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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัทีส่อง โอซากา้ – เกยีวโต – ฟูชมิ ิอนิาร ิ- สะพานโทเกทสเึคยีว – สวนป่าไผ่อาราชยิาม่า – วดัคนิคาคุจ ิ– นาโกยา่ 

สเตช ัน่ 

 
01.15 น. เหริฟ้ำสูเ่มอืงโอซำกำ้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ จำกนัน้น ำทำ่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอิ ิ

นาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจำ้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชำชนทีม่ำสักกำระขอพร ใหม้คีวำมเป็นอยู่อดุมสมบรูณ์
ของเรือ่งพชืพรรณธัญญำหำร น ำท่ำนสักกำระ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่ำวญีปุ่่ นชือ่วำ่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน ำ

ขำ่วสำรจำกสรวงสวรรคล์งมำยังโลกมนุษย ์ทำ่นจะไดต้ืน่ตำกบัรูปปัน้ของเทพจิง้จอก ทีม่จี ำนวนมำกมำย  
 

 
 

แลว้น ำท่ำนชม ศาลโทรอิ ิซุ้มประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 

OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น ำท่ำนชม สะพานโทเกทสเึคยีว คือ สะพำนที่ทอดขำ้มแม่น ้ำโอองิำวะ โดยมีควำมยำวทัง้ส ิน้ 155 เมตร ชือ่ของ

สะพำนมำจำกจักรพรรดิคำเมยำมะในสมัยคำมำคุระ (ค.ศ. 1185–1333) ที่ชืน่ชมขอ้เท็จจริงที่ว่ำ ในคืนที่ไม่มีเมฆ 
พระจันทรจ์ะดเูหมอืนก ำลงัขำ้มสะพำนอยู ่ซึง่สะพำนแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของอะรำชยิำมะ 

 

 
 
จำกนัน้น ำทำนเดนิทำงสู ่เสน้ทางสายป่าไผแ่หง่อราชยิามา่ นีต้ัง้อยูต่นีเขำในเมอืงอรำชยิำม่ำ เกยีวโต ตลอดสองขำ้ง

ทำงนัน้รำยรอบไปดว้ยตน้ไผ่ทีเ่สยีดแทงกอขึน้ไปบนฟ้ำสงูไม่ต ำ่กวำ่สบิเมตร ปกคลมุทำงเดนิทีล่ำดเอยีงไปตำมเนนิเขำ

อย่ำงงดงำม เสน้ทำงนี้เรำสำมำรถเดนิชมควำมงำมของธรรมชำต ิซมึซับควำมสดชืน่ของกลิน่ไผ่ ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอ
ไผท่ีเ่คลำ้กบัเสยีงลม  
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น ำทำ่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรำ้งโดยโชกนุ อำชคิำงะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถำนทีพั่กผ่อน ตอ่มำบตุรชำย

ของทำ่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่รำสำทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรำ้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปรำสำท
โดยรอบปิดดว้ยทองค ำเปลวอยำ่งสวยงำม ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ำ่กับควำมสะอำดใสของสระน ้ำทีส่ำมำรถสะทอ้นใหเ้ห็นภำพตัว

ปรำสำทไดอ้ยำ่งงดงำม  

 

 
 

มำเทีย่วปรำสำททอง สถำนทีย่อดฮติในกำรต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ที
จะพลำดกับเมนูของหวำนทำนเลน่ยอดฮติของปรำสำททองไดยั้งไงกนั

แนะน ำซอฟทค์รมีจำกรำ้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวัซอฟทค์รมีนัน้จะ

เป็นรสชำเขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่มละมนุลิน้ ท ำมำจำกผงชำเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ำรับ
ของญีปุ่่ น ขำ้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ควำมนุ่มนวลกำรในลิม้รส และเพิม่

ถั่วแดงหวำนทีใ่หร้สชำดเขำ้กนัดกีบัชำเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผ่นทองค ำทีผ่ลติ
โดยฝีมอืชำ่งท ำกระดำษวำชสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่นาโกยา่ สเตช ัน่ ศูนยก์ลำงกำรคมนำคมทำงรถไฟทีส่ ำคัญของเมอืงและภูมภิำค Chubu อกี

ทัง้ยังเป็นจุดเชือ่มต่อในกำรเดนิทำงไปยังจังหวัดหรอืภูมภิำคอืน่ๆ  เพรำะทีน่ี่เป็นศูนยร์วมสถำนีรถไฟ JR, รถไฟใตด้นิ 

และรถไฟดว่นชนิคันเซ็นเอำไวด้ว้ยกัน สถำนี นำย่ำ สเตชัน่ จงึเป็นศนูยก์ลำงกำรคมนำคมทีส่ ำคัญมำกเลยทเีดยีว ทีช่ัน้

ใตด้นิของสถำนนีำโกย่ำยังมแีหลง่ชอ้ปป้ิงขนำดใหญอ่กีดว้ย  ไมว่ำ่จะเป็นรำ้นขำยเสือ้ผำ้แฟชัน่ รองเทำ้ กระเป๋ำ อปุกรณ์

เดนิป่ำ รำ้นขำยของฝำก  รำ้นอำหำรมำกมำย เชน่ รำ้นขำ้วหนำ้ปลำไหล รำ้นปีกไกท่อด รำ้นซชู ิ  

**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ทาคายาม่า – หมู่บา้นชริาคาวะโกะ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายาม่า - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ-  สวนดอกไม้

บก๊กะโนะซาโตะ  – ออิอน จสัโก ้

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
ทำ่นเดนิทำงสู ่จังหวดั “ฮดิะ” จังหวดัทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชำตทิีส่วยงำม ผูค้นทีเ่ป็นมติร น ำทำ่นเทีย่วชม เมอืงทา

คายาม่า ทีไ่ดช้ ือ่ว่ำ“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนำดเล็กน่ำรักตัง้อยู่ในหุบเขำทีย่ังคงดูแลวัด ศำลเจำ้ แม่น ้ำ สะพำน 
ตลำดเชำ้ และบรรยำกำศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่ำงลงตัว น ำท่ำนสู ่“หมู่บา้นชริาคาวะโกะ หมู่บำ้นทีไ่ดรั้บ

เลอืกจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ น

ด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตำมรูปแบบของบำ้นทีห่ลังคำชันถงึ 60 องศำ มลีักษณะ
คลำ้ยสองมอืทีพ่นมเขำ้หำกัน ตัวบำ้นมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร และมีควำมกวำ้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรำ้งของบำ้น

สรำ้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดยีว แตยั่งคงควำมแข็งแรงสำมำรถรองรับหมิะทีต่กมำอยำ่งหนักในชว่งฤดหูนำวไดด้ ี
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น ำท่ำนชมสถำนที่ส ำคัญเมื่อครัง้อดตี ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ที่ท ำงำน และที่อยู่อำศัยของผูว้่ำ

รำชกำรจังหวัดฮดิะมำเป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุโตกกุำวำ่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวำ่ 300 ปีทีแ่ลว้ 
เป็นทีท่ ำกำรรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่ำ้มพน้ยุคสมัยมำไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ ซึง่ภำยในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วน

พจิำรณำคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจำ้หนำ้ที ่ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
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น ำชมควำมงำมของเมอืงทำคำยำมำ่ ซึง่ยังคงคว ำมเป็นบำ้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยำ่งแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนั
มาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืน และรำ้นคำ้น่ำรัก ๆ ทียั่งคงอนุรักษ์แบบของบำ้นในสมัยเอะโดะกวำ่ 300 ปีกอ่น ใหท้ำ่น

ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงและเก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจ ไม่วำ่จะเป็นเหลำ้สำเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตำซำรุ
โบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตำตำมควำมเชือ่ของคนโบรำณสมัยกอ่น   

 

 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนดอกไมบ้๊กกะโนะซาโตะ  ใหท้่ำนไดน่ั้งรถรำงสัมผัสบรรยำกำศภำยในไร่  ชมควำม
สวยงำมของดอกไมน้ำนำพันธุอ์ำท ิดอกกหุลำบ, ลลิลี,่ ซำเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินี่ย และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ทีเ่บง่บำน

ตอ้นรับผูท้ีม่ำเยอืน เก็บภำพประทบัใจทีแ่สนโรแมนตคิกบัมวลหมู่ดอกไมอ้กีทัง้ฉำกหลังยังเป็นโบสถส์ดุคลำสสคิ หมาย
เหตุ : รายการทอ่งเทีย่วนีไ้มร่วมคา่บรกิารรถรางและคา่บรกิารกจิกรรมอืน่ๆภายในสวนและดอกไมท้ีจ่ดัแสดง

จะเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล 
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ซึง่ภำยในสวนบ๊กกะโนะซำโตะแห่งนี้เปิดใหเ้ขำ้ชมทุกฤดูกำล ซึง่ฤดูรอ้นช่วงปลำยเดอืนเมษำยนเป็นตน้ไป
จนถงึเดอืนพฤษภำคมจะเป็นทุ่งดอกพิ้งคม์อส และสวนดอกทวิลปิ ชว่งเดอืนกรกฏำคม จะเป็นทุ่งดอกลำเวน

เดอร์ และในส่วนช่วงเดอืนสงิหำคมถงึกันยำยนนั้นจะมีสวนดอกทวิลปิ ดอกดำวกระจำยและดอกไมห้ลำกส ี
มำกมำยหลำกหลำยสำยพันธุใ์หท้กุทำ่นไดเ้ลอืกชม สว่นในชว่งฤดูหนำวนัน้พืน้ทีแ่ห่งนี้จะปรับเปลีย่นเป็นลำน

สกใีหนั้กท่องเทีย่วเขำ้มำเยีย่มชมกันอย่ำงไม่ขำดสำย นอกจำกธมีพำรค์แห่งนี้จะเป็ฯสวนดอกไมแ้ลว้นัน้ ยังมี
โซนอืน่ๆใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชมอกีดว้ยไม่วำ่จะเป็นสวนสัตว ์กจิกรรมเวริค์ชอ้ป และคำเฟ่ รำ้นน่ำรักๆตำ่งๆมำกมำย

ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกตำมอธัยำศยั 

แผนทีแ่สดงจดุทอ่งเทีย่วตา่งๆภายในสวน BOKKA NO SATO 

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ หำ้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกทำน หรือเลอืกซือ้สนิคำ้ที่

เป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อำท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รำ้น 100 เยน และ หำกท่ำนใดหลงไหลในรสชำดของคทิแคทชำเขยีว
สำมำรถหำซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**   

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่       ปราสาทโอซากา้ – ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ล็ท  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถือไดว้่ำเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืง สมัผัสควำมยิง่ใหญ่และชมนิทรรศกำรทีจั่ดแสดงอยู่ภำยใน ซึง่เล่ำถงึควำมเป็นมำของปรำสำท รวมทัง้ประวัตแิละ

ขำ้วของเครือ่งใช ้ตำ่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี ำสัง่ใหก้อ่สรำ้งปรำสำทแห่งนี้  จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง

โอซำกำ้  

 
 

จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้เครือ่งส ำอำงค ์อำหำรเสรมิ เครือ่งประดับคุณภำพดทีีร่ำ้นคำ้ปลอดภำษีดวิตีฟ้ร ีซึง่มสีนิคำ้
ใหบ้รกิำรทุกท่ำนเลอืกจับจ่ำยใชส้อยในรำคำถูกย่อมเยำวอ์ย่ำงมำกมำยโดยสนิคำ้บำงประเภทจะไม่สำมำรถซือ้ในเมอืง

อืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคำ้ประจ ำเมอืงเท่ำนัน้ ย่ำน ชนิไซบาช ิย่ำนชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซำกำ้ ภำยใน
ยำ่นนี้มรีำ้นคำ้เกำ่แกป่ะปนไปกับรำ้นคำ้อันทันสมัย และสนิคำ้หลำกหลำยรูปแบบทัง้ส ำหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่ำนนี้ถอื

วำ่เป็นย่ำนแสงส ีและบันเทงิชัน้น ำแห่งหนึ่งของนครโอซำกำ้ อกีทัง้ยังมรีำ้นอำหำรทะเลขึน้ชือ่มำกมำย ซึง่เสน่หอ์ย่ำง

หนึง่คอื ทุกรำ้นจะประดับประดำรำ้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท ำใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลำหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วให ้
ควำมสนใจและแวะถ่ำยรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่ำงมำก และรำ้นคำ้ทุกแห่ง จะพยำยำมสรำ้งจุดเด่นใหแ้ก่รำ้นของตนใหไ้ด ้

มำกที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคำ้ใหเ้ขำ้มำใชบ้ริกำร สัญลักษณ์เด่นของย่ำนนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมำยกำรคำ้ของ  กูลิโกะ 
ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจำกญีปุ่่ นน่ันเอง 
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จำกนัน้น ำทำ่นสู ่รงิก ุเอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนำมบนิคันไซ ใหท้ำ่นเพลดิเพลนิกับกำร
เลอืกซื้อสนิคำ้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลำกหลำยและสนิคำ้ดรีำคำพิเศษ อำท ิเครื่องส ำอำง, เครื่องประดับ, เสือ้ผำ้, 

กระเป๋ำ, รองเทำ้อปุกรณ์กฬีำ, เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และยังเป็นแหลง่รวมสนิคำ้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ำกมำยกบัคอลเลคชัน่
เสือ้ผำ้ล่ำสุด อำทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้

เลอืกซือ้กระเป๋ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครือ่งประดับ และ

น ำ ฬิ ก ำ ห รู อ ย่ ำ ง  Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯ ล ฯ  ร ว ม ไ ป ถึ ง ร อ ง เท ้ ำ แ ฟ ชั่ น  Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯ ล ฯ  ห รื อ เลื อ ก ซื้ อ สิ น ค ้ำ ส ำ ห รับ คุ ณ ห นู   Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำย ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  
(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 

 

 
 
พกัที ่  โรงแรม  BELLEVUE GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.50 น. เหริฟ้ำสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.50 น. ถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ 
 

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

 

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่นท ำกำร 

ออกตัว๋เนื่องจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออกทา่นละ  8,000 บาท 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

07 – 11 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 

15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999 8,000 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999 8,000 
05 – 09 มถิุนายน 2562 21,999 8,000 
07 – 11 มถิุนายน 2562 22,999 8,000 
12 – 16 มถิุนายน 2562 23,999 8,000 
14 – 18 มถิุนายน 2562 22,999 8,000 
19 – 23 มถิุนายน 2562 23,999 8,000 
21 – 25 มถิุนายน 2562 23,999 8,000 
26 – 30 มถิุนายน 2562 22,999 8,000 
28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 23,999 8,000 
03 – 07 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 
12 – 16 กรกฎาคม 2562 25,999 8,000 
13 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 
17 – 21 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 25,999 8,000 
26 – 30 กรกฎาคม 2562 25,999 8,000 
20 – 24 สงิหาคม 2562 23,999 8,000 
22 – 26 สงิหาคม 2562 23,999 8,000 
04 – 08 กนัยายน 2562 23,999 8,000 
06 – 10 กนัยายน 2562 23,999 8,000 
11 – 15 กนัยายน 2562 23,999 8,000 
13 – 17 กนัยายน 2562 23,999 8,000 
18 – 22 กนัยายน 2562 23,999 8,000 
20 – 24 กนัยายน 2562 23,999 8,000 
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ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่น  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร    คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำธรรมเนียมวซี่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น (เพรำะรัฐบำลประกำศยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถำ้กรณีทีท่ำงรัฐบำลประกำศใหก้ลับมำใชว้ซี่ำ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยในกำรท ำวซี่ำเพิม่ ท่ำนละ 
1,700 บำท** 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซักรดี มนิิ

บำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 ค่ำธรรมเนียมวซี่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น (เพรำะรัฐบำลประกำศยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมัดจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 10,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้ือว่ำ

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสำร
กำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจองกับทำง

บรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอยำ่งหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรให ้
น ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน คนืเงนิค่ำบรกิำรรอ้ยละ 100 ของค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
กำรส ำรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสำยกำรบนิ 

หรอืผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วนักอ่นกำร

เดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำง
นอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำร

ช ำระเงนิมัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 

และเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี ้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 
6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของ
สมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดงันัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
กำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ตั๋วเครือ่งบิน คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ 

คำ่ประกนัภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญำตใหถ้อืไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้สิง่ของดังกล่ำวมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกว่ำทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกบัอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

 
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมำยหำ้มน ำผลติภัณฑท์ีท่ ำมำจำกพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขำ้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นกำรป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมำจำกสิง่เหลำ่นี ้หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคำ่ปรับในอตัรำทีส่งูมำก 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/

