
#15904 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา โอซากา 6 วัน 3 คืน
หมูบานชิราคาวะโกะ สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา โอซากา ศาลเจาอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ มิตซุย
เอาทเล็ท เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ ปราสาททอง
ปราสาทโอซากา(ไมรวมคาเขา) ตลาดปลาคุโรมง ศาลเจาซูมิโยชิ ชินไซบาชิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - หมูบานขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ - นางาชิมา มิทสึอิ แจ
สดรีม เอาทเลต   

Hotel
Koyo หรือ
เทียบเทา

3 ฟารมบอกกะโนะซาโตะ - ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เขต
เมืองเกาซันโนะมาจิ (ถนนซันโนะมาจิ) - อิออนมอลลเกียวโต   

Hotel
Koyo หรือ
เทียบเทา

4 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - วัดคินคาคุจิ   

Wbf
Osaka
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทโอซากา - ตลาดปลาคุโรมอน - ศาลเจาสุมิโยชิ - ดิวต้ีฟรี - ยานชินไซบาชิ - ทา
อากาศยานคันไซ    -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,000

8 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

13 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

15 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

20 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

22 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

27 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

29 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

5 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

12 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

19 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

26 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - หมูบานขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ
- นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ังจัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟ
ท้ังขาไปและขากลับ(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และ
ผานขั้นตอนการเช็คอิน

23.55 น. เหินฟาสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ638 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง

จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม
ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู ศาลเจาอิเสะ เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ไมมีท่ีไหนทดแทนไดสําหรับคนญ่ีป ุน ท่ีน่ีมีผูคนมากมายแวะเวียนกัน
มาสักการะบูชาตั้งแตกวา 2,000 ปีกอน โดยเป็นแหลงศูนยรวมทางจิตใจของชาวญ่ีป ุนมากท่ีสุดเลยทีเดียว ศาลเจาอิเสะประกอบ
ดวยศาลเจากวา 125 แหง โดยมีศาลเจาหลักคือ ในคู (ศาลเจาดานใน) และ เกะคู (ศาลเจาดานนอก) ซ่ึงมีผูคนเดินทางมากราบ
ไหวมากกวา 8 ลานคนตอปี

นําทานสู ยานการคา ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดินท่ีสรางขึ้นในสไตลยอนยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ บริเวณถนนสาย
น้ีนับวาเป็นสวรรคของนักชอปนักชิม ท้ังของคาวของหวาน ท่ีสวนใหญพอคาแมคาตางจะทํากันสดๆใหดู ใหชิมกันหนาราน อีก
ท้ังของฝากและสินคาแฮนดเมดมากมาย สําหรับใครท่ีชอบงานคราฟทแนะนําวาไมควรพลาดอยางย่ิง หากมาในชวงวันหยุด
บริเวณลานจัดการแสดงดานในจะมีการแสดงโชวมากมาย เชนโชวการตีกลอง เป็นตน



วันท่ี 3 ฟารมบอกกะโนะซาโตะ - ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกา
เมืองทาคายามา - เขตเมืองเกาซันโนะมาจิ (ถนนซันโนะมาจิ) - อิ
ออนมอลลเกียวโต

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางค่ําตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูบุฟเฟตป้ิงยางยากินิคุ

นําทานเดินทางไปชอปป้ิง มิตซุยเอาทเล็ท ซ่ึงเอาทเล็ทน้ีเป็นสวนหน่ึงของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด มีอาณาเขตบริเวฝ
รกวางขวางมาก เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก
จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาท่ัวไป ซ่ึงมีสวนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญไวคอย
บริการนักทองเท่ียวอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารกลางค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Koyo หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

หมูบานขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นหมูบานเล็กๆ ท่ีจะนํานักทองเท่ียวยอนกลับไปศตวรรษท่ี 19 กับบานด้ังเดิมแปลกตา
และรานคาแผงลอย เรียกวา น่ีแหละญ่ีป ุนของจริง และยังมีรานขนมโบราณชื่อดังขายมา
มากกวา 300 ปี อะคะฟุกุ ท่ีใครไปเท่ียวก็มักจะซ้ือขนมไสถั่วหอแปง กลับไปคนละกลอง
สองกลอง จังหวัดมิเอะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางยากินิคุ

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต บาย

ท่ีน่ีเป็นเาทเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคากัน

 คํ่า  Hotel Koyo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ ใหทานไดน่ังรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร ชมความสวยงามของดอกไม
นานาพันธุอาทิ ดอกกุหลาบ, ลิลล่ี, ซาเวียร, ดอกเวอรจิเน่ีย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ท่ีเบงบานตอนรับผูท่ีมาเยือน เก็บภาพ
ประทับใจท่ีแสนโรแมนติคกับมวลหมูดอกไมอีกท้ังฉากหลังยังเป็นโบสถสุดคลาสสิค

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากดอกไมยังไมบานหรือหมดฤดู ภายในสวนยังมีดอกไมประเภทอ่ืนๆใหรับชมจํานวนมาก

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนท่ีเป็นมิตร ท่ีไดชื่อ
วา“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว

นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ท่ีไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา
แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับ
เลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี
ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขาม
พนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจา
หนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะ
โดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

นําทานอิสระชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก ซ้ือของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบน
โตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Koyo หรือเทียบเทา

ฟารมบอกกะโนะซาโตะ

ทาคายามา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นฟารมท่ีมีดอกไมมากมายไมวาจะเป็นดอกทิวลิป ดอกพิงคมอส สวนดอกกุหลาบ
อังกฤษ ดอกไอริส หรือทุงลาเวนเดอร (ในฤดูรอน) และอีกมากมายแขงขันกันอวดสีสัน
นับรอยสายพันธท่ีชูชอตระหงานตอนรับฤดูใบไมผลิ ใหทานไดเดินเลนและถายภาพ
บรรยากาศของทุงดอกไมละลานตา อีกท้ังยังมีบรรยากาศอันนารื่นรมชมความงามตาม
ธรรมชาติหลายอยางไปพรอมๆกัน ท้ังวิวทิวทัศนบางสวนของเทือกเขาแอลปตอนเหนือ
ของญ่ีป ุนท่ีปกคลุมไปดวยหิมะอันสวยงาม ท้ังฟารมเล้ียงแกะ ฟารมมา และกิจกรรมตาง
ๆ

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน
- วัดคินคาคุจิ

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากดอกไมยังไมบานหรือหมดฤดู ภายในสวนยังมีดอกไมประเภทอ่ืนๆใหรับชมจํานวนมาก

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เขตเมืองเกาซันโนะมาจิ (ถนนซันโนะมาจิ)

อิออนมอลลเกียวโต

 บาย

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเขตเมืองเกาท่ีมีถนนสําคัญอยูท่ีหอมลอมดวยภูเขาจากทุกดาน และยังอนุรักษณ
วัฒนธรรม ตั้งแตยุคสมัยเอโดะ มีอีกชื่อวา เมืองเกียวโตเล็กๆในฮิดะ แถบถนนซันโนะมา
จิ SANNOMACHI ชมบานเรือนญ่ีป ุนเกาแกมีอายุกวา 400 ปี ซ่ึงสรางตั้งแตสมัยเอโดะ
และยังคงรักษาสภาพด้ังเดิมไวไดคอนขางสมบูรณ ตลอดสองขางทางของถนนสายเล็ก ๆ
จะมีรานคาเล็ก ๆ ในแบบด้ังเดิม เชน รานขายขนม, รานอาหาร, รานขายของพ้ืนเมือง,
รานขายเหลา, รานขายเตาเจ้ียว ฯลฯ

มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผาเครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใช
ไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร จึงเหมาะสําหรับผูท่ีตองการซ้ือ
ของของท่ีระลึก 

 คํ่า  Hotel Koyo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน มีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในเรื่องวัดและศาลเจา เกียวโตเป็น
ศูนยกลางการปกครองและวัฒนธรรมมากวา 1,100ปี มีอาณาเขตตั้งแตบริเวณตะวันออกเฉียงใตจดตะวันตกเฉียงเหนือใน



ตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซทําใหมีลักษณะทางภูมิศาสตร4ประการ

นําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแมโพสภ เทพเจาท่ีเป็นท่ีนับถือย่ิงของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหมีความ
เป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีป ุนชื่อวาเป็น ทูตสวรรค
ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจํานวนมากมาย

นําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลด
หล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอกของ
เรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตชาบูสูตรตนตําหรับ

จากนั้นเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอันสรางในปี 1895 เน่ืองในโอกาสท่ีนครเกียวโตมีอายุครบ
1,100 ปี โดยอุทิศถวายแดจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงท่ีสรางขึ้น
เมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซ่ึงไดรับอิทธิพลจากจีน ไมรวมคาเขาชมสวน
600 เยน

นําทานเปิดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการ
ด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการด่ืมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญ่ีป ุน
จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอน ตอมาบุตรชายของทาน
ไดดัดแปลงใหเป็นวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําท่ีสามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ เกียวโต สแตชั่น

พักท่ี Wbf Osaka Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตชาบู

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปราสาทโอซากา - ตลาดปลาคุโรมอน - ศาลเจาสุมิโยชิ - ดิวตี้
ฟรี - ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานคันไซ

ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ไมรวมคาเขาชมสวน 600 เยน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ เกียวโต สแตชั่น

ศาลเจาเฮยอัน

พิธีชงชาญี่ปุน

วัดคินคาคุจิ

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น

 คํ่า  Wbf Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมือง สัมผัส
ความย่ิงใหญและชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยูภายใน ซ่ึงเลาถึงความเป็นมาของปราสาท รวมท้ังประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆ
ของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ี

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานาม
วาเป็น ครัวของโอซากากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะ
เต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายท้ังของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิด
ใหไดชิมกัน

นําทานเดินทางสู ศาลเจาซูมิโยชิ เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตท่ี 3 เรียกวาเป็นอีกหน่ึงศาลเจาท่ีเกาแกมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของญ่ีป ุนเลยก็วาได ท่ีน่ีไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นะ แตรูปแบบสถาปัตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนไมแพท่ี

่ ่ ่ ่ ่ ่



ไหนๆ เพราะถูกสรางดวยรูปแบบท่ีเรียกวา สุมิโยชิ-ซึคุริ ท่ีจะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากท่ีอ่ืนท่ีจะมีทรงโคงๆ จ่ัวจะถูก
ตกแตงดวยไมท่ีลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต

นําทานชอปป้ิง ดิวตี้ฟรี ซ่ึงมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบาง
ประเภทจะไมสามารถซ้ือในเมืองอ่ืนของประเทศญ่ีป ุนไดจะเป็นสินคาประจําเมืองเทานั้น

นําทานชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ ยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทัน
สมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนคร
โอซากา อีกท้ังยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออน
ซ่ึงดัดทําใหเป็นรูปปู กุง และปลาหมึก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

23.55 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ปราสาทโอซากา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

ตลาดปลาคุโรมอน

ศาลเจาสุมิโยชิ

ดิวต้ีฟรี

 บาย

ตลาดปลาคุโรมอน เป็นตลาดอาหารสดและอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมท่ีพอคา พอครัวจาก
รานตางๆ ตองแวะเวียนกันเขามาซ้ือวัตถุดิบสดจากทะเลเพ่ือนําไปประกอบอาหารเป็น
ประจําทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถล้ิมลอง
อยางหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิเหลาบวย ผักผลไม รวมถึง
อาหารทะเลท่ีสดใหม ซ่ึงระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะ
ไมสกปรกเลยสักนิดเดียว

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 3 เรียกวาเป็นอีกหน่ึงศาลเจาท่ีเกาแกมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของญ่ีป ุนเลยก็วาได ท่ีน่ีไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นแตการรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนท่ีจะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากท่ีอ่ืนๆท่ีจะมี
ทรงโคงๆ จ่ัวจะถูกตกแตงดวยไมท่ีลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต
หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกวา รวมท้ังยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาว
ท่ัวท้ังหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดท่ีทางเขาอยูดานใตหนาจ่ัวของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ
จากความตางและความเกาแกทําใหศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงมากๆในญ่ีป ุน

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ยานชินไซบาชิ
เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

 กิจกรรม เชา

03.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันในวันเวลาทําการ กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.        

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน        

่



คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ              

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการทองเท่ียว**

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่



1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


