
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JXJ18 AUTUMN GOLDEN ROUTE  
เทีย่วญีปุ่่น... โตเกยีว เกยีวโต นาโกยา่ โอซากา้ 6วัน4คืน 
ที่พัก โตเกียว 1 คืน ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาโกย่า 1 คืน ชนิไซบาชิ/นัมบะ 1 คืน 

พิเศษ เมนูขาปู + บุฟเฟต่์ชาบู + บุฟเฟต่์ป้ิงย่างยากินิกุ  
 

 ไหว้พระขอพร วัดนาริตะซัน วัดอาซากุสะ  
วัดน ้าใสคิโยมิสุเดระ ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ  เช็คอินแลนด์มาร์ค ศาลเจ้าฮาโกเน่ หุบเขานรกโอวาคุดานิ  

ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า  ถ่ายภาพกับ ป้ายกูลิโกะยอดฮิต สะพานอิบิซึบาชิ เรียนรู้วิธีชงชาที ่
Kawaguchiko Shikido ชอ้ปปิ้ งแบบจัดเต็ม ห้างไดเวอร์ซิตี้ Gotemba outlets ย่านชินไซบาชิ และ ย่านโดทงโบริ  

 

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก. 
 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็ 2-12 ปี  
(บาท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
 (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

28 ตุลาคม –  
02 พฤศจกิายน 65 

35,888  
 

 
ไมม่ีราคาเดก็ 

 (Infant ไม่เกนิ 2ปี 6,000 บาท) 

 
 
 

8,500 

30  

04-09 พฤศจกิายน 65 36,888 30  

11-16  พฤศจิกายน 65 36,888 30  

18-23 พฤศจกิายน 65 36,888 30  

25-30 พฤศจิกายน 65 36,888 30  

ไม่รวมค่าบริการและยืน่วีซ่า (ประเทศญี่ปุน่) 2,000 บาท (ถ้ามี) 



◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ600 BKK-NRT 23.50-08.40   
RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 
 
 
 
20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 

บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
 
 
 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญี่ปุน่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

 น าทุกท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญี่ปุ่น ต้ังอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู พาทุกท่าน
ชม วัดนาริตะซันชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่
ตั้งอยู่ ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่ วัดแห่งนี้มี รูป
เคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็น
องค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคัญที่
เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ ตาม
ธรรมเนียมก่อนเข้าวัดที่ถูกต้องในการช าระล้างเพ่ือ
ความบริสุทธิ์ก่อนเข้าวัด ข้ันตอนมีอยู่ว่าตักน ้าใส่
กระบวยที่วางอยู่ ราดมือซ้าย ราดมือขวา บ้วนปาก 
และน ้าที่เหลือใช้มือขวาต้ังกระบวยข้ึนเพ่ือให้น ้าที่เหลือไหลลงมาจนหมด และเป็นการล้างด้ามจับกระบวยไปในตัว ตัววัด
เป็นพ้ืนที่กว้าง ประกอบด้วยอาคารต่างๆที่มีความศักด์ิสิทธิ์มากมาย เช่น วิหารหลักซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานของ Dainichi 
Nyorai (พระไวโรจนพุทธะ) และวิหารอื่นๆเช่น Komyodo วิหารอายุเกินสามร้อยปี คนนิยมอธิษฐานให้สมหวังเร่ือง
ความรัก วิหาร Shakado ที่คนมักมาอวยพรให้โชคดีแคล้วคลาดปลอดภัย หรือศาลเล็กๆ ทางซ้ายของวิหารหลัก ที่เป็น
ที่ตั้งของเทพ Shusse－inari ที่ดูแลเรื่องความก้าวหน้าทางการงาน  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่  วัดอาซากุสะ  SENSOJI 

TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทอง
ค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัด
พุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่
ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดง
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธิ์ของ
วัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนน
นาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่
ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่น
โบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้
คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถา่ยรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงทีสุ่ดในโลก 
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซ่ึงอยู่ไม่ไกลวัด

วันทีห่นึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันทีส่อง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาตินาริตะ – โตเกยีว – วัดนาริตะซนั -วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามเิซ-
  ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปป้ิงย่านชินจุก ุ            อาหาร เที่ยง, เยน็                                                                                                               



อาซากุซะ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ 
ที่เกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า
หลากหลายชนิดที่  ห้างไดเวอร์ซิตี้  ซ่ึงภายในมีร้านค้า 
ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัว
ใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตาม
อัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร 
(ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 
กันยายน 2560ที่ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถเดินไป
ถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือ ป้าย Tokyo สีฟา้ป้าย
ใหม่ วิวชิงช้าสวรรค์ บริเวณใกลเ้คียงกับห้างไดเวอร์ซิตี้ และ 
ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่น
นิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญ
อันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือ
สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป , 
นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆ
มากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ 
อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้า
ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็น
ร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็น
ร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟต่์ชาบูหมูสไลด์ 
ที่พัก: Sunshine City Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  
พาทุกท่านไปขอพรที่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ Hakone 
Jinja ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณ
ชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิในเมืองฮาโกเน่ มี
ความเชื่อกันว่าศาลเจ้าฮาโกเน่ถูกสร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 745 หรือยุคของจักพรรดิโคโช มี
ต านานเล่าว่าชาวบ้านในบริเวณฮาโกเน่ต่าง
ต้องทนทุกข์กับภัยพิบัติขนาดใหญ่ทุกปี ซ่ึงเชื่อ
กันว่าเกิดจากมังกร 9 หัวที่อาศัยอยู่ ในก้น
ทะเลสาบอะชิ จนท าให้ต้องมีการบูชายัญมังกร
ด้วยชีวิตของเด็กทารกปีละ 1  คนมาตลอด 
กระทั่งในปีค.ศ. 1667 มีนักบวชรูปหนึง่เดินแสวง
บุญผ่านมาบริเวณนี้ จึงได้ช่วยชาวบ้านสะกด
วิญญาณของมังกร 9 หัวเอาไว้ในทะเลสาบ และย้ายที่ตั้งของศาลเจ้าจากบนยอดเขา ลงมาที่บริเวณริมทะเลสาบอะชิ ให้
ทุกท่านได้เก็บภาพของเสาโทริอิสีแดงริมทะเลสาบอาชิ และมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ถือเป็นมุมยอดนิยมที่ทุกท่านมัก
เก็บภาพเอาไว้ โดยเสาโทริอิในภาพเหล่านั้นก็คือบริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าฮาโกเน่นั่นเอง โดยศาลเจ้าแห่งนี้โดดเด่นด้วย
บรรยากาศที่ มีโคมไฟสีแดงจ านวนมากเรียงรายอยู่ระหว่างทางเดิน จากนั้นพาทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบ
อาชิ (Lake Ashi) เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่
ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 
3,000 ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ 
(Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่าง

วันทีส่าม         ศาลเจา้ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หบุเขาโอวาคุดานิ - Gotemba Premium Outlets       
  อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็                                                                                                               



ชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขา
นรก ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาว
ขึ้น 7 ปี น าท่าน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ด า , แชมพูด า,โฟมล้างหน้าด า ซ่ึง
ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากก ามะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบ ารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
 จากนั้นอิสระช้อปป้ิงที่ Gotemba Premium Outlets เรียกได้ว่าเป็น Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้าใหเ้ลอืก

ซ้ือเยอะมากๆ ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆส าหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เปน็
ไฮไลท์ของทีนี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปป้ิงพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย 
ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เสิร์ฟเมนูขาปู 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Hotel Yukari No Mori Kawaguchiko / Hotel Yukari No Mori Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน    
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  

น าท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่าง
ใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 (ขอสงวน
สิทธิ์ไม่ข้ึนในกรณีอากาศไม่เอื้ออ านวยหรือทางข้ึนปิดโดย
เปลี่ ย น เที่ ย วที่ หมู่ บ้ า นศาล เจ้ า ฟูจิ โ ยชิด ะ เซน เกน 
Fujiyoshida Sengen Shirn แทน เป็นอีกหนึ่งในจุดชมวิว
ภูเขาไฟฟูจิที่สวยอันดับต้นๆโดยศาลเจ้าตั้งอยู่ทางทิศเหนอื
ของภูเขาไฟฟูจิ) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ
ภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนและขนม

วันทีส่ี่      ขึ้นภูเขาไฟฟูจทิี่สถานทีี่ 5 – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุน่ที่ Kawaguchiko Shikido Duty Free -ทะเลสาบฮามานะโกะ –  
      นาโกยา่                              อาหาร เชา้, เที่ยง, เยน็                                                                                                               



อร่อยมากมายตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ 
พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียม
ญี่ปุ่น โดยเราจะพาทุกท่านไปเรียนชงชาที่ชั้น 2 ของ ร้านของฝาก 
Kawaguchiko Shikido Dyty Free มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบ
ญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่ส าคัญ
เป็นการเรียนชงชาที่วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคา
วากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) สวยมากๆ และชั้นล่างของที่นี่เป็น
ร้านขายของ เช่น วิตามินบ ารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้า
ชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ด
เอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบ ารุงผิวหน้า โลช่ันน ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้
ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  
จากนั้นพาทุกท่านไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบฮามานะโกะ 
Hamana Lake เป็นทะเลสาบที่มีขนาดโดยรอบยาว 114 กิโลเมตร 
ครอบคลุมเมืองฮามามตัสึและเมอืงโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ อีกทั้งยงั
เป็นทะเลสาบน ้ากร่อยที่มีความยาวโดยรอบเป็นอันดับ 1 ในประเทศ
ญี่ปุ่น และเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ในญี่ปุ่นอีกด้วย 
ทิวทัศน์ของผิวทะเลสาบสีฟา้กับภูเขาที่งดงาม และผิวทะเลสาบจะทอ
ประกายแสงระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย  จากนั้นเดินทางสู่ นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ  

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนูบุฟเฟต์่ป้ิงย่าง 
ที่พัก: Cypress Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพัน
ปี เป็นเสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียง
รายด้วยบ้านเรือนไม้ เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าทีม่คีวามเกา่แกม่ากกว่าพันปี สร้างขึ้นคร้ัง
แรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป้นสถานที่ที่มี
ความส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่
เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ 
โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอก
เป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่มากมาย 
 

วันทีห่้า         เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชมิิอนิาริ – ศาลเจ้าเฮอนั - Kyoto Shikido Duty free แหล่งชอ้ปปลอดภาษี – วัดน ้าใสคิโยมิสเุดระ  
         โอซากา้-ปราสาทโอซาก้า - ย่านชนิไซบาช ิ       อาหาร เชา้, เที่ยง  



ถ่ายภาพด้านนอก ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี 
จุดเด่นคือ ด้านหน้าของศาลเจ้ามีประตูโทริอิยักษ์สแีดง เป็นเสาที่โดดเด่นและเป็นอีกจุดหนึง่ที่ผู้ชมนิยมมาถา่ยรูปทัง้กอ่น
เข้าชมศาลเจ้าและตอนเดินกลับ ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังอิมพิเรียล แต่ได้ถูกย่อส่วนลง ตัวอาคารสร้าง
ด้วยไม้ทาสีแดงสดรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซ่ึงได้รับอิทธิพลจากจีน มีเจดีย์มังกรฟา้และเจดีย์พยัคฆ์ขาว ตั้งอยู่
ริมฝ่ังซ้ายและขวา บริเวณด้านหลังของศาลเจ้า จะมีสวนขนาดใหญ่ที่โอบล้อมบริเวณวัด ภายในสวนมีต้นไม้หลากหลาย
พันธุ์ บ่อน ้าที่ตกแต่งสไตล์ญ่ีปุ่น ให้บรรยากาศร่มร่ืนมากเลยทีเดียว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้า) 

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) Japanese set 
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมาย Kyoto Shikido 
Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ 
และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอน 
เช่น เคร่ืองส าอาง ครีมบ ารุงต่างๆ อาหารเสริม ขนม ชาเขียว 
และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ให้บริการส าหรับนั่ง
พัก ผ่อนทานอาหารห รือขนมอีกด้ วย  สิน ค้ ายอดนิยม 
ยกตัวอย่างเช่น ครีมของแบรนด์ Karen ทั้งครีมบ ารุงผิวหน้า 
ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ส าหรับล้างหน้า และครีมกันแดด ซ่ึงเป็นที่
นิยมส าหรับร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ 
ครีมกันแดดน ้านม Karen Sunscreen ที่มีเนื้อครีมบางเบา และ 
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมาะส าหรับทุกผิว ทาได้ทั้ง
ผิวหน้าและล าตัว มีส่วนผสมจากน ้านมและเชอร่ี จากนั้นพาทุก
ท่านไปที่ วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จกั
กันดีว่า วัดน ้าใส เป็นช่ือในภาษาญ่ีปุ่นที่แปลว่า “น ้าบริสุทธิ์” 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก
ด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์
พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด 
นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้า
แห่งความร ่ารวยมั่งค่ัง และ ย่านฮิกาชิยาม่า Higashiyama 
อิสระเดินเล่นที่ Higashiyama walking street ซ่ึงเต็มไปด้วย
บ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้และส่วนมากเปิดเป็นร้านค้า คา
เฟ่ และร้านอาหารส าหรับผู้มาเยือน ทุกท่านสามารถช้อปป้ิง
ของที่ระลึกหรือโมจิ ของขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ หรือจะเป็น
กระดาษซับมัน yojiya ที่มีชื่อเสียงของเกียวโต จากนั้นพาทุก
ท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ญี่ปุ่น พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า 
Osaka Castle ชมปราสาทเกา่แกข่องญีปุ่่น ถูกสร้างขึ้นในชว่ง
คร่ึงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเด
โยชิ ผู้รวมญ่ีปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิม



ก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึง่ในสัญลกัษณ์ของญี่ปุ่น ในปจัจบุนั
ปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) จากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้องปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงขนาด
มหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 
100 เยน คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟม่ากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio 
LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คส าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณ
สะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ 
(Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Hotel in Shinsaibashi / Namba / Dotonbori หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ บริการแบบกลอ่ง SET BOX (มือ้ที่11)  
   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น.  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X  เที่ยวบนิที่ XJ613 
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 

13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุน่ (อัพเดท 25 สค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเที่ยว ตั้งแต ่วันที ่07 กันยายน 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

วันทีห่ก      ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ                                                           อาหาร เช้า  
 



   กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) (ส่งส าเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 
4.ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการ
เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)  ในกรณีที่ฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็ม ไม่จ าเป็นต้องมี ผลตรวจTest COVID-19  
 
การฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ได้แก่ 2 เข็มแรก ตามรายละเอียดดังนี้ 
➢ Comirnaty / Pfizer 
➢ Vaxzevria / AstraZeneca 
➢ Spikevax / Moderna 
➢ Nuvaxovid / Novavax 
➢ JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech (ฉีดเพียง 1 เข็ม มีผลเท่ากับ 2 เข็ม) 
 
และผู้เดินทาง ต้องบูสเข็มที่ 3 ตามรายละเอียดดังนี้  
➢ Comirnaty / Pfizer 
➢ Vaxzevria / AstraZeneca 
➢ Spikevax / Moderna 
➢ Nuvaxovid / Novavax 



➢ JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech  
 
โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ  
สามารถใช้ใบรับรองจากแอปพลิเคช่ัน หมอพร้อม หมวด International Vaccinated Certificate 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 07 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท+ ค่าบริการวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง

ที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 

7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกิน
ท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  



7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกูค้าตดิเชื้อโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุม
การรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น   แต่ทั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉดี

วัคซีนไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
8. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลกูค้าน าส่งEMSใหก้ับทางบริษัท) กรณียกเลกิท าวีซ่าไม่

จ าเป็นต้องช าระเพ่ิม 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอม รับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


