
 
 

  



 
 

 

SHIKOKU AUTUMN ONSEN LOVER KANSAI 
6D4N โดยสายการบินแอรเ์อเซยีเอ็กซ์ [XJ] 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

ตุลาคม 2566 ราคาเพยีง 47,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-โอซากา้ XJ612 (00.55 - 08.45)     

2 สนามบินนานาชาติคันไซ – โกเบ ฮารเ์บอร์แลนด์ ถ่ายรูปโกเบ

พอร์ตทาวเวอร์ – ปราสาทฮเิมจิ – ถนนช้อปป้ิงมิยกูิ โดริ - ช้อป

ป้ิง Mitsui Outlet Park Kurashiki - แช่นา้แรธ่รรมชาต ิ

✈   

CENTURION HOTEL & SPA 

KURASHIKI ระดับ 3 ดาว หรอื

เทียบเทา่ 

3 เมืองเก่าคุราชิกิ – สะพานทาทาระ – เกาะชิโกกุ - เมืองมัตสึยา

มะ - กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอ้ีเล่ือนขึ้นชมปราสาทมัตสึ

ยาม่า – ถนนโดโงะ ไฮคาระ- หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ - ออน

เซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น - แช่น้าแร่ธรรมชาติ 

   
DOGO NO YADO KATSURAKI 

ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

4 พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหน ู– ชมใบไม้เปล่ียนสี ณ สะพานอิยะโนะคะซึ

ระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ - แช่น้าแร่ธรรมชาติ 
   

KOTOSANKAKU HOTEL 

ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

5 จังหวัดคางาวะ -ย่านเมืองเก่าอุดาสึ - ชมใบไม้เปล่ียนสี ณ  สวน

ริทสึริน – ผ่านชมสะพานโอะนารุโตะเคียว - ถ่ายรูปท่าชู2แขน

สุดฮิตกับป้ายกุลิโกะ - ช้อปป้ิงย่านดังชินไซบาชิ โดทงโบริ 

  อิสระ 

KANSAI WASHINTON 

AIRPORT 

ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินนานาชาติคันไซ - กรุงเทพฯ XJ613 (09.50 - 13.50)     

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) XJ612 (00.55 - 08.45) 

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันทีส่อง สนามบินนานาชาติคันไซ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ถ่ายรูปโกเบพอร์ตทาวเวอร์ – 

ปราสาทฮิเมจิ – ถนนช้อปป้ิงมิยูกิ โดร ิ- ช้อปป้ิง Mitsui Outlet Park Kurashiki - แช่

น้าแรธ่รรมชาติ 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612 

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านข้ันตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

[สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืน

มโีทษจับปรบัได้] 

 เดินทางสู่ เมืองโกเบ (Kobe) ซึ่งอยู่ในจังหวัดเฮียวโกะ และเป็นหนึ่งใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

ท่ีน่าดึงดูดใจส าหรับนักท่องเท่ียว โดยท่ีท่าเรือโกเบนั้น ในยุคศตวรรษท่ี 19 ก็เป็นหนึ่งในท่าเรือท่ีเปิดท า

การค้าขายกับต่างประเทศเป็นคร้ังแรกอีกด้วย ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด์ (Kobe Harborland) ต้ังอยู่ท่ี

บริเวณท่าเรือโกเบ เป็นย่านท่ีรวมท้ังแหล่งช็อปปิ้ งและความบันเทิงท่ีหลากหลายท่ีโด่งดังมากๆ มีท้ัง

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง โดยสามารถเดินเล่น

ตามทางเดินริมน้าเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ และร้านอาหาร

ต้ังอยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบราณท่ีรีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษท่ี 19 อีกด้วย บริเวณนี้มีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง 



 
 

 

ไม่ว่าจะเป็นห้าง Umie Mosaic ต้ังอยู่ริมน้า ภายในมีร้านค้าเล็กๆขายเสื้อผ้า และร้านอาหารท่ีสามารถ

เห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถข้ึนไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ท่ี

ต้ังอยู่หลังอาคารห้างโมเสค 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ ด้วยลักษณะของตัวปราสาทท่ีมีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่โต

ท่ีสุดในบรรดาปราสาทท่ีหลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ปุ่นและถึงแม้ตัวเมืองจะถูกท้ิงระเบิดอย่างหนัก

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และได้รับการยกย่อง

จากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจ าชาติญี่ปุ่นเม่ือเดือนธันวาคม ปี 1993 เป็นท่ีรู้จักกันดีใน

ต านานพื้นบ้านเก่ียวกับผีท่ีข้ึนชื่อ เร่ือง "ผีนับจาน" หรือซารายาชิกิ คือ เร่ืองราวของโอกิกุ สาวใช้ของ

ซามูไรผู้หนึ่งท่ีท าจานล้าค่าของตระกูลซามูไรแตก จึงถูกลงโทษด้วยการโยนร่างลงในบ่อน้า โดยในเวลา

ค่าคืนจะมีผู้ได้ยินเสียงผู้หญิงโหยหวนดังมาจากบ่อน้าเป็นเสียงนับจานช้า ๆ จนครบเก้าใบ ซึ่งบ่อน้านี้

ยังปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ 



 
 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 1)  

 น าท่านมุ่งสู่ ถนนช้อปปิ้ งมิยูกิ โดริ แหล่งช้อปปิ้ งย่านใจกลางเมืองฮิเมจิ มีความยาวเกือบ 1 กิโลเมตร 

จุดเด่นของย่านนี้ คือ การสร้างหลังคาท่ีคลุมท่ัวตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถ

มาเดินช้อปปิ้ งได้อย่างสบายใจคล้าย ๆ กับถนนช้อปปิ้ งทานุกิโคจิท่ีฮอกไกโด ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งกับ

ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองส าอางค์และร้านเสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ ต้ังเรียงรายอยู่ตลอด 2 ข้างทาง รวม

ไปถึงร้านอย่าง เดอ มิกิ คิตต้ี (Café de Miki Kitty) เป็นคาเฟ่ท่ีเอาใจสาวกคิตต้ีโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น

การตกแต่งร้านรวมถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมล้วนเป็นลายเจ้าเหมียวคิตต้ี แมวน้อยแสนน่ารักชี่อดังของ

ซานริโอนั้นเอง 



 
 

 

 

 มิตซุย เอาท์เล็ต (Mitsui Outlet) เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ท่ีเดินทางสะดวกสบาย ต้ังอยู่หน้าสถานีคุระชิกิ 

(Kurashiki) มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ท้ังสินค้าแบรนด์เนมของญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ และถือ

เป็นเอาท์เล็ตท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคชูโงะคุอีกด้วย 



 
 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

ที่พัก CENTURION HOTEL & KURASHIKI หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

หลังจากทานอาหารค่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันที่

สาม 

เมืองเก่าคุราชิกิ – สะพานทาทาระ – เกาะชิโกกุ – เมืองมัตสึยามะ - กิจกรรมน่ัง

กระเช้าหรือน่ังเก้าอี้เล่ือนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอ

นาฬิกา โบ๊ทจังคาระคุร ิ- ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น - แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 เมืองเก่าคุราชิกิ (Kurashiki) ในจังหวัดโอคายาม่า (Okayama) จะมีก าแพงดินสีขาวของโกดังและบ้าน

โบราณท่ีเรียงรายไปตลอดเส้นข้างทาง คลองสายเล็กๆ ท่ีสามารถล่องเรือชมวิวได้ สิ่งปลูกสร้างโบราณ

หลายแห่งภายในเมืองคุราชิกินั้นสร้างในสมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิ (ประมาณปี ค.ศ. 1603 – 1912) ซึ่ง

เป็นยุครุ่งเรืองเฟื่ องฟูอย่างมากของญี่ปุ่น โดยเป็นช่วงท่ีมีการค้าขายกับทางตะวันตก จนเกิดการ

ผสมผสานกันทางวัฒนธรรมและออกมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกร่วมสมัย ซึ่งยังคงมีการ

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน บ้านและโกดังโบราณและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า 



 
 

 

 

ร้านอาหาร คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ลานเบียร์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท าให้เมืองนี้มีการผสมผสานของ

สถาปัตยกรรมโบราณได้อย่างลงตัว 

 

 สะพาน Tatara สะพานท่ีเป็นหนึ่งในสามเส้นทางของ โครงการสะพานฮอนชู - ชิโกกุ เชื่อมต่อหมู่เกาะ 

ฮอนชู และ ชิโกกุ สะพานมีระยะก่ึงกลาง 890 เมตร (2,920 ฟุต) ในปี 2010 มีช่วงหลักท่ียาวท่ีสุดเป็น

อันดับสี่ของสะพานท่ีวางสายเคเบิลหลังจาก สะพานสุตอง ทางด่วนเป็นชุดของถนนและ ฝ่ังตรงข้าม 

ทะเลเซโตะใน ในญี่ปุ่น สะพานคุรุชิมะ - ไคเกียว อยู่บนเส้นทางเดียวกัน สะพานแห่งนี้เปิดใช้เม่ือวันท่ี 1 

พฤษภาคม 2542 มีช่องจราจรสองช่องทางในแต่ละทิศทางและมีช่องทางส าหรับจักรยานจักรยานยนต์

และคนเดินเท้าเพิ่มเติม เดิมทีสะพาน Tatara ถูกวางแผนไว้เป็น สะพานแขวน ในปี 1973 ในปี 1989 

ได้เปล่ียนการออกแบบเป็นสะพานพักสายเคเบิลท่ีมีช่วงเดียวกัน  



 
 

 

 

 

 เกาะชิโกะคุ (Shikoku) คือ 1 ใน 4 เกาะหลักของญี่ปุ่น บริเวณรอบเกาะโอบล้อมด้วยทะเลเซโตะ (Seto 

Inland Sea) และมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเอะฮิเมะ (Ehime), จังหวัดคา

งาวะ (Kagawa), จังหวัดโทคุชิมะ (Tokushima) และจังหวัดโคชิ (Kochi) บนเกาะนี้มีธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ อากาศค่อนข้างอบอุ่นจึงมีพืชพักให้ทานได้ตลอดท้ังปี จุดเด่นบนเกาะนี้คือ มีอุด้งท่ีแสนอร่อย

ลือชื่อ มีเส้นทางปั่ นจักรยาน มีโชยุท่ีเป็นรสชาติด้ังเดิม มีความเขียวชอุ่มของต้นไม้ในขุนเขา มีเส้นทาง

จาริกแสวงบุญท่ียาวนานถึง 1,200 ปีไปยังวัด 88 แห่ง ท้ังนี้พื้นท่ีบริเวณโดยรอบยังมีเกาะเล็กเกาะน้อย

ท่ีมีมนต์เสน่ห์น่าค้นหา 



 
 

 

 

 เดินทางสู่ เมืองมัตสึยามะ น าท่านเดินทางชม ปราสาทมัตสึยามะ ต้ังอยู่บนเนินเขาคัตสึยะมะได้รับการ

คัดเลือกให้ติด 100 สุดยอดปราสาทในญี่ ปุ่นเม่ือปี  2006 และเป็น 100 สุดยอดสถานท่ีทาง

ประวัติศาสตร์ในโครงการญี่ปุ่นแสนสวยเม่ือปี 2007 พื้นท่ีสวนสาธารณะชิโระยะมะท้ังหมดซึ่งรวมถึง

พื้นท่ีคูน้าได้รับการบรรจุเป็นสถานท่ีประวัติศาสตร์แห่งชาติและได้รับเลือกเป็น 100 สุดยอดสถานท่ีชม

ซากุระในญี่ปุ่น (1990) และ 100 สุดยอดสวนทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น (2006) อีกด้วย นอกจากนี้

น าท่านนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอ้ีเลื่อนข้ึนชมปราสาทมัตสึยาม่าเพื่อชมวิวอันสวยงามระหว่างทางข้ึน

ปราสาทมัตสึยาม่า 



 
 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 4)  

 ถนนโดโงะ ไฮคาระ มีของฝากท้องถ่ินให้เลือกซื้อมากมาย ซึ่งยาว 250 เมตร และเป็นท่ีต้ังของ

ร้านอาหารและร้านค้ากว่า 60 แห่ง มีร้านจ านวนมากท่ีเปิดให้บริการจนถึง 22:00 น. เป็นแหล่งซื้อของท่ี

เต็มไปด้วยเมนูอาหารท่ีหลากหลาย เหมาะส าหรับท่านท่ีเป็นนักชิม ท่านสามารถล้ิมลองเมนู เช่น บอต

ชาน ดังโงะ (เก๊ียวหวาน) เค้กทาร์ตอันมีชื่อของเอฮิเมะ และปลาสับทอดสูตรด้ังเดิมของเอฮิเมะและยัง

เหมาะส าหรับการหาซื้อของฝาก ซึ่งมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองเคลือบ Tobe ware แบบ

ด้ังเดิม ผ้าเชิดตัวอิมาบาริอันอ่อนนุ่ม และส้มแมนดารินเอฮิเมะ ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเอฮิเมะใน

บริเวณนี้ ส าหรับแฟนค่ายสตูดิโอจิบลิก็จะมีร้านจิบลิท่ีขายสินค้าซึ่งเก่ียวข้องกับสตูดิโอ 



 
 

 

 

 หอนาฬิกาบตจังคาระคุร ิมอีีกชื่อว่า หอนาฬิกาโบ๊ทจัง (Botchan Karakuri Clock) ต้ังอยู่ท่ีเมืองมัตสึ

ยามะ (Matsuyama) จ.เอฮิเมะ (Ehime) ใกล้ๆ กับบ่อออนเซ็นเท้า โฮโจเอ็นสแควร์ เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี

ท่องเท่ียวของเมืองมัตสึยามะ ท่ีปลายสุดของศูนย์การค้าจะมีนาฬิกาโบตจังคารากูริ นาฬิกาเรือนนี้จะ

แสดงความวิเศษออกมาทุก ๆ ชั่วโมงต้ังแต่ 8 นาฬิกาจนถึง 22 นาฬิกา เม่ือถึงเวลา นาฬิกาจะยืดตัวข้ึน

เพื่อแสดงตัวละครจากเร่ืองโบตจังในนิยายของนัตสึเมะ โซเซกิพร้อมเสียงดนตรีประกอบ ข้าง ๆ นาฬิกา

จะมีอ่างล้างเท้าขนาดเล็กเพื่อแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายหลังจากเดินเท่ียวท้ังวัน 



 
 

 

 

 โดโกะอนเซ็น (Dogo Onsen) มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี และได้รับการพูดถึงว่าเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเอะฮิเมะและเกาะชิโกะกุ อาคารบ่อแช่น้าร้อน ท่ีเป็น

ศูนย์กลางท่ีต้ังอยู่กลางเมืองถูกยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ อีกท้ังยังได้รับความ

นิยมเนื่ องจากถูกใช้เป็นต้นแบบของสถานท่ีในอนิเมชั่นเร่ือง “Spirited Away” โดยสตูดิโอจิบลิ

นอกจากนี้  รอบ ๆ โดโงะอนเซ็น (Dogo Onsen) ยังมีสถานท่ีท่องเ ท่ียวน่าสนใจมากมาย ท้ัง

สวนสาธารณะ วัด และศาลเจ้า แช่ตัวเสร็จแล้ว อย่าลืมแวะเดินเท่ียวรอบ ๆ เมืองอนเซ็นแห่งนี้ด้วย มา

สัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นสมัยก่อนท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานได้ท่ีนี่ 



 
 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

ที่พัก DOGO ONSEN HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

หลังจากทานอาหารค่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันทีส่ี ่ พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโค

โตฮิระกุ - แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู Towel Museum จังหวัดเอะฮิเมะ ผ้าขนหนูอิมาบาริ ( Imbari Towel) เป็น

ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของจังหวัดเอะฮิเมะ (Ehime) ด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเหมาะสมและมาตรฐาน

การตรวจสอบอันเข้มงวด ท าให้สามารถผลิตผ้าขนหนูเนื้อดีคุณภาพเยี่ยม ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากใน



 
 

 

ประเทศญี่ปุ่น โดยท่ีเมืองอิมาริ (Imabari City) ในจังหวัดฮิเอะฮิเมะ เป็นท่ีต้ังของผ้าขนหนู ( Towel 

Museum) ให้ท่านได้เลือกซื้อของท่ีระลึก อาทิ ผ้าขนหนู อย่างเพลิดเพลิน 

 

 สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ เป็นหนึ่งในสะพานโบราณท่ีมีความแปลกติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สร้างจาก

ไม้เนื้อแข็งหนัก 5 ตัน ทุกๆ 3 ปีจะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ สะพานทอดพาดยาวอยู่กับต้นสนซีดาร์

ขนาดใหญ่ท่ีปลายท้ังสองข้าง และมีสายเคเบิลเหล็กซ่อนอยู่ภายในเถาวัลย์เพื่อความปลอดภัย ท่าน

สามารถเดินสะพานได้ เม่ือลองข้ามสะพานก้าวหนึ่งก้าวสะพานจะสั่นไหวเล็กน้อย นี่คือความต่ืนเต้น

ของการข้ามสะพานนี้ เป็นสะพานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด ทอดยาวเป็นระยะทาง 45 เมตร 

กว้าง 2 เมตร สูงจากผิวน้า 14 เมตร (น้าหนักประมาณ 6 ตัน) ข้ามแม่น้าอิยะ(Iya River) ท่ีใจกลางหุบ

เขา และให้ผู้มาเยี่ยมชมมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม ช่วงใบไม้เปล่ียนสี จะประทับใจแน่นอนเพราะ

ท่ีนี่คือจุดชมใบไม้เปล่ียนสียอดนิยมท่ีมีความสวยงาม ตามทางระหว่างเราเดินข้ามสะพานสองข้างทางก็

เต็มไปด้วยใบไม้สีส้มเหลืองตามฤดูซึ่งตัดกับสีของแม่น้าสีฟ้า มีความสวยงามน่าจดจ า 



 
 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 7)  

 ศาลเจ้าโคโตฮิระกู (Kotohira-gu Shrine) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า คมปิระซัง (Konpira san) ต้ังอยู่บน

ภูเขาโซซุ จังหวัดคางาวะ (Kagawa) ในเมืองโคโตฮิระท่ีสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลจึงเป็นท่ีเคารพบูชา

ของชาวเรือ และเป็น 1 ใน 88 ศาลเจ้าและวัดแห่งการแสวงบุญบนเกาะชิโกะคุ ท่ีศาลเจ้าแห่งนี้ยัง

สามารถสักการะ Juichimen-Kannon หรือเจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ได้ด้วย การเดินข้ึนไปศาลเจ้า

จะต้องข้ึนบันไดกว่า 800 ข้ัน และหากต้องการเดินข้ึนไปยังศาลเจ้าชั้นในสุด จะต้องเดินต่ออีก 1,368 

ข้ัน ซึ่งตลอดทางข้ึนบันไดจะได้ชมความงามเป็นพิเศษของใบเมเปิ้ ลสีแดงในช่วงใบไม้ร่วงนอกจากนี้

ระหว่างทางเดินก่อนมาถึงศาลเจ้าจะผ่านถนนท่ีมีร้านค้าต้ังอยู่มากมาย  



 
 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8) 

ที่พัก KOTOSANKAKU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

หลังจากทานอาหารค่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันทีห่้า จังหวัดคางาวะ - ย่านเมืองเก่าอุดาสึ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนริทสึริน – ผ่านชม

สะพานโอะนารุโตะเคียว –  ถ่ายรูปท่าชู2แขนสุดฮิตกับป้ายกุลิโกะ –  ช้อปป้ิงย่านดัง

ชินไซบาชิ โดทงโบร ิ

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9) 



 
 

 

 

 เดินชมเมืองเก่า ย่าน เมืองเก่าอุดาสึ เป็นบริเวณอนุรักษ์บ้านเรือนแบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น ลักษณะของ

บ้านมีก าแพงป้องกันไฟไหม้ท่ีสร้างยกหลังคาให้สูงข้ึนหนึ่งระดับ เพื่อป้องกันการรุกลามของไฟไหม้ เป็น

วิธีการป้องกันภัยอันชาญฉลาดของคนในยุคก่อน เมืองมิโนในสมัยเอโดะเป็นเมืองของพ่อค้า จึงท าให้

หลงเหลือบ้านแบบอุดะสึอยู่เป็นจ านวนมาก และปัจจุบันก็ยังคงรักษาสภาพแบบเดิมเอาไว้  



 
 

 

 

 สวนรทิสึรนิ (Ritsurin Garden) อยู่ที่จังหวัดคางาวะ (Kagawa) ภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku) เป็น 1 ใน 3 

ของสวนท่ีมีภูมิทัศน์สวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของญี่ปุ่น เป็นสวนขนาดกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ีมาก

ถึง 750,000 ตารางเมตร มีท้ังภูเขาและสระน้าในบริเวณสวน พร้อมด้วยภูเขาชิอุง (Shiun Mountain) 

สูงตระหง่านอยู่เบื้องหลัง ภายในบริเวณสวนมีสระน้า 6 สระและเนินเขาจ าลอง 13 จุด การวางต าแหน่ง

ของต้นสน สะพาน และการจัดวางหินต่างๆ งดงามลงตัว เหมาะจะถ่ายรูปทิวทัศน์สวยๆ เก็บไว้เป็นท่ี

ระลึก ภายในสวนมีต้นไม้ ดอกไม้หลายสายพันธ์ุปลูกไว้ท่ัวบริเวณเช่น ต้นซากุระ ต้นบ๊วย ต้นเมเปิ้ ล สวน

ดอกไอริส เป็นต้น โดยเฉพาะต้นสนเก่าแก่ท่ีมีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้นและเป็นสวนสนโบราณท่ีได้รับ

การดูแลอย่างดีจึงกลายเป็นเอกลักษณ์  



 
 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 10)  

 สะพาน Ohnaruto (โอนารุโตะ) เป็นอีกแห่งท่ีเหมาะส าหรับการชมน้าวน จาก “Uzu-no-michi” 

ทางเดินทอดอยู่ก้นสะพาน นักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นวิวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลในของ

ญี่ปุ่น 



 
 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายต้ังอยู่

ปะปนไปกับร้านค้าแบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, 

Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกย่ีห้อดังท่ัวโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้แล้วยัง

มีสินค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจาก

ร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้

ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโน

แบบด้ังเดิม,อัญมณีเคร่ืองประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้า

มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ งได้จุใจ และยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญๆต่างๆมากมาย 



 
 

 

 

  

 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก KANSAI WASHINTON AIRPORT หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห่ก โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (XJ613 09.50 - 13.50) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 11) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

 ถึง สนามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ613  

13.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



 
 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

SHIKOKU AUTUMN ONSEN LOVER KANSAI 

6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเซยีเอ็กซ์ (XJ) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กไม่ใช้

เตยีง 
พักเดีย่ว 

ราคาไม่

รวมต๋ัว 

10 – 15 ตุลาคม 2566 47,900.- 44,900.- 10,900.- 34,900.- 

13 – 18 ตุลาคม 2566 47,900.- 44,900.- 10,900.- 34,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันทั้งคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 



 
 

 

 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีนั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)  

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋ว

โดยสาร  

- การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าที่บรษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 



 
 

 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบี้ยประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย

กว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 



 
 

 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินนั้นๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซึ่งต้องชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่านั้น 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มทั้ง

ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ



 
 

 

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมอีายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 

6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เนื่องจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 



 
 

 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองที่พัก  และ 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 
 

 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 



 
 

 

4. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหนา้ท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 

 


