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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทัวร์ 

หมายเหตุ 
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว 

4 – 8 ก.ค. 61 23,999 23,999 23,999 15,999 10,900 ตัดกรุ๊ปไม่ได้ 
11 – 15 ก.ค. 61 23,999 23,999 23,999 15,999 10,900 ตัดกรุ๊ปไม่ได้ 
18 – 22 ก.ค. 61 24,999 24,999 24,999 15,999 10,900  

25 – 29 ก.ค. 61 25,999 25,999 25,999 16,999 10,900  

1 – 5 ส.ค. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

8 – 12 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 19,999 10,900  

15 – 19 ส.ค. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

22 – 26 ส.ค. 61 26,999 26,999 26,999 17,999 10,900  

29 ส.ค. – 1 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

5 – 9 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

12 – 16 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

19 – 23 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

26 – 30 ก.ย. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

3 – 7 ต.ค. 61 27,999 27,999 27,999 18,999 10,900  

10 – 14 ต.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,900  
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17 – 21 ต.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,900  

24 – 28 ต.ค. 61 31,999 31,999 31,999 22,999 10,900  
***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าต๋ัวเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามันของสายการบิน*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบิน*** 
 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง - สนามบินคนัไซ  – กิฟุ                                  ( - / - / SNACK BOX ) 

06.30 น.  พร้อมกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชั น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 7 สาย
การบนิ Scoot เจ้าหน้าที่ใหก้ารต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 

09.35 น. น าทา่นเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิ Scoot เทีย่วบินที่ TR298 
 ** ราคาทวัร์ไมร่วมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่) ** 
16.45 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่น เพ่ือความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตัว จากนั้น
น าท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองกิฟุ  
(ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ)  

ค่้า SNACK BOX (มื อที่ 1)  หลังอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พัก 
ที่พัก  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วันทีส่อง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่จิยะ - ลติเติ ล เกยีวโต – ขาปยูักษ์ แบบไม่อั น             ( B / L / D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที ่2) 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้าน สไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยัง
ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม 
ปี ค.ศ. 1995 บ้านสไตล์กัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 
เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของ บ้านสามารถรองรับหิมะ
ที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของ หลังคาเหมือนกับ
สองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า  “กัสโช” และ
มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน แต่ละปีไม่ต่ า
กว่า 680,000 คน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese 
Set (มื อที่ 3) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือทาคายาม่า น าท่านถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ้าเภอเก่า เมือง
ทาคยาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่
อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นน าท่าน
เดินชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึ่ง
เป็น  หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคง
สภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้า
หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ 
พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบโบะ 
หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดง ไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์

หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยมเพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเก่ียวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีก
ด้วย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมหวานนานาชนิด  

ค่้า  บริการอาหารค่า้ (มื อที ่4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชนิด พรอ้มขาปูยกัษ์แบบไมอ่ั น 
ที่พัก  FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

หลังอาหารให้ทา่นไดผ้่อนคลายกับการแช่น า้แรธ่รรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม
และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

วันทีส่าม โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา - วดัโทไดจิเกยีวโต - วัดคิโยมสิึ - โอซากา้
             (B / L / อิสระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า  (มื อที่ 5)  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านตะลุยโกเบ ย่าน คิตาโนะ (Kitano) บ้านเมืองเก่าที่ต่างชาติมาสร้างไว้ในสมัยเมจิ  จากนั้นน าท่าน ตาม
หาหุ่น Tetsujin 28 หรือหุ่นเหล็กหมายเลข 28 ถ้าใครเคยไปดูหุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าจริงที่โอไดบะ 
โตเกียวมาแล้ว คิดว่าน่าจะต้องตื่นตาตื่นใจกับเจ้าเท็ตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 นี้ ด้วยการสร้างขึ้นภายใต้ 
Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสัญลักษณ์ประจ าเมืองโกเบ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 1995 มีความสูงถึง18 เมตร  จัดตั้งอยู่
ที่สวน Wakamatsu น าท่าเดินทางสู่ เมืองนารา น าท่านชม วัดโทไดจิวัดหลวง
พ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มี
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ชื่อเสียงมากที่สุดและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือน
ศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น ต่อมาเพ่ือลดบทบาทและอิทธิพลของวัด
ต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่
ใหญ่ที่ สุดในโลก โดยอาคารหลังปัจจุบันนี้มีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิมเท่านั้น ภายในเป็นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่
น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสาร์นี้มีขนาดเท่ากับรูจมูกของหลวงพ่อโต 
และด้านล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเช่ือว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถ
ตรัสรู้ได้ในชาติหน้าจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (มื อที ่6) ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมท่านวัดคโิยมิสหึรือวัดน ้าใสที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่

ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อน
กันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้
ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุง
เกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่ง
ความร่ ารวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้
สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัว
เมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน ้า
ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาโดยเชื่อ

ว่า สายแรก รวย  สายที่สอง สวย-หล่อ สายที่สาม แข็งแรง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่ง
ตามสมัยเอโดะ และเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่ระลึก เก่ียวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น 
มีให้ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถ่ัวแดงสูตรดั้งเดิม ไส้สตรอเบอร์รี่ ชอคโกแลต เป็นต้น หรือว่า
จะเป็นชาเกียวโต ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือเกอิชา เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโน
ประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาเครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ า
ชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีไอศกรีมชาเขียวที่ขึ้นชื่อของเมืองเกียวโตให้ท่าน
ได้เลือกลิ้มลองอีกด้วย  

ค่้า  อิสระอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันทีส่ี ่  อิสระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลือกซื อ Option เที่ยวยนูิเวอรแ์ซลเจแปน  (B / อิสระ/ อิสระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื อที่ 7) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
Option A : อิสระทอ่งเทีย่ว FREE DAY เต็มวนั (ไม่รวมคา่เดินทาง) 

ตะลยุโกเบ ตามหาหุ่น Tetsujin 28 หรือหุ่นเหลก็หมายเลข 28 โดยไกด์แนะน้าถ้าใครเคยไปดูหุน่ยนต์
กันดัม้ขนาดเทา่จรงิที่โอไดบะ โตเกียวมาแลว้ คิดวา่นา่จะตอ้งตื่นตาตื่นใจกับเจา้เท็ตสึจิน หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี้ ดว้ย
การสร้างขึน้ภายใต ้Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ทีจ่ะสรา้งสัญลักษณ์ประจ าเมืองโกเบหลังจากทีเ่กิด
เหตุการณแ์ผ่นดินไหวในปี 1995 มีความสูงถึง18 เมตร  จดัตั้งอยู่ที่สวน Wakamatsu 
แนะนา้สถานทีท่่องเทีย่วในโกเบอืน่ๆ 

- ถนน Motomachi      ใครเป็นขาช้อปป้ิงก็ต้องมาย่านนี้กันเลย ถนนซันโนมิยะ และถนนโมโตมาจิ ที่นี่จะได้พบกับ
ร้านรวงที่ตกแต่งแบบเก๋ๆ และห้างไดมารูขนาดใหญ่ยักษ์  ตัวตึกมีการออกแบบสไตล์ยุโรปภายในมีร้านค้า
มากกว่า 70 ร้านให้เดินเล่นได้ตามสะดวก 

- China Town      ไปหาอาหารจีนอร่อยๆ กินกัน ที่ไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ ที่ย่านนันกินมาช(ิNankin – mashi) จะ
เจอประตูมังกรทางเข้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์ ถึงเป็นไชน่าทาวน์ที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่น 

- ยอดเขารอกโกะ ขึ้น Rokko Cable Car แล้วต่อบัสขึ้นไปที่ Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมวิว ถ้าได้
ชมวิวตอนกลางคืน จะได้เห็นวิวเมืองโกเบยามค่ าคืนแบบพาโนรามา ที่นี่นอกจาก จุดชมวิวเมืองโกเบที่สวยงามแล้ว ยัง
มีที่เที่ยวตามจุดอ่ืนๆอีก เช่น Rokko International Musical Box Museum ที่เราสามารถท า กล่องดนตรีของเราเองได้
ด้วย หรือ Rokko Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาติที่ มีดอกไม้และต้นไม้มากกว่า 1,500 พันธุ์  ถ้ามา
ตาม ฤดูกาลก็จะได้เห็นต้นซากุระ ต้นเมเป้ิล หรือดอกไม้อ่ืนๆ บานสะพรั่ง ให้เราได้ดื่มด่ ากับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ 
**อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา** 

Option B : เลือกซื อบตัรเที่ยวยูนิเวอรแ์ซลเจแปน ช้าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท (ราคานี ไมร่วมค่าเดนิทาง) 
ยูนิเวอร์แซลสตดูโิอร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึก
ใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพ่ือพบกับความน่า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 
ล้านเยน(เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร์
แมน ที่รอให้ท่านพิสูจนค์วามมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนส าหรับเด็กโซน 
วันเดอร์แลนด์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัว
การ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให้
ท่านพบกับโซนใหมล่่าสุดทีจ่ะเปิดตัวเมือ่วนัที่ 15 กรกฎาคมนี้ คือโซน“HARRY POTTER” ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับ
บรรยากาศที่จ าลองมาจากในเรื่องแฮรรี่พอร์ตเอร์กันเลยทีเดียว 
**อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา** 

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ห้า  ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิง้ชินไซบาชิ - สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ         (B /อิสระ /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื อที่ 8) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน 
ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าส่ังให้ก่อสร้าง
ปราสาทแห่งนี้ น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี JTC DUTY FREE
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกปลอดภาษี นานาชนิด จากนั้นท่านช้อปปิ้ง
ย่านชินไซบาชิย่านช้อปป้ิงชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มี
ร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลาย
รูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และ
บันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเล
ขึ้นชื่อมากมายซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของ

ตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็น
ที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้
เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก
ญี่ปุ่นนั่นเอง 
**อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา** 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

17.55 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบินที ่TR297 
22.35 น. ถึงสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
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**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นได้โดยไมต่อ้งแจ้งลว่งหน้า** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับใบนัด

หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้นทาง
บริษัททัวร์จะจัดห้องพักให้ท่านแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน) 

3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีท่ีห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) ทาง
บริษัททัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน 

4. กรณีโรงแรมท่ีเข้าพัก ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงแทน 

(เฉพาะรายการทัวร์ท่ีระบุโปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่านั น) 
 

 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะทา้การ Request ให้ได้เท่านั น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลกิการเดินทาง  
ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางสว่น 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองที่ประเทศญี่ปุ่นทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน 
ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
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ราคาทวัร์รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.หัวหน้าทวัรน์ าเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณตี้องการใบเสรจ็รับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ส่วนตวั ค่าซักรีด มินิบารใ์นห้อง อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ
5. ทิปคนขับรถ และไกดท์้องถิ่นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ต่อทริป (ช้าระทีส่นามบินดอนเมือง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทิปหัวหน้าทวัร์ ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช้าระมัดจ้า ภายใน 2 วันท้าการ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้าหรือค่า
ทัวร์ทั งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือ กรุณาช้าระ 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ช่ืีอ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจง้
ยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพท์ไมว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ 
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต่้องการให้น าเงินเขา้ให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ ***ในกรณีที่วนั

เดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 45 วัน (ไม่นับเสาร-์อาทิตย)์ 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด้จา่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตมีัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมัดจ าหรือคา่บริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษทั นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน  
 
เงื่อนไขและขอ้กา้หนดอื่นๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผู้มวีัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น 
2. ทัวรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้รว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรอื

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไมว่่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ทา่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งใหกั้บ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวซีา่  และอยา่งน้อย 15 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักทอ่งเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการทีม่ี
นักท่องเที่ยวรว่มเดินทางน้อยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายนิดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั้งนี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มร่ับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ยใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อัตราคา่บริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบิน คา่
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สูงมาก 
 

 
หมายเหต ุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวรต์ั งแต ่30 ท่านขึ นไป หากมลีกูทวัร์ต่า้กวา่นี อาจจะตอ้งมกีารปรับราคาขึ น 
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าทีม่ีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 
4.ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 
 
 
 
 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั นใน

ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนัไม่ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยืน่
เอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  

- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างทีพ่้านักในประเทศ
ญี่ปุ่นได้  
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

- ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พา้นักในประเทศญ่ีปุ่น  
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ก้าหนดการเดินทางระหวา่งที่พา้นักในประเทศญี่ปุน่ ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอยีด  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทา้การจองทกุครั ง 


