมรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” นําท่านชม วดัปราสาททอง (KINKAKUJI TEMPLE) สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึ
เพื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 
และสรา้งขึน้ใหมเ่มื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด้ื่มดํ่ากบัความสะอาด
ใสของสระน้ําทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล  ์เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซือ้ของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มรี้านค้าที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจาํหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมรีา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์
มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค ํา่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
ที่พกั  APA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า 



 

วนัที่ 3 สวนเคน็โรคเุอน็ - เส้นทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คโุรเบ - กาํแพงหิมะ                                             (B/L/D)  
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชมสวนทีน่่าตื่นตาตื่นใจทีส่ดุ 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น สวนเคน็โรคเุอน็ (KENROKUEN GARDEN) นบัเป็นแลน
มารก์ทีโ่ดดเด่นมากๆของเมอืงคานาซาวะ(KANAZAWA) ทีส่ายธรรมชาตอิยากเหน็สวนงามๆตอ้งมาใหไ้ด ้ เพราะได้
ชื่อวา่ตดิ 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตื่นตาตื่นใจทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น มทีศันียภาพความงดงามภายในสวนทีส่วยไมซ่ํ้าใน
ทุกๆฤด ู โดยชื่อ “เคน็โรคุ” นัน้หมายความถงึ สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี 6 อยา่งดว้ยกนั กค็อืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, 
บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน้ํา, และทศันียภาพลอ้มรอบทีส่วยงามตระการตา 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิ ในเสน้ทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่นหน่ึง
ของ เจแปนแอลป์ (ALPEN ROUTE) โดยการนําทา่นเดนิทางสู ่สถานีทาเทยามา่ จากนัน้นําทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์
ลอดภเูขาสู ่สถานีบโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําทา่นเดนิทางสู ่สถานีมโูรโดะ โดยรถปรบัอากาศระหวา่ง
ทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นใหท้า่นไดเ้กบ็เกีย่วความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้
นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟูจ ิและยงัเป็นหน่ึงในสาม
ภเูขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แต่สมยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอด
เขาทาเทยามา่ ซึง่ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมอง เหน็ไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟูจ ิและใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่อง
ขา้งทางเป็น กาํแพงหิมะสงูชนั (SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร (ขึน้อยูก่บัสมัผสักบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและ
อากาศอนัหนาวเยน็ นบัเป็นอกีทศันียภาพทีต่ื่นตาตื่นใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค ํา่          บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  HAKUBA ROYAL HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4  ปราสาทมตัซึโมโต้ – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ -  อิออน มอลล  ์                                                       (B/L/-)   
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ มตัสึโมโต้ ตัง้อยู่ตอนกลางของจงัหวดันากาโน่ซึ่งเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัโอลมิปิกฤดู
หนาวปี 1998มตัสโึมโต้ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น จงึทําใหเ้มอืงทัง้เมอืงถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา
น้อยใหญ่ใจกลางประเทศญีปุ่่ น นําทา่นชม ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็นปราสาททีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เป็นหน่ึงใน
หา้ปราสาทในญี่ปุ่ นที่ถูกกําหนดใหเ้ป็นสมบตัิประจําชาติ ตวัปราสาทสร้างขึ้นด้วยไมโ้ดยไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว 
หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที่สําหรบัระวงัภยั ป้อมหอคอยและตวัปราสาทมตัสโึมโต้ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปีพ.ศ. 
2135 ข้างในตวัปราสาทมขีัน้บนัไดสูงชนัและเพดานที่ไม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดนิจดัแสดงวสัดุเครื่องใช้ทาง
ประวตัศิาสตร ์เชน่ ชุดเกราะซามไูรสมยัเซน็โกกุ ปืนคาบศลิาและอาวุธทีเ่คยใชสู้ร้บในสมยัก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่าง
ไมแ้คบๆ มชีอ่งสาํหรบัยงิปืนและยงิลกูธนู สามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นและเมอืงมตัสโึม
โตไ้ดจ้ากชัน้บนสดุของปราสาท(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) 



 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณี
ยุคเอโดะเขา้ด้วยกนั ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ จากนัน้นําท่านเดนิชม เขตเมือง
เก่าซนัมาชิซึจิ ซึ่งเตม็ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไมว่่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะ
ชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่ นโบราณสมยัก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชมที่ว่าการอาํเภอ
เก่า) 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) ตัง้อยูใ่นหบุเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญีปุ่่ น ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมวีวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบ้านเป็นแนวสโลป หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ี่แขง็ 
แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดหูนาวไดอ้ยา่งด ีแถมมหีอ้งใตห้ลงัคาทีก่วา้งขวางสาํหรบัเอาไวเ้ลีย้งหนอนไหมอกีดว้ย คน
ในหมูบ่า้นน้ีสว่นใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ทาํนา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการทอ่งเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล  ์เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซือ้ของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มรี้านค้าที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจาํหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมรีา้นเสือ้ผา้



แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์
มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค ํา่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
ที่พกั  TOKAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ 5 ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE  – ตลาดคโุรมง - ย่านชินไซบาชิ                                                        (B/L/-)   
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที ่16 

เพื่อเป็นทีพ่ํานักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ก่อสรา้งจนถงึเสรจ็
สมบรูณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของญีปุ่่ น แต่ทว่า ปราสาทโอซากา้ที่
ก่อสรา้งขึน้ในยคุสมยันัน้ถูกเผาทาํลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกลูโทโยโทม ิกาํแพงหนิและยากุระ (หอสงัเกตุ
การณ์) ทีเ่หน็น้ี จงึไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึน้ใหม่หลงัจากนัน้ แมก้ระนัน้ ใน
ปัจจุบนัปราสาทโอซาก้าก็ยงัคงได้รบัการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหน่ึงในสาม
ปราสาทที่มชีื่อเสยีงที่สุดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน
ปราสาท) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสาํอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพด ี

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! YAKINIKU BUFFET 
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดค ุโรมง โอซาก้า (KUROMON ICHIBA MARKET)   เป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและเก่าแก่มาก
ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเมอืงโอซากา้ จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซากา้(OSAKA’S KITCHEN) กนัเลยทเีดยีว มี
บรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ ARCADE เลก็ๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ



กว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพื้นเมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิ 
นอกจากของสดแลว้ในตลาดกจ็ะมพีวกรา้นขายของกุบกิบ๊แทรกตวัอยู่บา้ง เช่น อุปกรณ์ทําครวั เสือ้ผา้กระเป๋าต่างๆ 
แต่ทีน่่าสนใจอกีอยา่งหน่ึงของตลาดน้ี กค็อืพวกรา้นขายขนมแบบทอ้งถิน่ ทีม่ที ัง้แบบแพคเกจดบูา้นๆ อนิดี้ๆ หน่อยซึง่
อาจจะไมไ่ดเ้หน็ทีอ่ื่นๆ ไปจนถงึแบบทีม่ขีายทัว่ไป อยา่งเชน่พวก KITKAT กลลูโิกะ รสต่างๆ 

 
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านน้ีมรี้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้สาํหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นน้ีถอืว่าเป็นยา่น
แสงส ีและบนัเทงิชัน้นําแหง่หน่ึงของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ี
คอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 

 
ค ํา่ อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
พกัที่ HOTEL SUN WHITE หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 6    สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ (สวุรรณภมูิ)                                                                                    (–/–/–) 



07.00 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เม ืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่ น 
09.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ613 
13.50 เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการทาํกร ุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 
 

วนัที่เดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ พกัเดี่ยว 

08 – 13 พฤษภาคม 2566 48,999 8,500 

11 – 16 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

14 – 19 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

17 – 22 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

18 – 23 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

19 – 24 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

20 – 25 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

21 – 26 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

22 – 27 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

24 – 29 พฤษภาคม 2566 45,999 8,500 

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2566 45,999 8,500 

31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2566 45,999 8,500 

07 – 12 มิถนุายน 2566 45,999 8,500 

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ต ัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 25,500 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่น ัง่บนเครื่องบิน) 



ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 
ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน /ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 
(บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีที่ห้อง TRP เตม็ ทางบริษทั
อาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชาํระค่าห้องพกั
เดี่ยว 

- อตัรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร  ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น รถบสั
นําเที่ยวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส ําคญั !! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากที่ด ้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเม ืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไม ่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตดักร ุป๊ส่วนตวั กร ุป๊เหมาที่สถานะผ ูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร  ู ธรุกิจขายตรงเครื่องสาํอาง 
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพ่ิมสถานที่ขอดงูาน กรณุาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบั
เจ้าหน้าที่เพื่อทาํราคาให้ใหม่ทุกคร ัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และคา่ภาษน้ํีามนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ
ทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 



- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ใน
กรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 
1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- คา่ประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณเีสยีชวีติวงเงนิทา่น
ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยืน่เองเทา่นัน้ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางที่ครอบคลมุประกนัสขุภาพที่ม ีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีที่ไม ่ม ีวคั ซีน  ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นกําหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวก
หรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพื่อทาํการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเกบ็เครดติการเดนิทาง 
อาจมกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และต้องมีใบรบัรองผลการ
ตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 



เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งสาํเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน
สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบิน 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต  ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเทา่นัน้ สิง่สาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่า่สว่น
ใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่าํเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 



- หลงัจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่น
อยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัสว่นใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณทีีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 
ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีาํนาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตาม
จาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ
ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
สามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี้แล ้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


