
OSAKA SAKURA 4D3N 

ฟินเฟ่อร ์
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนมนีำคม – เมษำยน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสำยกำรบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

เทีย่วโอซำกำ้ เกยีวโต อำรำชยิำมำ่ Free Day USJ 1 วนัเต็มๆ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

 

 

 



** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่่น - ริงกุเอ้าเลท 

05.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X 

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 372 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./

ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ900 

16.00 น.   ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) 

เป็นจังหวดัท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัสองและขนาดใหญ่เป็นอนัดับสามของญ่ีปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ

ภูมิภาคคนัไซ อีกทั้งยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย (เวลาที่ญี่ปุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหาร

สด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจบั*** 

 น าท่านสู่ ริงกุเอ้าเล็ท (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นใกลก้บัสนามบินคนัไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกบั

การเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ช่ือดังหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, 

กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่

เ ส้ือผ้า ล่ า สุด  อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้ ง เ ลือก ซ้ือ

กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง 

Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki,Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, 

Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki Houseและสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

26-29 มีนาคม 2560 29,999 6,900 

02-05 เมษายน 2560 29,999 6,900 

09-12 เมษายน 2560 (สงกรานต์) 29,999 6,900 



ค า่         อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั   FUJIYA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง   โอซาก้า –อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิ

มิอนิาริ – ชินไซบาชิ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

  น าท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยูท่างตะวกัตกของเกียวโต ตวัเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคกัมากในช่วงวนัหยดุ 

มีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเ้ร่ือยๆ น าท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็น

เส้นทางเดินเล็กๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือข่ีจกัรยายผ่านก็ได ้ให้บรรยากาศท่ีแปลกและหาได้

ยาก อิสระให้ท่านเดินชมความงามยามท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพ้ืนดา้นล่าง ประกอบกบัมีลมพดัมา

พร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนติกยิง่นกั บริเวณใกล้ๆ  จะ

เป็นร้านขายของพ้ืนเมืองท่ีท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือสานจากไผ ่จากนั้นชม สะพาน

โทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของอาราชิยาม่า 

สะพานน้ีมีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลงันั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น ้ าท่ีทั้ งสองฝ่ังมีแนบตน้

ซากรุะเรียงรายเรียบแม่น ้ าไปเร่ือยๆ ท าใหเ้ป็นจุดชมซากรุะท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร แบบ Japan Set (2)  

น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 

1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคญัท่ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่นด้วย 

เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชิมิสุและท่านมีความ

ตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีใหเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากท่ีท่านเสียชีวติ คนไทยนิยมเรียกกนัวา่ วดัทอง เน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะ

มีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยูก่ลางน ้ า ท าให้เกิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพ้ืนน ้ าเบ้ืองหนา้ จนเกิดเป็นภาพ

ท่ีสวยงามเป็นอีกสญัลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโต จากนั้นสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกอนิาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ี

คนไทยชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชินโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงท่ีเรียง

ตวักนัจ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็น

ตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์ก่ายจึงสามารถ

พบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั 



ค า่         อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

อิสระช้อปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi Shopping Arcade บริเวณแหล่งช้อปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค ์ร้านรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้าน

ขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งท่ี

ตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี 

พกัที ่  FUJIYA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 หลงัอาหารให้ท่านอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกด์ให้ค  าแนะน าการเดินทาง (ไม่มีรถ

บัสบริการ) 

แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ 

 วดัชิเทนโนจ ิ(Shitennoji) หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น เช่ือกนัวา่เป็นวดัพทุธแห่งแรกขอประเทศญ่ีปุ่น 

 พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือท่ีเรียกวา่ Kaiyukan ตั้งอยูท่ี่ Tempozan Harbor Village 

บริเวณอ่าวโอซากา้ พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีสัตวน์ ้ าหลากหลายชนิดท่ีอาศยัอยู่ในมหาสมุทร

แปซิฟิก 

 ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ท่ีมีความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นจากศาลเจา้อ่ืนๆของ

ญ่ีปุ่น ถึงแมศ้าลเจา้เฮอนัจะไม่ไดมี้ประวติัความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจา้อ่ืนๆของเกียวโต 

 วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหน่ึงในวดัท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่น 

 แนะน าแหล่งช้อปป้ิง 

 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซากา้ เป็นแหล่งรวม

ร้านอาหารมากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

 อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวยัรุ่นโอซากา้ คลา้ยกบัยา่นฮาราจูกขุองโตเกียว ยา่นน้ีก็

จะไดพ้บกบัแฟชัน่การแต่งตวัของวยัรุ่น และวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น มีบรรยากาศคร้ึกคร้ืน ระหวา่งทางมีร้าน

กาแฟ เส้ือผา้ และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกยา่นหน่ึงท่ีน่ามาเดินเล่น 

 



หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม (ไม่รวมในค่าทวัร์)  

 ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเม่ือเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุก

แห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ท่ีเปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San 

Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ  Universal Wonderland ผู ้ เ ข้าชม

สามารถเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ตั้งแต่เคร่ืองเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะท่ีหวาดเสียวสุดๆ 

นอกจากน้ียงัมีหนงั 3 มิติ อยา่งเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเร่ืองใหม่

ล่าสุดอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซ่ึงเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาด

ใหญ่ ท่ีมีโรงแรม ร้านคา้ ร้านอาคารจ านวนมาก รวมทั้งร้านท่ีขายสินคา้ของยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ และของท่ี

ระลึกของเมืองโอซากา้ และใกล้ๆ กนัก็ยงัมีพิพิธภณัฑท์าโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิช่ือดงัของโอซากา้มาเปิดให้

ไดล้ิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินข้ึนช่ือของโอซากา้ ท่ีไดรั้บการโหวตจากชาวเมืองวา่เป็นสุดยอดร้านทาโกะยา

กิ รวมกนัมาเปิดอยูท่ี่แลว้ พิพิธภณัฑน้ี์ตั้งอยูท่ี่ชั้น 4 ของหา้งแห่งน้ี  

**อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศัย** 

ทีพ่กั  FUJIYA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ี่  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – ดิวตีฟ้รี – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาท

จะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูท่างป้อมตะ

วกัตก มีตน้ซากุระกวา่ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระท่ีโด่งดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแห่งน้ี

จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิง่ น าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งชอ้ป

ป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค ์ร้านรองเทา้ กระเป๋า

นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC 

Mart เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งท่ีตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร แบบ Yakiniku (5)  

 น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี ดวิตีฟ้รี อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา้ น ้ าหอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั  

ค า่         อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ 

17.05 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ901 

 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

20.20 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 10,000 บาท จากราคาทวัร์ 

 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

** สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์มีเง่ือนไขเพิม่ตามรายละเอยีดด้านล่าง**  

1. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ใช้ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ั่งว่าง อาจจะท าใหค้รอบครัวท่ีมาดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่ติดกนั  
หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองท่ีนัง่ติดกนัจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม ดงัน้ี  
 

 UP BUSINESS (ไป-กลบั)  26,000 บาท  
(โปรดสอบถามก่อนการเดินทาง ราคาไม่เท่ากนัและตอ้งเช็คท่ีนัง่) 
 

Quiet Zone ไม่อนุญาตใิห้เดก็อายุต่ากว่า 10 ปี นั่ง 

 Quiet Zone (Hot Seat)    1,600 บาท/เท่ียว 
 Quiet Zone  (Seat)       500 บาท/เท่ียว 
 Hot Seat (Normal Zone)    1,400 บาท/เท่ียว 
 Baby Bassinet (จองคู่กบั hot seat)   1,400 บาท/เท่ียว 
 Standard Seat          400 บาท/เท่ียว 



 
Airbus A330 

 

 

   

2. ทางแอร์เอเชียมนี า้หนกักระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซ้ือน ้ าหนกัเพ่ิมกรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี ณ 

วนัจองทวัร์ อตัราค่าสมัภาระตามรายละเอียดดา้นล่าง 

**ซ้ือน้าหนักกระเป๋าเพิม่**  

 5 กก.= 500 บาทต่อเทีย่ว  

 10 กก.= 750 บาทต่อเทีย่ว 

 20 กก.= 1,100 บาทต่อเทีย่ว 

3. ส่วนลูกค้าทีจ่ะซ้ืออุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทิเช่น ไมก้อลฟ์ ตอ้งซ้ือค่าสมัภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาเพ่ิมเติมแยกจากค่าสมัภาระ 

ตามรายละเอียดดา้นล่าง  

**ค่าอุปกรณ์กฬีาราคา**  

 20 กก.= 900 บาทต่อเทีย่ว 

 25 กก.= 1,150 บาทต่อเทีย่ว 

 30 กก.= 1,250 บาทต่อเทีย่ว 

 40 กก.= 1,550 บาทต่อเทีย่ว 

 ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง นน.เกินกวา่ก าหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เท่ียว  

 ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คนัไซ นน.เกินกวา่ก าหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เท่ียว  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่

เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั้นๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

***ห้องพักที่ญี่ปุ่ นมขีนาดเล็กและมีจ านวนห้องจ ากดัในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้า Request ประเภทห้องพกั สามารถ Request ได้ 

แต่อาจไม่ได้ตามทีต้่องการ (On Request)*** 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่า

เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วซ่ีาตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการยืน่ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคเุทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ้นต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะ

เดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือน

การเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งให้ลูกค้าท่านอื่นทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้

ท้ังหมดนีแ้ล้ว 



 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว

เคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจ

โปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการ

หน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย
คุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้ งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย
อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มิฉะนั้นบริษทั
ฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งให้
เป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียว
และ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู ้
เดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้
โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


