
#15965        ทัวร�ญ่ีปุ�น โอซาก�า เกียวโต
ทาคายาม�า 6 วัน 4 คืน ป�าไผ�อาราชิ
ยาม�า หมู�บ�านชิราคาวาโกะ ชมซากุระ

สะพานนาคะบาชิ บิน XW



 

 

20.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 

   สายการบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 

23.40 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่นโดยเที่ยวบินที่  XW 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จำนวน 415 ท่ีน่ัง 

จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3 

รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน 

(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทำการซื้อเพิ่ม) 

 

วันท่ี 1 :   กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง – สนามบินคนัไซ โอซาก้า          

เท่ียวบินขาไป     DMK – KIX XW 112   เวลา 23.40 น. - 07.10 น.   

เท่ียวบินขากลับ  KIX - DMK  XW 111   เวลา 08.30 น. - 12.10 น. 



 

 

 

07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน

จะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ เกียวโต

(Kyoto) เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่างแท้จริง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX (1) 

เดินทางสู่ สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) ที่ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าในเกียวโตนั้น นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดังมากๆของที่นี่ ท่านที่ชื่นชอบวิถี

ชีวิตเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆต้องไม่พลาดอย่างเด็ดขาด เพราะที่ป่าไผ่แห่งนี้จะมีเส้นทางเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยป่าไผ่ที่สุดสุดลูกหูลูก

ตาเดินทีกลิ่นไผ่หอมนิดๆก็โชยมา ขนาดวันที่แดดร้อนๆมาที่ยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่เลยเป็นเพราะปริมาณไผ่อีกทั้งยังความสูงที่ช่วยกันเรื่องความร้อนไปได้มาก ถ้า

ไม่อยากเดินก็ยังมีบริการรถลากแบบโบราณๆให้ได้ลองนั่งกันเพลินๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะมีร้านขายของที่ระลึกที่เน้นสินค้าที่ทำจากต้นไผ่และของท้องถิ่นเป็น

หลักไม่ว่าจะเป็น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ ไว้ให้ได้ช็อปปิ้งกันเบาๆเป็นของฝากอีกด้วย 
 

แวะขอพรเทพเจ้ากันที่ ศาลเจ้าโนโนมิยะ(Nonomiya Jinja Shrine) ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางป่าไผ่ ศาลเจ้าเล็กๆแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเฮอัน เดิมที

นั้นเป็นที่พำนักของเหล่านักบวชหญิงที่เป็นเชื้อพระวงศ์เพื่อไปทำพิธีชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์  ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้จะอยู่ตรงกลางของเส้นทางป่าไผ่พอดี ดูงดงาม

กลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่างน่าดู ด้วยการเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้น เทพเจ้า Nonomiya Daikokuten ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งการจับคู่หาก

มาบูชาจะมีโชคด้านความรักและคู่ครอง ส่วนคนมีคู่อยู่แล้วก็จะได้แต่งงานมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นสงบสุข ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้โด่งดังมากๆในหมู่สาวๆ  ยังมี หิน 

Okame-ishi อยู่ภายในศาลที่เชื่อว่าหากขอพรพร้อมถูหินจะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ในที่สุดภายใน 1 ปี แถมยังมีเครื่องรางน่ารักๆที่เชื่อว่าพกแล้วจะ

โชคดีเรื่องความรักมาให้ซื้อกลับไปฝากติดไม้ติดมืออีกด้วย  

จากนั้นเดินทางสู่ วัดเทนริวจิ หรือ วัดมังกรสวรรค์ หนึ่งในห้าวัดที่สำคัญที่สุดของนิกายเซนแถมยังได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ชื่อที่แปลเป็น

ไทยว่ามังกรสวรรค์นั้นมาจากที่ทาดาโยชิ น้องชายของโชกุนอะชิคางะฝันว่ามีมังกรสีทองกำลังบินผ่านแม่น้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิ

โก-ไดโงะ เลยได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดเท็นริวหรือวัดมังกรสวรรค์นี้ขึ้นมา ด้วยความที่ท้ังสำคัญต่อทั้งนิกายเซนและเป็นมรดกโลกทำให้จัดว่าเป็นวัดที่จัดว่าทรงคุณค่า

มากของเขตอาราชิยาม่าของเกียวโตเลยทีเดียว แรกเริ่มการสร้างวัดแห่งนี้สร้างเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิ โก-ไดโกะในปี ค.ศ. 1339 โดยมีท่านโชกุนอาชิคากะ 

ทาคาอุจิ เป็นผู้ดำเนินการสร้าง แม้ตัวอาคารต่างๆของวัดจะเคยถูกเผาทำลายล้างในระหว่างที่เกิดสงคราม แต่ภายหลังในช่วงยุคสมัยเมจิราวปี ค.ศ.1868-

1912 ก็ได้มีการบูรณะและทำการสร้างขึ้นมาใหม่โดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมๆไว้ แต่ส่วนนึงที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดแล้วรอดจากการถูกทำลายมาได้ก็

คือบริเวณสวนรอบๆ เรียกได้ว่าเป็นสวนที่ยังคงความงดงามแบบด้ังเดิมไว้ ผู้ออกแบบคือ ท่านมุโซ โซเซคิ  

อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านฮิกาชิยาม่า เป็นย่านแหล่งเดินเล่นช้อปปิ้งที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขนมมากมาย โดยย่านนี้จะอยู่บนเนินเขาทาง

ตะวันออกของเกียวโต เสน่ห์ของย่านนี้ก็คือรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่ ไม่เพียงแต่บรรยากาศบ้านเรือนที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเมือง

เกียวโตแล้ว ยังมีอาหารพื้นเมืองและขนมต่างๆให้ได้ชิม นอกจากนั้นยังมีเครื่องถ้วยชามและของฝากอ่ืนๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น คิโยะมิสุ-ยากิ ซึ่งเป็นถ้วยเซรา

มิกที่เพ้นท์ลายแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ลวดลายสวยงามและหาที่อ่ืนได้ยาก  

 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม (2)  

     นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม TOYOKO INN GIFU หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 2 :  สนามบินคนัไซ โอซาก้า - เกียวโต - สวนปา่ไผ่อาราชิยาม่า – ศาลเจา้โนโนมิยะ – วดัมรดกโลกเทนริวจิ  (-/SB/D)

         ถนนคนเดนิย่านฮิกาชิยาม่า - กิฟุ 

  



 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (TAKAYAMA) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน เยี่ยมชม ตลาด

เช้าทาคายาม่า เป็นตลาดท่ีเก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นที่สำหรับขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมี

สินค้าขายหลากหลายทั้งอาหารสดและอาหารพร้อมทาน นอกจากนั้นยังมีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็นของพื้นเมืองจำหน่ายอีกด้วย ในเมืองทาคายาม่านี้มีตลาดเช้า

ด้วยกัน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่คนละบริเวณกัน คือ ตลาดเช้ามิกาวะและตลาดเช้าจินยะมาเอะ 

 

เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า ลิตเต้ิลเกียวโต บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบยุคสมัยก่อนๆ บ้านโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัย

อดีตยังคงมีให้เห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดต่างๆ เมืองเก่าซันมาชิซูจิ เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่เฟื่องฟูอย่างมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่อมระหว่าง

สถานที่สำคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า ปัจจุบันย่านนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองทาคายามะ ได้ช่ือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิดให้

นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ อาคารบ้านเรือนต่างๆจะมีเฉพาะสีดำและสีน้ำตาลเท่านั้น โดยหากมีการปรับปรุงหรือสร้างอาคาร

ใหม่ก็ต้องทาสีดำหรือสีน้ำตาลเช่นกันเพื่อรักษาบรรยากาศของย่านนี้ไว้ให้ใกล้เคียงในอดีต  

 

ชมซากุระสะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุด

หนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพานจนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมของทาคายาม่า 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ไม่รวมค่าเข้า เดิมเป็นอาคารด่านหน้าของรัฐบาล ปัจจุบันถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร

ของทาคายามะ อิสระถ่ายรูปช่ืนชมสถาปัตยกรรมแบบเก่า เรียนรู้การบริหารงานรัฐบาลที่เคยทำภายในห้องโถงของที่นี่ และเดินชมนิทรรศการเอกสารราชการ

ต่างๆ อาคารแต่เดิมมีอายุนับย้อนไปถึงศตวรรษที่ 17 แต่ตัวอาคารปัจจุบันเป็นงานก่อสร้างใหม่เมื่อปี 1816 ปัจจุบันที่นี่เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ซึ่งถ่ายทอดความ

เป็นมาของที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า 

 

จากนั้นเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก อันงดงามทรงเสน่ห์ดุจดังหมู่บ้านในเทพนิยาย ณ ที่ราบท่ามกลางขุนเขาสูงโอบล้อมแห่งเมืองชนบทเล็ก ๆ 

ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น มีหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่อย่างเด่นทระนง และทรงเสน่ห์ด้วยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอก ลักษณ์ ดุจดัง 

“หมู่บ้านในนิทาน” หรือ “หมู่บ้านในเทพนิยาย” หมู่บ้านแห่งนี้มีภูมิปัญญาการก่อสร้างอันทึ่ง ที่มาพร้อมกับภาพความงามซึ่งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดกูาล 

สร้างความงดงามประทับใจให้กับผู้มาเยือนเป็นยิ่งนัก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มีชื่อเต็มว่า “กัสโชซึคุริโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” (ในอดีต) เป็นหมู่บ้านชาวนาที่

สร้างทอดตัวขนานไปกับแม่น้ำโชคาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขาแวดล้อม  

 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองกิฟุ ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น มีแหล่งเพาะปลูกทำการเกษตรมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

วิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค 

ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

     นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม TOYOKO INN GIFU หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 3 :  เมืองทาคายาม่า - ตลาดเชา้ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – ชมซากุระสะพานแดงนาคะบาช ิ  (B/L/-)    

         ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - กิฟ ุ
  



 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  

เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองแห่งการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและวัฒนธรรมด้านอาหารของเมืองนี้ก็มีพัฒนาการอย่างมาก จนถึงจุดที่

เรียกว่าเป็น “ครัวของประเทศ" เป็นผลให้ถนนหนทางมีชีวิตชีวาและป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างไม่น่าเชื่อ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม 

เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า OSAKA CASTLE (เก็บภาพบรรยากาศด้านนอก)  

แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของ

ตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่ราย

ล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน  

 

 

เดินทางสู่ ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะ (SUMIYOSHI TAISHA) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญ่ีปุ่น สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลเจ้าหลักสำหรับศาลเจ้าสุมิโยชิ 

(SUMIYOSHI JINJA) ทั้งหมดกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะรายล้อมไปด้วยความงามตามธรรมชาติที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็น

ที่นิยมของคนในท้องถิ่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ในการไปฮัตสึโมเดะ (HATSUMODE) คือ “การเข้าวัดเข้าศาลเจ้าครั้งแรกในช่วงปีใหม่ในญี่ปุ่น” 

 

ซึ่งผู้คนจะไปเยือนศาลเจ้าเป็นครั้งแรกในปีนั้นเพื่อแสดงความเคารพ มีผู้คนกว่า 2.5 ล้านคนข้าม สะพานสุมิโยชิไทฉะ (สะพานแดง) เพื่อชำระตัวเองรับปีใหม่ 

ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะมีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวเด่นชัดโดยเฉพาะสะพานสีแดงที่เชื่อมด้านนอกเข้าไปด้านในของศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อน สะพานมี

ส่วนโค้งขนาดใหญ่นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนนึกถึงสายรุ้งที่เชื่อมระหว่างทะเลกับท้องฟ้า 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดชิเทนโนจิ วดัเก่าแก่อันทรงคุณค่าที่มีอายุกว่า 1,400 ปี วัดแห่งนี้คือ อารามในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการแห่งแรกของญี่ปุ่น

และถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1136 (ค.ศ.593) โดยเจ้าชายโชโตคุ ในสมัยพระจักรพรรดินีซูอิโกะ ภายในอาณา

เขตมหาวิหารชั้นในของวัดนั้นประกอบไปด้วย เจดีย์ห้าชั้นแบบญี่ปุ่น, วิหารทองคำที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระโพธิสัตว์เนียวไร และหอธรรม วัดนี้ได้รับ

อิทธิพลมาจากประเทศจีนและวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญ่ีปุ่นเลยทีเดียว 

 

เดินทางสู่ หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่นในคันไซ ศูนย์กลางของที่นี่คือ Sankaku Koen (สวนสามเหลี่ยม) ที่นี่เป็นแหล่งรวมการแสดง

ของเหล่าวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงมีตลาดนัดมือสองเปิดที่นี่ ซึ่งทุกอาทิตย์จะมีเหล่าวัยรุ่นมาเดินเล่นกันกว่า 2 แสนคน ตั้งแต่ช่วงปี 

1970 เป็นต้นมาเริ่มมีร้านค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าเก่า กางเกงยีนส์ เครื่องวิทยุเก่าและของเบ็ดเตล็ดจากอเมริกา ฯลฯ จึงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ชื่อของคำว่าหมู่บ้าน

อเมริกันก็ได้มาจากร้านที่นำเข้าของเบ็ดเตล็ดมาจากอเมริกาซึ่งมาตั้งเมื่อสมัย 30 ปีที่แล้วปัจจุบันที่นี่ก็เป็นแหล่งแฟชั่น ดนตรี ฯลฯ  

 

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยย่านชินไซบาชิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า เรียกได้ว่าเป็นย่านยอดสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ 

บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ แถมยังมี

แลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายร้านช้อปปิ้งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิเป็น

ศูนย์รวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ 

 

ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

     นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือ เทียบเท่า 

  

วันท่ี 4 :  เมืองโอซาก้า - Duty Free - ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยช ิไทฉะ + สะพานแดง – วดัชิเทนโนจิ   (B/-/-)    
        หมู่บ้านอเมริกัน - ย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในนครโอซาก้า    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในเมืองโกเบ(Kobe) เมืองหลวงของจังหวัดเฮยีวโงะ เป็นเมืองท่าการค้าและอุตสาหรกรรมท่ีสำคัญเมือง

หนึ่งของญี่ปุ่น นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติ มีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจทั้งติด

ทะเลกว้างใหญ่และมีเทือกเขาสูงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย นำท่านสู่ โกเบไชน่าทาวน์ หรือย่าน “Nankinmachi” ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนขนาด

กะทัดรัดท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายของโลกตะวันออก เนืองแน่นไปด้วยร้านอาหารจีน ร้านขายวัตถุดิบทำอาหารและร้านขายของเบ็ดเตล็ด เป็นย่านที่มีคึกคักอยู่เสมอ 

 

 

สะพานอาคาชิไคเกียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายภาพด้านนอก) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้มีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบัติเหตุจาก

พายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน ได้คร่าชีวิตของผู้คนที่อาศัยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งสัญจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอับปางลง ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันถึง 

168 ชีวิต รัฐบาลญ่ีปุ่นขณะนั้นจึงได้ทุ่มงบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ขึ้น โดยได้รับการยอมรับและ

ชื่นชมในระดับสากลว่าเป็นประดิษฐกรรมชั้นเยี่ยมของมนุษย์ที่เป็นรองแค่เพียงการสร้างยานอวกาศขึ้นไปสำรวจนอกโลกด้วยความยาวทั้งหมด 3,911 

เมตร สูงประมาณ 300 เมตร  

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางสู่ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นหอชมวิวที่สร้างจากท่อและมีรูปทรงคล้ายกลองญ่ีปุ่นแบบยาว โครงสร้างไฮเพอร์โบลา ซึ่ง

เป็นรูปร่างเฉพาะพิเศษที่สุดในโลก ทาวเวอร์นี้ได้รับช่ือว่า "ความสวยงามของหอคอยโลหะ" เพราะรูปร่างของมัน ทาวเวอร์นี้เป็นสัญลักษณ์ของท่าเรือโกเบ ที่

เริ่มเปิดในปี 1963 ในเวลากลางคืนมีการส่องไฟด้วย LED ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์กลางคืนที่สวยงามของเมืองโกเบจนได้รับรางวัลจากแวดวง

สถาปัตยกรรมและไฟประดับมากมาย 

 

นำท่านเที่ยวชม โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นทำเลที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่

หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้ ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ 

สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่น้ำ Concerto อันหรูหรา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบคลาสสิคตามอัธยาศัย 

 

ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

 

 

OPTION B ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ไกด์ให้คำแนะนำเส้นทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,000 บาท / เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 2,500 

บาท / เด็กไม่ถึง 2 ปี ไม่เสียค่าต๋ัว *** กรุณาสั่งซื้อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง 10 วันเท่านั้น ***   

**[หมายเหตุ: ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ ฯ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 

New York : การจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่นเด่นๆชื่อว่า Adventures of 

spider Man ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้เด็กๆฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ 

Hollywood : โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่นี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสียวกันอย่าง Holly wood Dream the 

Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก 

Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ท่ีอยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์แบบในหนังบ้าง รับรองว่ามาโซนนี้จุใจแน่นอนเพราะขนทัพเหล่า

ไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร 

วันท่ี 5 :  อิสระฟรีเดย ์1 วัน หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตดูิโอ            (B/-/-)   

         OPTION A : ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์มนำเท่ียว เมืองโกเบ – โกเบไชนา่ทาวน์ - สะพานอากาชไิคเกียว   

โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด ์

** เง่ือนไขการใช้รถบัสในวันฟรีเดย์ ** (หมายเหตุ: ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาล) 

  10-15 ท่าน  12,000 เยน /ท่าน 

  16-25 ท่าน  8,000 เยน /ท่าน 

  26 ท่าน ขึ้นไป 6,000 เยน /ท่าน 

 
 



 

Minion Park : นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดท้ังกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็น

บ้านมินเนี่ยนที่เหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สำคัญของพรีเมี่ยมน่ารักมากมาย 

Universal Wonderland : เรียกได้เลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปังมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็น เจ้า

เหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเครื่องเล่นนี่เหมือนออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบ

ขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยังมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นั่งชิลกินกันเพลินๆ  

Lagoon : ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้ดู โชว์อันน่าตื่นตาตื่น

ใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก 

Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง water world เชื่อเลยว่ายังคงจดจำคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะผ่านมานานแล้วหากก็ยังเป็นหนังใน

ดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลย 

Amity Village (Jaws) : เป็นโซนที่จำลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแต่แค่

มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว 

The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาเจิมให้ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์

ต้องร้องว้าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปอย่ างเจ๋ง เอาแค่

ปราสาทฮอกวอตส์นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่งดวง ยิ่งแต่ตัวเป็นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟที่ปราสาทด้วยนะเออเริ่ดมากๆ ที่สำคัญมี

การเอาเทคโนโลยีล้ำๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้วย 

 

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอหาหารค่ำตามอัธยาศัย 

     นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)  

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

08.30 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW 111 

12.10 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

  

วันท่ี 6 :  สนามบินคนัไซ – สนามบินดอนเมือง            (B/-/-)   

 
 



 

 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหนา้ท่ี 

 ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ **  

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด - 

ต่ำสุด 

เดือน เมษายน 2563  

10 - 15 เมษายน 2563  BUS1 

10 - 15 เมษายน 2563  BUS2 

36,777 

36,777 

6,990 

6,990 

17℃ - 5℃ 

17℃ - 5℃ 

11 - 16 เมษายน 2563  BUS1 

11 - 16 เมษายน 2563  BUS2 

36,777 

36,777 

6,990 

6,990 

17℃ - 5℃ 

17℃ - 5℃ 

12 - 17 เมษายน 2563 36,777 6,990 19℃ - 8℃ 

13 - 18 เมษายน 2563 36,777 6,990 19℃ - 8℃ 

14 - 19 เมษายน 2563 34,777 6,990 19℃ - 8℃ 

15 - 20 เมษายน 2563 34,777 6,990 19℃ - 8℃ 

16 - 21 เมษายน 2563 27,777 6,990 19℃ - 8℃ 

17 - 22 เมษายน 2563 27,777 6,990 19℃ - 8℃ 

18 - 23 เมษายน 2563 27,777 6,990 19℃ - 8℃ 

19 - 24 เมษายน 2563 25,777 6,990 19℃ - 8℃ 

21 - 26 เมษายน 2563 27,777 6,990 19℃ - 8℃ 

 

*** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 14,990 *** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่นแปลงราคา 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  7,990 บาท ** 

**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวนัที่กลับจากญี่ปุ่น)** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1,800 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

 

 

หมายเหต:ุ เม่ือตั๋วออกแล้วไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดูกาล 

 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆท้ังสิ้น 

โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  

ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลือกระบุท่ีนั่งได้ ยกเวน้การซื้อท่ีนั่งเพิ่ม 

◼ ซื้อท่ีนั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี้ 

- ท่ีนั่งชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดนิทาง10วัน 

- ท่ีนั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดนิทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเง่ือนไข ดังนี้ 

โซน แถวที่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 71-74 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผู้สูงอายุเกิน 65 ปีและผู้พิการนั่ง 

-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  

 

 ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกิน

ท่านละ 7 กิโลกรัม)  

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

◼ ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว) 

เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 

 ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)      

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    

 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อย

กว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน) 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก  ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่

เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า    ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 

 

 

วิธีการชำระเงิน  

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยัน

เมื่อได้รับ เงินมัดจำแล้วเท่านั้น 

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน)  

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสาร

โดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัท

ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ จอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจอง

ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการม อบอำนาจ 

หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ  

ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้ว

เนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจำท่ีพักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 

เง่ือนไขอื่น ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง 

ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหาก

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถ่ิน  และหัวหนา้ทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จำนวน 1,800 บาท  *กรุณายืน่ค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ท่ีสนามบนิ (วันแรก) * 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอ่ืน ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ 

จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าข องสายการบนิ, 

อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และ

เจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่า

เสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่ าทั้งหมด

หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ อง

ค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัท

จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะ เดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่าน

เดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่ มีการ

ขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันที่คณะ

จะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

- รายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่

จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้อง

ขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ 

เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดท่ีทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อม

คณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทาง

บริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

 

 

 
 

 

 

โปรดอ่านข้อมลูทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอยีด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง 


