
 
บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ (XJ) : ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 



วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                                                            (–/–/–) 
22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์

เช็คอิน สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วดัคินคะคจิุ – อิออนมอลล ์                                                                      (–/L/–)                                                                                                                                       
01.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ612 
08.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซต JAPAN SET 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต(KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น 
“เมอืงมรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” น าท่านชม วดัปราสาททอง (KINKAKUJI TEMPLE) สร้างโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึ
เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดมิได้ถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 
และสรา้งขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบัความสะอาด
ใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 

 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเขา้ที่พกั โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มีร้านค้าที่
หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์
มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  APA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า 
 



วนัท่ี 3 สวนเคน็โรคเุอน็ - เส้นทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คโุรเบ - ก าแพงหิมะ                                             (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมสวนทีน่่าตื่นตาตื่นใจทีส่ดุ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น สวนเคน็โรคเุอน็ (KENROKUEN GARDEN) นับเป็นแลน
มารก์ทีโ่ดดเด่นมากๆของเมอืงคานาซาวะ(KANAZAWA) ทีส่ายธรรมชาตอิยากเหน็สวนงามๆตอ้งมาใหไ้ด้ เพราะได้
ชื่อว่าตดิ 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตื่นใจทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น มทีศันียภาพความงดงามภายในสวนทีส่วยไมซ่ ้าใน
ทุกๆฤด ู โดยชื่อ “เคน็โรคุ” นัน้หมายความถงึ สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี 6 อยา่งดว้ยกนั กค็อืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, 
บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน ้า, และทศันียภาพลอ้มรอบทีส่วยงามตระการตา 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิ ในเสน้ทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คโุรเบะ ซึง่เป็นส่วนหนึ่ง
ของ เจแปนแอลป์ (ALPEN ROUTE) โดยการน าท่านเดนิทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนัน้น าท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร ์
ลอดภูเขาสู่ สถานีบโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดนิทางสู ่ สถานมีูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศระหว่าง
ทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ นใหท้า่นไดเ้กบ็เกีย่วความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้
น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟจู ิและยงัเป็นหนึง่ในสาม
ภูเขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชื่อคนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมยัโบราณ ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอด
เขาทาเทยาม่า ซึง่ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เหน็ไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่อง
ขา้งทางเป็น ก าแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สงูกว่าสบิเมตร (ขึน้อยู่กบัสมัผสักบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและ
อากาศอนัหนาวเยน็ นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตื่นใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทบัใจ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค า่          บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  HAKUBA ROYAL HOTELหรือเทียบเท่า 

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

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ มตัสึโมโต้ ตัง้อยู่ตอนกลางของจงัหวดันากาโน่ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัโอลมิปิกฤดู
หนาวปี 1998มตัสโึมโต้ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น จงึท าให้เมอืงทัง้เมอืงถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา
น้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่ น น าท่านชม ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็นปราสาททีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น เป็นหนึ่งใน
ห้าปราสาทในญี่ปุ่ นที่ถูกก าหนดให้เป็นสมบัติประจ าชาติ ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวัเดยีว 
หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที่ส าหรบัระวงัภยั ป้อมหอคอยและตวัปราสาทมตัสโึมโต้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 
2135 ข้างในตัวปราสาทมีขัน้บันไดสูงชนัและเพดานที่ไม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจดัแสดงวสัดุเครื่องใช้ทาง
ประวตัศิาสตร ์เช่น ชุดเกราะซามูไรสมยัเซน็โกกุ ปืนคาบศลิาและอาวุธทีเ่คยใชสู้ร้บในสมยัก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่าง
ไมแ้คบๆ มชี่องส าหรบัยงิปืนและยงิลูกธนู สามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ นและเมอืงมตัสโึม
โตไ้ดจ้ากชัน้บนสุดของปราสาท(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) 

 



น าท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณี
ยุคเอโดะเขา้ด้วยกนั ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ จากนัน้น าท่านเดนิชม เขตเมือง
เก่าซนัมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดว้ยบ้านเรอืน และร้านค้าน่ารกั ๆ ที่ยงัคงอนุรกัษ์แบบของบ้านในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะ
ชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่ นโบราณสมยัก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชมท่ีว่าการอ าเภอ
เก่า) 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บัการ
ขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ที่หลงัคาบ้านเป็นแนวสโลป หลงัคาสร้างจากคานไม้ที่แขง็ 
แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดหูนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหีอ้งใตห้ลงัคาทีก่วา้งขวางส าหรบัเอาไวเ้ลี้ยงหนอนไหมอกีดว้ย คน
ในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลี้ยงไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเขา้ที่พกั โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มีร้านค้าที่
หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์
มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  TOKAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

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

เพื่อเป็นที่พ านักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผู้รวมญี่ปุ่ นให้เป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ ใช้เวลาตัง้แต่เริม่ก่อสร้างจนถึงเสรจ็
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น แต่ทว่า ปราสาทโอซากา้ที่
ก่อสรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผาท าลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิก าแพงหนิและยากุระ (หอสงัเกตุ
การณ์) ที่เหน็นี้ จงึได้รบัการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หลงัจากนัน้  แม้กระนัน้ ใน



ปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยงัคงได้รบัการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสาม
ปราสาทที่มชีื่อเสยีงที่สุดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน
ปราสาท) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพด ี

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! YAKINIKU BUFFET 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (KUROMON ICHIBA MARKET)   เป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและเก่าแก่มาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมอืงโอซากา้ จนได้รบัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซาก้า(OSAKA’S KITCHEN) กนัเลยทเีดยีว มี
บรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ ARCADE เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ
กว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ของสด และแบบพร้อมทาน มขีองกินเล่นและอาหารพื้นเมอืงมากมายหลายชนิดให้ได้ชิม 
นอกจากของสดแล้วในตลาดก็จะมพีวกร้านขายของกุบกิ๊บแทรกตวัอยู่บา้ง เช่น อุปกรณ์ท าครวั เสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆ 
แต่ทีน่่าสนใจอกีอย่างหนึง่ของตลาดนี้ กค็อืพวกรา้นขายขนมแบบทอ้งถิน่ ทีม่ที ัง้แบบแพคเกจดูบา้นๆ อนิดี้ๆ หน่อยซึง่
อาจจะไม่ไดเ้หน็ทีอ่ื่นๆ ไปจนถงึแบบทีม่ขีายทัว่ไป อย่างเช่นพวก KITKAT กลูลโิกะ รสต่างๆ 

 



น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่าน
แสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้
คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง 

 
ค า่ อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
พกัท่ี HOTEL SUN WHITE หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 6    สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ (สุวรรณภมิู)                                                                                    (–/–/–) 
07.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น 
09.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ613 
13.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสรมิเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท
อาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่าห้องพกั
เด่ียว 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

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 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 25,500 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถบสั
น าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขายตรงเครื่องส าอาง 
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรณุาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบั
เจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ
ทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 
1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติวงเงนิท่าน
ละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผู้เดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานัดหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 



- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ 
และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษนี ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ลูกคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวก
หรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเกบ็เครดติการเดนิทาง 
อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบริษัทคู่ค้า และ ต้องมีใบรบัรองผลการ
ตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิัทจะถือว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

https://bit.ly/3NVFrkV


- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิัทจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าสว่น
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่น
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณีพเิศษ 

- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) 



ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


