
#16335        ทัวร�ญ่ีปุ�น โอซาก�า เกียวโต
5 วัน 3 คืน ศาลเจ�าฟ�ชิมิอินาร� หมู�บ�า

นอิเนะ บิน XJ



 
 

 

"ดอกซากรุะ” ญ่ีปุ�นจะออกดอกประมาณปลายเดือนมนีาคม ถึง ต้นเดือนเมษายน  
ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ลับสภาพอากาศ ดอกอาจจะยังออกน้อยหรือร่วงก่อนกําหนด  

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.45   
RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 
 
 
 

21.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป�า 

 
 

 
 

00.55 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ�น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่  XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน     
เคร่ือง บนเคร่ืองมีจําหน่าย) 

08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนา�ิกา 
ของท่านเป�นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!!  
ประเทศญ่ีปุ�นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ�าฝ�นจะมีโทษจับและปรับ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ป�้ งย่าง Yakiniku 
 จากนั้นนําทุกท่านไป สักการะพระพุทธรูปสําริดที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ�น วัดโทไดจิ Todaiji เมืองนารา สักการะหลวงพ่อโตได

บุตสึในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก วัดโทไดจิ ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ต้ังอยู่ที่เมืองนารา 
ภูมิภาคคันไซ ถือเป�นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ�น วัดโทไดจิ สร้างข้ึนเมื่อป� 
ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ สิ่งก่อสร้างที่สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซ่ึง
เป�นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป�นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่า
วิหารไม้ที่เห็นในป�จจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความ
ยิ่งใหญ่จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลก บริเวณใกล้เคียงกัน มี สวนกวางนารา Nara deer park บริเวณทางเดิน

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเด่ียว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

09 -13 มนีาคม 66 32,888 

ไมม่ีราคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ป� 

6,000 บาท) 
8,500 

30  

11 -15 มนีาคม 66 33,888 30  

16 -20 มนีาคม 66 33,888 30  

18 -22 มีนาคม 66 33,888 30  

23 -27 มีนาคม 66 36,888 30  

25 -29 มีนาคม 66 36,888 30  

30 มนีาคม – 03 เมษายน 66 37,888 30  

01 -05 เมษายน 66 37,888 30  

05-09 เมษายน 66 39,888 30  

07-11 เมษายน 66 39,888 30  

08-12 เมษายน 66 41,888 30  

12-16 เมษายน 66 42,888 30  

วันทีส่อง    ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – เมอืงนารา – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ย่านชินเซไก –  
     อิสระช้อปป�้ งย่านชินไซบาชิ              อาหาร เที่ยง                                                                                                              

วันทีห่นึง่      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

                                                                        



เข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย สวนกวางแห่งนี้ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 1880 เป�นสวนขนาดกว้างใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ  660 เฮกตาร์ ซ่ึงเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนาม
หญ้า สระนํ้า ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซนต่าง ๆ จุดเด่นของสวนนาราที่
นักท่องเที่ยวมุ่งมาเที่ยวชมก็คือ ฝูงกวางซีกา ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 และเดนิเลน่ยามคํ่าคนืที ่ย่านชินเซไก Shinsekai ย่านช้อปป�้ งสําคัญอกีแห่งหนึ่งของเมอืงโอซากา้ โดยช่ือชินเซไกสามารถ
แปลตรงๆตัวว่า “โลกใหม่” มีหอคอยซึเทนคาคุที่เป�นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี้ต้ังอยู่ตรงกลางอีกด้วย ย่านนี้
เป�นแหล่งช้อปป�้ งและร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย บริเวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโชที่
เป�นแหล่งรวมร้านกินด่ืมสําหรับคนญ่ีปุ�น มีอาหารและขนม ให้ท่านลองชิมกันมากมาย   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป�นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป�น

อันดับ 2 และมีประชากรมากเป�นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ�น  
 ที่พัก: Sarasa Hotel Namba 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
หลังเช็คอนิโรงแรมแนะนาํใหท้า่นเดนิช้อปป�้ ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป�้ งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย 
ร้านเคร่ืองสําอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ�ก็รวมตัวกนัอยู่
ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป�ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป�ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมช่ือดังอย่างกูลิโกะ
เท่านั้น แต่ยังเป�นแลนด์มาร์คสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป�ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้าง
ข้ึนมาคร้ังแรกในป� ค.ศ. 1953 ต้ังอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เช่ือมต่อระหว่าง ย่าน
โดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 



 
 
 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  

จากนั้นพาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอ
ซาก้า Osaka Castle ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่
ของญ่ีปุ�น ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษที ่16 
เพ่ือเป�นที่พํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญ่ีปุ�นให้
เป�นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมก่อสร้าง
จนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป� เป�นปราสาท
ขนาดใหญ่ที่กลายเป�นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญ่ีปุ�น ใน
ป�จจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ใน
สภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป�นหนึ่งใน
สามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญ่ีปุ�น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า
เข้าปราสาท)  จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดนํ้าใส เป�นช่ือใน
ภาษาญ่ีปุ�นที่แปลว่า “นํ้าบริสุทธิ์” เป�นวัดที่มีช่ือเสียงมากในเกียวโต และได้เป�นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยว
ส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป�นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยัง
เป�นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป�นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยมั่งค่ัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) Japanese set 

 พิเศษ ให้ท่านได้ เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ�น และท่านสามารถ
เลือกซ้ือชารสชาติต่างๆได้ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปป�้ งสินค้า

มากมาย Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวม
สินค้าราคาพิเศษ และมีช่ือเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญ่ีปุ�น
แน่นอน เช่น เคร่ืองสําอาง ครีมบํารุงต่างๆ อาหารเสริม ขนม ชาเขียว และ
อื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ให้บริการสําหรับนั่งพักผ่อนทานอาหาร
หรือขนมอีกด้วย สินค้ายอดนิยม ยกตัวอย่างเช่น ครีมของแบรนด์ 
Karen ทั้งครีมบํารุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์สําหรับล้างหน้า และครีม

กันแดด ซ่ึงเป�นที่นิยมสําหรับร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะ ครีมกันแดดนํ้านม Karen Sunscreen ที่มีเนื้อครีมบางเบา 
และ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมาะสําหรับทุกผิว ได้ทั้งผิวหน้าและ
ลําตัว  เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป�นศาลเจ้าที่มีความ
เก่าแก่มากกว่าพันป�  ส ร้างข้ึนคร้ังแรกในป�  ค .ศ .711 บนยอดเขา 
Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก 

เป�นสถานที่ที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสา
ประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจํานวนหลายหมื่นต้นจนเป�นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป�น

วันทีส่าม       ปราสาทโอซาก้า -  วัดคิโยมสิุเดระ – เรียนรู้พิธชีงชาแบบญ่ีปุ�น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี  -  
           ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ - Lalaport EXPOCITY                        อาหาร เช้า, เที่ยง                                                                                                           



ภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป�นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และ
มักจะมีจ้ิงจอกเป�นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปป�้ นจ้ิงจอกอยู่  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

พาทุกท่านไปช้อปป�้ งกันต่อที่ Lalaport EXPOCITY มีพ้ืนที่กว้างขวาง มีร้านค้าอยู่ประมาณ 300 ร้าน มีทั้งแบรนด์ช้ัน
นําระดับโลก ร้านบูติกช้ันนํา ร้านเส้ือผ้ากีฬา และ ร้านค้ากลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เสื้อผ้า
แฟช่ันสําหรับเด็ก วัยรุ่น รวมไปถึงวัยทํางาน อีกทั้งสินค้าและบริการในชีวิตประจําวัน เคร่ืองใช้ไฟฟ�า เคร่ืองครัวมากมาย 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 ที่พัก: Sarasa Hotel Namba 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
 ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที4่)  
นําทุกท่าน ขึ้นลิฟต ์หรือ กระเช้า Cable Car โดยลูกค้าสามารถเลือกได้แบบใดแบบหนึ่งทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศใน
วันนั้นด้วย สู่ จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ (Amanohashidate) หรืออีกช่ือ สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) 
เป�นจุดชมวิวที่สวยจนเลื่องช่ือมากๆสามารถมองเห็นอ่าวมิยาสึที่ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ที่มีลักษณะเป�นสันทรายคดเค้ียว
เช่ือมต่อกันในส่วน สันทรายที่ทอดยาว มีความกว้างเพียง 20 เมตร ถือเป�นไฮไลทท์ี่มีช่ือเสียงมากที่สุดก็คือ บริเวณจุด
ชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝ�่ ง ซ่ึงได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป�นที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของประเทศญ่ีปุ�น และ
ยังได้รับคําชมว่าติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญ่ีปุ�น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) Japanese set 
 พาทุกท่านล่องเรือชม อ่าวอิเนะ (Ine) นั่งเรือรอบอ่าวอิเนะซ่ึงรายล้อมไปด้วยบ้านแบบฟุนายะ หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มี

ประชากรประมาณ 1,800 คน ในคาบสมุทรทังโกะทางตอนเหนือของเกียวโต   ให้ทุกท่านได้ชมภูมิทัศน์ของหมู่บ้านลอย
นํ้าแห่งนี้ที่ดูสวยงามแปลกตาแตกต่างไปจากเมือ่มองจากบนบก และยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนก
นางนวลที่บินแวะเวียนมาที่เรืออีกด้วย  

วันทีส่ี ่     จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ – ลอ่งเรือชมอ่าวอิเนะ - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เลท็     อาหาร เช้า, เที่ยง    
                                                                                                                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นช้อปป�้ งต่อกันที ่รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท Rinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมา

จากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จําลองเป�นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปป�้ งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดู
หรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังมากถึง 210 ร้าน ครบครันทั้งเสื้อผ้า กระเป�า รองเท้า และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายใน
บ้าน เช่นแบรนด์ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ 
Royal Copenhagen ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านอร่อยให้นั่งทานอีกด้วย 

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
  ที่พัก: Izumisano Center Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียง 

  ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  
   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น.     ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบนิที่  XJ613 
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจําหน่าย ) 

13.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ�น  เป�นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป�นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป�นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศสําคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป�นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้

จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ�น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ�น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเป�ดรับนักทอ่งเทีย่ว ตั้งแต ่วันที ่11 ตุลาคม 65 ที่เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

��กลุ่มสีนํ้าเงิน (เสี่ยงต่ํา) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญ่ีปุ�น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที่ยวจําเป�นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  

วันทีห้่า           ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                              อาหาร เช้า  
  



1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุ�น 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป�นสีเหลืองเมื่ออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป�นสีเขียว 

2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ�น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป�นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านัน้ หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป�นไปตามทีอ่งค์กรอนามยัโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, 

Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป�นลบ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป�นภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุต่ํากว่า 18 ป� ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองทีฉ่ดีครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉดีไม่

ครบ เด็กจําเป�นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป�นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญ่ีปุ�นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงข้ึนอยูก่ับทางรัฐบาลญ่ีปุ�น 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจํานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป�นต้องออกต๋ัวกอ่นทา่นจําเป�นต้องชําระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื

ตามที่บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 

**สําคัญ ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอื่นๆ 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุ

ไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ้าหนักกระเป�า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเกบ็ และกรณีสัมภาระเกนิท่านต้อง

เสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อน

เดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมชําระค่านํ้าหนัก**   

 ซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ชําระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ชําระเพ่ิม 3,500 บาท  

7. ค่าประกนัอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัททาํ

ไว้ ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกนัทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน  / ท่าน  สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและนํ้าใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป�นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ�น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  



7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถกู

ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 


