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  เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.30) 
วนัท่ี 2.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – เกียวโต – วดัคินคะคจิุ – อาราชิยามา่ – สะพานโทเก็ตสเึคียว – อโุมงคป่์าไผ ่–  

  ชอ้ปป้ิง JR KYOTO STATION 

วนัท่ี 3.  เกียวโต – ศาลเจา้ฟชิูมิ อินาร ิ– กิจกรรมชงชา – นารา – วดัโทไดจิ – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

วนัท่ี 4.  สวนสนกุยนิูเวอรแ์ซลสตดูิโอ (รวมบตัรเขา้) 

วนัท่ี 5.  อิสระท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงเมืองโอซากา้ 
วนัท่ี 6.  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ริงคก์ ุพรีเมียม เอาทเ์ลท็ – อิออน มอลล ์– โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ 

(สนามบินสวุรรรภมูิ) (TG673 17.35-21.25) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบนิคันไซ)  
(TG622 23.59-07.30) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจา้หน้าท่ีให้การ
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG622 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – วัดคนิคะคุจ ิ– อาราชยิาม่า –  
สะพานโทเก็ตสึเคยีว – อุโมงคป่์าไผ่ – ช้อปป้ิง JR KYOTO STATION 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นท่ีพ านกัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจบุนั

นีก้็เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยงัคง
อนุรกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะเป็นส่วนมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่
ของเมืองเกียวโต เป็นวดัท่ีรูจ้กัมากท่ีสดุวดัหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันี้
เคยถกูลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุท่ีบวชอยู่ในวดั ซึ่งศาลาสีทองท่ีเห็นในปัจจบุนัเพ่ิงไดร้บัการ
แปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ท่ีผา่นมา จึงมองเห็นเหลืองอลา่มสะทอ้นในสระน า้อย่างสวยงาม วดัคินคะคุ
จิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ท่ีสองเป็นแบบบา้นซามไูร สว่นชัน้ท่ีสาม
เป็นแบบวดัเซน มีต  านานเก่ียวกบัการต์นูเรื่องอิกคิวซงั วา่วดันีเ้คยเป็นท่ีพ านกัของโชกนุอาชิคางะ โยชิมิซึ ผูท่ี้
ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการต์นูเรื่องอิคิวซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ  าลองเรื่องราวเหตกุารณข์อง
ศาลาทองในวดันีใ้หเ้ป็นปราสาทของท่านโชกนุ ก่อนท่ีจะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากัน อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเริ่ม
เป็นท่ีนิยมตัง้แต่สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มา และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกันอย่างคบัคั่ง
ในช่วงท่ีดอกซากุระบานและช่วงใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปลี่ยนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคกัมากในช่วง
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วนัหยดุ มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเ้รื่อยๆ สถานท่ีท่ีไดร้บัความนิยมอีก
ท่ีหนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนีก้็คือ อุโมงคป่์าไผ่ (Bamboo) ทางเดินท่ีโอบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สีเขียวท่ีสงูมาก ส่วนทาง
ตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวดัเลก็ๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภเูขาท่ีเขียวชะอุ่ม จุดท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็
คือซากาโน่ ท่ีตัง้ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของอาราชิยาม่า เป็น
สะพานท่ีใชข้า้มแมน่  า้สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไมใ่กลก้บัตวัเมืองมากนกั 

 

 
 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลกัของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานี

รถไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารใหดู้สมัยใหม่ และยังเป็นแหล่งศนูยร์วมรา้นคา้ 
รา้นอาหารมากมายตัง้อยู่เรียงรายทัง้ดา้นในและดา้นนอกสถานี แถมท่ีนีย้งัมีศนูยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญ่ให้
ไดช้อ้ปป้ิงกนัอีกดว้ย 

 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชมิิ อนิาริ – กิจกรรมชงชา – นารา – วัดโทไดจ ิ– โอซาก้า – ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฟุชมิิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต (Shinto) ท่ีมีความส าคญัแห่งหนึ่ง

ของเมืองเกียวโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาล
เจา้จ  านวนหลายหมื่นตน้จนเป็นทางเดินไดท้ั่วทั้งภเูขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผูค้นเช่ือกันว่าเป็นภเูขาศกัดิ์สิทธ ์
โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเช่ือของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บ
เก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ ้งจอกเป็นสัตวค์ู่กาย (บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็น
จิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน ศาลเจา้แห่งนีม้ีความเก่าแก่มากถูกสรา้งขึน้
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ตัง้แต่ก่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแลว้ อีกทั้งท่ี
แห่งนีย้งัไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกดว้ย 

 

 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนั้น มี

ขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนท่ีมี
รายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่ง
ก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีตัง้ขึน้มาในปี 710 และไดร้บัอิทธิพลของศาสนาพุทธ

อย่างเต็มท่ี จนกระทั่งถึงปัจจบุันนีย้ังคงมีสถานท่ีส  าคญัทางประวตัิศาสตรม์ากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุอีกดว้ย วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) 
นับเป็นหนึ่งในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและมีความส าคัญทางประวัติศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก 
จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึ ยังเด่นท่ี
ประดิษฐานดา้นในอาคารหลกัน่ี ซึ่งก็เรียกไดว้่ามีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสดุของญ่ีปุ่ น มีความสงูมากถึง 15 เมตร 
วดัแห่งนีน้ัน้ถกู สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรสัรูไ้ด ้และเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรบันกัท่องเท่ียวก็คือเจา้กวาง
น้อยใหญ่ท่ีเดินควักไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นดว้ยขนมแซมเบ้ท่ีท  ามาส  าหรับกวาง
โดยเฉพาะ โดยจะมีรา้นท่ีขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 

 
 ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค ่าคืนท่ีโดง่ดงัของโอซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร
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มากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทิง
อีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ตา่งๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ 
(Glico Running Man sign) และปคูานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมือง บริเวณแหลง่ช้
อปป้ิงท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นเคร่ืองส  าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 
รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , 
ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกวา่มีทกุอย่างท่ีตอ้งการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้

 

 
ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที ่4 สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู ่ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ รว่มสนกุทา้ทายกบัเครื่องเลน่หลากหลายชนิดตื่นเตน้ ระทึกใจจากหนงัดงัท่ี
ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเรื่อง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักับไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสิค
พารค์” นั่งเรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ในเหตกุารณจ์ริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 
1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกบั “สไปเดอรแ์มน” ท่ีรอใหท้่านพิสจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทั้ง
พบกับโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับตวัการต์นูสดุน่ารกั
อาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรา้งเพ่ือเอา
ใจเหล่าสาวกของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร ์โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม ่กบัเครื่องเลน่ใหมล่า่สดุ ท่ีจะไดใ้หค้ณุบินได  ้
ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเล่นหวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุไดร้อบทิศทางถึง 360องศา 
บนระยะทาง 1,124 เมตร และจดุทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนท่ีสรา้งเอาใจสาวก
เจา้ตวัเหลืองสดุกวนท่ีโดง่ดงัมาจาก เรื่อง Despicable Me ซึ่งไฮทไ์ลทข์องโซนนีค้ือ Despicable Me Minion 
Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร โชวต์่างๆมากมาย รวมทัง้ยงัมีเครื่อง
เลน่แนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอีกดว้ย 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 
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ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5 อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค์อ่ยใหค้  าแนะน าตา่งๆกบัท่านใน
การเดินทาง เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์งัมากมายตัง้อยู่
ปะปนไปกับรา้นคา้แบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis 
Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดว้า่เป็นศนูยร์วมแทบจะทกุย่ีหอ้ดงัทั่วโลกเลยก็วา่ได ้นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีสินคา้จ  าพวก
อาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือกซือ้เช่นกนั และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทนัสมยัจากแบรนด์
ตา่งๆ แลว้ท่ีชินไซบาชิยงัมี Shopping Arcade ท่ีเอารา้นคา้เลก็ๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลงัคาเดียวกันมีเสน้ทาง
ยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม ,อญัมณีเครื่องประดบัและ
รา้นหนังสือ เป็นแหล่งท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ และยังมี
สถานท่ีท่องเท่ียวส  าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจ ิ พพิธิภัณสั์ตวน์ า้ไคยกัูง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชงิช้าสวรรคเ์ทม็โปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด ์
หุ่นยนตเ์หล็กเทต็สึจนิ พพิธิภัณฑว์ทิยาศาตรโ์อซาก้า 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 

 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที ่6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – ออิอน มอลล ์–  

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 
 (TG673 17.35-21.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสั

ความย่ิงใหญ่ของยุคสมยัท่ีโชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี้นับเป็นแลนด์
มารก์อนัดบัหนึ่งของโอซากา้ท่ีตอ้งมาเยือนสกัครัง้ 

 ริงค์กุ  พรีเมียม เอาท์เล็ท  (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ท่ีมีการออกแบบให้ดู
เหมือนกับรีสอรท์โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตนัอนัมีประวตัิศาสตรข์องอเมริกาและมีรา้นคา้
ถึง 150 รา้นท่ีพรอ้มใหท้่านไดเ้ดินเขา้ไปเลือกซือ้ของ ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น 
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Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 
 

 
กลางวัน อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปป้ิงต่อท่ี ห้างอิออน มอลล ์(Aeon mall) ใหท้่านไดซื้อ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนม
โมจิ เบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพิเศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทีทกุอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 
17.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG673 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
21.25 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง : OSAKA KYOTO UNIVERSAL STUDIO JAPAN 6วัน 4คนื 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-

3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 7 
ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 03 – 08 เม.ย.63 56,900 56,900 54,900 8,900.- 34,900 

วนัท่ี 22 – 27 เม.ย.63 50,900 50,900 48,900 8,900.- 33,900 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัว

เคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 

 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอน

เฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลกูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี
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เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ี
เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 
1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่

ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลด
น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติม
กบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับคนไทย ผู้

ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศให้กลับมา
ใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอวซ่ีาตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรอืธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบริษัท
จะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
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1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพ่ือการ

พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


