
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO MIYAMA 5D3N 

ทวัร ์เรยีล เรียล โอซากา้... ฟรเีดย ์



 

 

 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวก 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ 612 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.45 ชัว่โมง 

  

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมูิ-สนามบินคันไซ - - -  
2 สนามบินคันไซ-เมืองโอซากา้-เมืองนารา-วัด

โทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-
ศาลเจา้เทพอินาริ-วัดคิโยมิส-ึชอ้ปป้ิงย่านฮิ
กาชิยามา่-เมืองโอซากา้ 

- 🍽 
 

- Ibis Styles Osaka Namba 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 ถ่ายรปูปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-เรียนรู้
พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจา้เฮอัน-หมูบ่า้นโบราณ
คายาบกุิโนะซาโตะ-สนัดอนทรายอามาโนะฮา
ชิดาเตะ-ขึน้เคเบิ้ลคารห์รือรถรางสู่ดา้นบน
ภเูขา-วัดจิออนจ-ิสะพานขา้มชอ่งแคบไคเซ็น
เคียว-เมืองโอซากา้ 

🍽 
 

🍽 
 

- Ibis Styles Osaka Namba 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 อิสระเต็มวัน (เลือกซ้ือทัวรเ์สริม USJ) 🍽 - - Ibis Styles Osaka Namba 
หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินคันไซ-สนามบินสวุรรณภมูิ 🍽 - -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-เมืองโอซาก้า-เมืองนารา-วดัโทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-ศาล
เจ้าเทพอินาริ-วดัคิโยมิสึ-เมืองโอซาก้า 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของ

ประเทศญ่ีปุ่ นเมื่อ 1,300 ปีก่อน ในนครนารานัน้ มีสถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย 

เป็นเมืองที่มีครบทุกสิ่ง ทัง้ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ เมืองเก่า คาเฟ่ งานคราฟต์ ทกุอย่างก าลงั

ดี และเป็นเอกลกัษณ์ในแบบของตัวเอง จากนัน้น าท่านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) หรือ

วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ “ไดบุตสึ” (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียง

มากที่สุด และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ น ถูกสร้างขึน้ในปี 752 เป็น

เหมือนศนูย์กลางของวดัทัง้หมดในประเทศ และมีอิทพลเป็นอย่างมากในยุคนัน้ ต่อมาเพื่อลด

บทบาทและอิทธิพลของวดัต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะ

ในปี 784 อีกทัง้อาคารหลกัของวดัเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยอาคารหลงัปัจจุบนันีม้ี

ขนาดเพียง 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดิมเท่านัน้ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือได

บตุสเึดน ซึง่มีขนาดใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูถึง 15 เมตร อีกจดุที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยม

อย่างมากก็คือ “เสาไม้ยกัษ์” ซึ่งฐานขนาดรอบเสานีม้ีขนาดเท่ากบัรูจมกูของหลวงพ่อโต และ

ด้านล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่า หากใครสามารถลอดผ่านช่องนี ้

ไปได้ ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้านัน่เอง จากวดัโทไดจิเดินมาเร่ือยๆ ประมาณ 300 เมตร 

จะพบกบั สวนสาธารณะนารา (Nara Park) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “สวนกวางนารา” คง

เพราะที่นี่  เป็นที่ที่มีกวางกระจายตัวเดินเล่นอยู่เยอะที่สุดในเมือง สวนแห่งนีเ้ป็นหนึ่งใน

สวนสาธารณะเก่าแก่ที่สุดของญ่ีปุ่ นที่สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1880 และกว้างถึง 3,130 ไร่ ท่าน

สามารถซือ้ขนม “เซมเบ้” ให้กวางได้ ซึ่งกวางนาราจะชอบมาก เป็นขนมแป้งอบกรอบที่คน

ญ่ีปุ่ นนิยมกินกับชาร้อน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคยเป็น

เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงท าให้เมืองเกียวโตแห่งนี ้มีสถานที่

ส าคญัๆ ที่เต็มไปด้วยประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

https://kiji.life/nara-park/


 

 
จากนัน้น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียก

กนัว่า “ศาลเจ้าแดง หรือศาลเจ้าจิง้จอก” เป็นศาลเจ้าชินโต ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเกียวโต 

บริเวณเขาอินาริ ศาลเจ้าแห่งนีม้ีชื่อเสียงจาก “เสาโทริอิ” (Torii) สีแดงชาดจ านวนหลายหมื่น

ต้น ซึ่งตัง้เรียงกนัเป็นอโุมงค์ทอดยาวตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ซึ่งมีความสงู 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้า ผู้คนเชื่อกนัว่าภูเขาอินา

ริ เป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว 

รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะ

เห็นรูปปัน้จิง้จอกอยู่จ านวนมากภายในศาลเจ้านัน่เอง จากนัน้น าท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ “วัด

น า้ใส” เป็นวดัเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายเุก่าแก่กว่าตวัเมืองเกียวโต ตวัวดัก่อสร้างด้วยไม้เกือบ

ทัง้หมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค า้ยนัระเบียงวดัขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเสาไม้จ านวนร้อย

กว่าต้น สงูจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปแูม้แต่ตวัเดียว โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของ

ชาวญ่ีปุ่ นโบราณนัน่เอง จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต 

มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงามพร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ จากนัน้ให้ท่านช้

อปปิง้ ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการค้าที่ถือว่าฮอตฮิตมากที่สดุแห่งหนึ่ง

ของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ะตัง้อยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไป

ด้วยร้านค้าจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆ และร้าน

ขนมพืน้เมือง พดูได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ท าให้ยานนีม้ีเสน่ห์มากที่สุดก็

น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยงัคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ อิสระให้ท่านได้

เดินเล่น เลือกซือ้ เลือกดขูองตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) 

เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

ตัง้อยู่ในภูมิภาคคนัไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบนัเมืองโอซาก้า มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทัง้

แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ อิสระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

(Shinsaibashi) บริเวณแหลง่ช้อปปิง้แห่งนีม้ีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้า

ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 



 

 
ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ น และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC 

Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี ้ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยงั 

ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบนัเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จาก

สะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้าย

โดทงโบริกลูิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนกักรีฑาก าลงัวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึง่

ถูกติดตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนีย้งัมีอีกหนึ่งสญัลกัษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นัน่ก็

คือ ร้านปคูานิโดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มีปยูกัษ์ขยบัแขน และลกูตาได้อีกด้วย และห้ามพลาด

ส าหรับ “ทาโกยาก”ิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก Ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม   ถ่ายรปูปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอนั-หมู่บ้านโบราณ
คายาบุกิ โนะ ซาโตะ-สนัดอนทรายอามา โนะ ฮาชิดาเตะ-วดัจิออนจิ-สะพานข้ามช่องแคบไค

เซน็เคียว-เมืองโอซาก้า 



 

 
จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) แลนด์มาร์กอนัดบั

หนึ่งของเมืองโอซาก้า ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมา

เยือนยังเมืองโอซาก้า ด้วยความยิ่งใหญ่อลงัการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ ห้อมล้อมด้วย 

ก าแพงหิน คนู า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลมุพืน้ที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดตูดักบัความ

เป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ท าให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาท

โบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian 

Shrine) ศาลเจ้าแห่งนีน้ัน้ ถกูสร้างขึน้เพื่อให้ระลกึถึงจกัรพรรดิคามม ุและจกัรพรรด์ิโคเมอิ ผู้ ท่ี

มีความส าคญัต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจกัรพรรดิองค์แรก และองค์สดุท้ายของ

เกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสา และประตโูทริอิยักษ์สีแดงที่

ตัง้อยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล น าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ 

เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่ น (Sado) ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอน

การชงชาแบบญ่ีปุ่ นตัง้แต่การวอร์มอปุกรณ์ การชง และขัน้ตอนการด่ืม และยงัเปิดโอกาสให้

ท่านได้มีสว่นร่วมในพิธีการชงชานีอี้กด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ น าท่านสู่ หมู่ บ้านโบราณคายาบุกิ โนะ ซาโตะ 

(Kayabuki no Sato) เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมท้องถิ่นเล็กๆ ในชนบทเมืองมิยามะ (Miyama) 

ลักษณะของบ้านเรือนเป็นหลังคาทรงสูง และมุงหลังคาด้วยหญ้าคายะ (Kaya) ซึ่งเรียก

รูปแบบหลังคานีว้่า “คายาบุกิ” (Kayabuki) นั่นเอง มีบ้านอยู่ 50 หลัง โดย 38 หลัง ยังคง

โครงสร้างแบบดัง้เดิมที่สร้างขึน้เมื่อราวเกือบ 200 ปีมาแล้วไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ด้านหน้า

หมู่บ้านเป็นทุ่งดอกโซบะ (Soba) สีขาวที่ออกดอกบานสะพร่ังไปทัว่บริเวณ โดยมีบ้านคายาบุ

กิเป็นฉากหลังที่งดงาม อีกทัง้ยังมีดอกไม้ตามฤดูกาลที่ผลัดกันชูช่อสวยงามตลอดทัง้ปี มี

แม่น า้จากหุบเขาทอดโค้งผ่านหน้าหมู่บ้าน อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเดินเลน่เก็บภาพประทบัใจ 

อีกทัง้ยังสามารถเลือกซือ้ของขึน้ชื่อของหมู่บ้าน นั่นก็คือ ถั่วด า และไข่ไก่  ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ท้องถิ่นที่ร้านอาหารกับคาเฟ่น าไปใช้ท าเมนูสูตรพิเศษของตัวเอง  จากนัน้น าท่านสู่ สันดอน



 

 
ทรายอามา โนะ ฮาชิดาเตะ (Ama no Hashidate) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วิวทิวทัศน์สวย

ติด 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น เป็นชื่อของสนัดอนทรายที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติที่มีต้นสนเรียงราย

กว่า 8,000 ต้น มีความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต มีวิว

ทิวทศัน์ที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หากลองมองลงมาจากจุดชมวิวท่ีสวนคา

ซามตัสึ (Kasamatsu Park) จะเห็นว่ารูปร่างของสนัดอนทรายที่ทอดยาว และโค้งไปมานัน้ ดู

คล้ายมังกรก าลังเหินฟ้า ให้ท่านขึน้เคเบิล้คาร์ หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา (รวมค่าขึน้

กระเช้า) ซึ่งมีทัง้เคร่ืองเล่นต่างๆ, มมุถ่ายรูปสวยๆ และจุดชมวิวที่จะได้เห็น “อามาโนะฮาชิดา

เตะ” ดคูล้ายกบัมงักรที่ก าลงัจะทะยานขึน้ไปยงัสรวงสวรรค์นัน่เอง บริเวณนัน้ ยงัมี วัดจิออน

จิ  (Chionji Temple) เป็นวัดเก่าแก่  ทีตัง้อยู่ ติดกับอ่าวมิยาสุ ฝ่ังใต้แห่งนี  ้ เ ป็นสถานที่

ประดิษฐานพระโพธิสตัว์มนจุ ที่บรรดานักเรียน และนักศึกษา ต่างนิยมมาไหว้ขอพรเพื่อให้

ประสบความส าเร็จ ในเร่ืองการสอบแข่งขัน ก่อนถึงทางเข้าวัด ยังเต็มไปด้วยร้านขายของที่

ระลึก ร้านเช่าจักรยาน และร้านอาหารท้องถิ่นอีกมากมาย และหากป่ันจักรยานไปตามสัน

ดอนทรายทางเหนือ จะพบกับ สะพานข้ามช่องแคบไคเซ็นเคียว (Kaisenkyou) เป็น

สะพานที่สามารถหมุน เปิด-ปิด ได้ ไว้ส าหรับเป็นช่องทางเดินเรือ หรือจะเลือกเดินเลือกซือ้

ของที่ระลกึ ชิม ช้อป กินอาหารทะเล สไตล์สตรีทฟดูตามฤดกูาล ซึง่อาหารทะเลของที่นี่นัน้ สด 

และอร่อยมาก หลงัจากนัน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองโอซาก้า 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก   Ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 



 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
*** อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกซือ้ทัวร์เสริม Universal Studio Japan หรือจะเลือก
เดินเล่น ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยูนิเวอร์แซลสตูดิ โอเจแปน (Universal Studios Japan) (ติดต่อพนักงานขายเพื่อ

สอบถามราคา) ได้อัพเดทเคร่ืองเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซนอ่ืนๆ อีกมากมาย 

“Universal Studios Japan” หรือเรียกสัน้ๆ ว่า USJ เป็นสวนสนุกระดบัโลกที่ห้ามพลาด เปิด

ให้บริการตัง้แต่เดือนมีนาคมปี 2001 และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้วกว่า 100 

ล้านคน ส าหรับในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกัน ท าให้สวนสนุกมีความหลากหลาย และ

พร้อมต้อนรับทกุเพศทุกวยั 1. SUPER NINTENDO WORLD สมัผสัโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดใน

ต านาน ด้านในโซนนี ้มีเคร่ืองเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กบั Yoshi's Adventure และ

ระหว่างทาง จะมีมินิเกมส าหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ต

บอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยงัมีร้านอาหาร และร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าของ Super Nintendo 

World โดย เฉพาะ อีก ด้วย  2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER จาก

วนัท่ีส่ี    อิสระเตม็วนั 



 

 
ภาพยนตร์ชื่อดงัของโลกพ่อมดแม่มด “แฮรร่ีพอตเตอร์” พืน้ที่อนังดงามที่สร้างโลกแห่งเร่ืองราว 

Harry Potter ขึน้มาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถนั ทัง้ปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อ

มดแห่ง Hogsmeade และรถจกัรไอน า้ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามินเนี่ยน เพลิดเพลินกบั

ขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย ช้อปปิ้งสินค้ามินเนี่ยนแสนน่ารัก 4. Universal Wonderland 

บริเวณนีเ้ป็นบ้านของ เอลโม่ สนูปปี ้คิตตี ้และเหล่าตวัละครน่ารักอ่ืนๆ ที่เป็นที่นิยมทัว่โลก 5. 

Hollywood พบกับเคร่ืองเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟ้า 6. New York 

บริเวณนีม้ีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่ส าคัญแห่งยุคสมัยตัง้แต่ 5th 

Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินไปกับการส ารวจ

แหลง่ก าเนิดของความบนัเทิงไปกบัการเดินเลน่ไปตามถนน และตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์

ชื่อดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf 

และไชน่าทาวน์ ด้วยท าเลที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ ท าให้บริเวณนีม้ีกลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกบั

เมืองท่าที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโก้ที่มีชีวิตชีวา ลิม้ลองรสชาติของ

ซานฟรานซิสโก้ด้วยอาหารแคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับ

ไดโนเสาร์ขนาดมหมึาที่ฟืน้คืนชีพด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ ให้ทกุท่านได้ทวัร์ 

แม่น า้ท่ีพิศวง และลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village 

คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนงัระทึกขวญัในต านาน ด้วยความน่าสะพรึงของฉลามกินคนใน

เมืองนี ้Amity ส ารวจเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่าง และไอศกรีม

ในหมู่บ้านชายทะเล 10. Water World ชมการแสดงทางน า้ท่ีโลดโผนสมจริง จนท าให้ท่าน

กลัน้หายใจตัง้แต่ต้นจนจบอย่างสดุสนุก 

- ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิง้แห่งนีม้ีความยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้าน

กาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ น  และต่างประเทศ เช่น Zara, 

H&M, Beans, ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทกุอย่างที่ต้องการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้  



 

 
- ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบนัเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จาก

สะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้าย

โดทงโบริกลูิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนกักรีฑาก าลงัวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึง่

ถูกติดตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนีย้งัมีอีกหนึ่งสญัลกัษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นัน่ก็

คือ ร้านปคูานิโดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มีปยูกัษ์ขยบัแขน และลกูตาได้อีกด้วย และห้ามพลาด

ส าหรับ “ทาโกยาก”ิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า 
*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย *** 

ที่พัก   Ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ... 

09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ 613 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง 

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

วนัท่ีห้า   กรงุโอซาก้า-สนามบินคนัไซ-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 

 

 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 



 

 
ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 

ราคา 
ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

31 พฤษภาคม-04 มิถนุายน 66 D7E46N 28,919.- 6,900.- 8,900.- 
03-07 มิถนุายน 66 JTLNQB 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
04-08 มิถนุายน 66 KVE1XL 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
05-09 มิถนุายน 66 N79K4Q 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
06-10 มิถนุายน 66 M3CQNP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
07-11 มิถนุายน 66 E1F19C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
08-12 มิถนุายน 66 R1FKYI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
10-14 มิถนุายน 66 V5H6HJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
11-15 มิถนุายน 66 B4K9KW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
14-18 มิถนุายน 66 M7L7VQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
18-22 มิถนุายน 66 L5Q7VW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
19-23 มิถนุายน 66 IUEE5L 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
21-25 มิถนุายน 66 KYNHTH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
22-26 มิถนุายน 66 Q7FDMD 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
25-29 มิถนุายน 66 F57EMW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
26-30 มิถนุายน 66 JC2LGB 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 มิถนุายน-02 กรกฎาคม 66 B6W7PD 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
02-06 กรกฎาคม 66 R3FUGP 28,919.- 6,900.- 8,900.- 
03-07 กรกฎาคม 66 C19WFS 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
06-10 กรกฎาคม 66 Q16UTI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
09-13 กรกฎาคม 66 P6TUQT 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
10-14 กรกฎาคม 66 D7YNFQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
13-17 กรกฎาคม 66 Z7TYTG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
16-20 กรกฎาคม 66 JYH7GH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
17-21 กรกฎาคม 66 RY3W6X 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
20-24 กรกฎาคม 66 W3BP8P 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
22-26 กรกฎาคม 66 N5G8TJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
23-27 กรกฎาคม 66 D4I4YZ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
26-30 กรกฎาคม 66 A7EJTA 30,919.- 6,900.- 8,900.- 



 

 
27-31 กรกฎาคม 66 MYC87U 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 66 IZ89PI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 66 G73FGQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

01-05 สิงหาคม 66 F864QN 28,919.- 6,900.- 8,900.- 
03-07 สิงหาคม 66 PC326R 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
06-10 สิงหาคม 66 FY9YFH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
07-11 สิงหาคม 66 A4R9YJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
13-17 สิงหาคม 66 TZI6SL 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
14-18 สิงหาคม 66 HBP8XE 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
15-19 สิงหาคม 66 I44W3J 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
17-21 สิงหาคม 66 LUTZ5Y 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
20-24 สิงหาคม 66 J8M1UA 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
21-25 สิงหาคม 66 U2RC8C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
22-26 สิงหาคม 66 B614NT 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
24-28 สิงหาคม 66 W2P2TF 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
27-31 สิงหาคม 66 WU3YXR 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 สิงหาคม-01 กนัยายน 66 P6LPPG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
30 สิงหาคม-03 กนัยายน 66 JZH5TI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
31 สิงหาคม-04 กนัยายน 66 H1ZC2S 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

02-06 กนัยายน 66 G6UUXD 28,919.- 6,900.- 8,900.- 
03-07 กนัยายน 66 ZBIFRH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
07-11 กนัยายน 66 IBMDUE 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
09-13 กนัยายน 66 SYW39U 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
10-14 กนัยายน 66 P5FZKJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
14-18 กนัยายน 66 I1V18C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
19-23 กนัยายน 66 ZU4Z2B 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
20-24 กนัยายน 66 U43GXP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
25-29 กนัยายน 66 V89P5A 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
26-30 กนัยายน 66 G2SHPP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 66 O64CFG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 
28 กนัยายน-02 ตลุาคม 66 VYTZQX 30,919.- 6,900.- 8,900.- 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

**ท่านใดมีเที่ยวบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอร์เอเชีย เท่านัน้** 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเที่ยวบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเที่ยวบนิหลกัเท่านัน้ นอกเหนือจากสายการบนิที่ทาง



 

 
บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย

โปรแกรมทัวร์ที่เร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ และให้แจ้งต่อ
พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกครัง้ เน่ืองจากต้องได้รับการยืนยันเที่ยวบนิหลัก 

และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์ และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้  (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 



 

 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้ เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามคัคเุทศก์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

1. เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านัน้ ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่น่ังออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซือ้) 



 

 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน

ชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่
สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้ 

 

      2.      เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซือ้เท่านัน้) 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

2.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  



 

 
        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทัง้หมด และอื่ นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่สามรถใช้
เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้ 

 

3.  เงื่อนไขกรณีเกดิภัยพิบตัิ 

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะน า

เหตกุารณ์ดงักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตันัิน้จะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 

หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบัได้ และการจัดที่น่ัง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้ 



 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้  ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้  ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั

เกิน (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูค้าเป็นส าคญั 



 

 
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า

ทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนัน้ให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ านกั

อยู่ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 



 

 
1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเข้าข่ายคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าให้ได้ 



 

 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา

ในการท่องเที่ยว และช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเท่ียว และบริการ *** 

 


