
ว้าว! สุดคุ้ม เที่ยว 4 เมืองคันไซ 
เปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวเมือง UJI ชมธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรมแบบโจโด 

ชมหมู่บ้าน Miyama วฒันธรรมแบบดั้งเดมิ 

ขึน้รถไฟข้ามทะเลสาย MIYAMA TOYO LINE  แบบชิวๆ 

เข้ารวมชมพธีิชงชาญ่ีปุ่นโบราณ SADO เมืองเกยีวโต 

อสิระเที่ยวช้อปป้ิงตามอธัยาศัยตลอดทั้งวนั เมืองโอซาก้า 

เที่ยวๆกนิๆที่ตลาดปลา และชมการแล่ปลาสดๆ ที่ตลาดคุโรชิโอะ-อจิิบะ เมือง วากายามะ 

สถานีแมวเหมียว เมีย้ว ๆ ๆ 

***พกัโรงแรมระดับ 3+ ดาว*** 

เพิม่บริการพเิศษทุกทัวร์ 

*** ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้ตลอดเส้นทาง *** 

 

 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรเดินทำง  23 – 27 ก.พ. 2563 

วันแรก  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง – สนำมบินนำนำชำติซูบุเซ็นแทรร ์นำโกยำ 
20.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกเคาน์เตอร์ สายการบิน

เอร์เอเชีย  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
01.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบินเอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี XJ 612 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 
 

วันทีส่อง  สนำมบินนำนำชำติคันไซ –  

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
จากนั้นน าท่านสู่เมือง 

 

   
เชา้            วัดเบียวโดอิน (平等院, Byodoin Temple) ถือว่าเป็นวดัท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโจโดท่ี

โดดเด่นมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ค่ะ รูปแบบน้ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในช่ือ Buddhist Pure 
Land architecture หากจะบอกว่าแตกต่างจากสถาปัตยกรรมท่ีเราเห็นในในวดัญ่ีปุ่ นอยา่งไรบา้งนั้น ก็
สามารถพูดไดว้่าเป็นการสร้างท่ียึดเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นคอนเซ็ปต์หลกัแลว้มีการ
เช่ือมโยงกนัใหเ้ป็นหน่ึงเดียว ดูไดจ้ากการจดัสวนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นดินแดนบริสุทธ์ิต่างอุดม
คติในศาสนาพุทธและยงัไดเ้ป็นตน้แบบการสร้างของวดัภายหลงั เดิมทีท่ีน่ีนั้นไม่ไดเ้ป็นวดัแต่เป็น
บ้านพักต่างอากาศของผู ้ทรงอิทธิพลในช่วงเวลานั้ น หากมาภายหลังน่ีแหล่ะค่ะท่ีเกิดความ
เปล่ียนแปลงจากการท่ีลูกชายของเจา้ของไดเ้ปลี่ยนจากบา้นพกัมาเป็นวดัเบียวโอดิน จริงแลว้แรกท่ีน่ี
ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 998 แต่มาปรับเป็นวดัในปี ค.ศ. 1053 ซ่ึงช่วงท่ีมีความเปล่ียนแปลงเป็นวดัก็
ไดมี้การสร้างห้องโถงฟินิกซ์(Phoenix Hall)ท่ีโด่งดงัขนาดกลายมาเป็นตน้สัญลกัษณ์ดา้นหลงัของ
เหรียญเยนอีกต่างหาก ในส่วนน้ีก็น่าจะเป็นการการันตีความส าคญัของวดัแห่งน้ีไดไ้ม่ใช่นอ้ย 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   
บ่าย            น าท่านไปยงัเมือง มิยาม่า(Miyama) นับพื้นท่ีชนบทบนภูเขาท่ีตั้งอยูห่่างจากเกียวโตกลางไปประมาณ 

30 กิโลเมตร เรียกไดว้่าเป็นชุมชนท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายของยุคสมยัก่อนอย่างเต็มเป่ียมเลยนะคะ มี
บ้านโบราณกระจายอยู่ทั่วพื้นท่ีกว่า 200 หลังคาเรือน มีลักษณะคล้ายๆหมู่บ้านเล็กๆ และชุมชน
หลายๆชุมชนกระจดักระจายไปตามทางแคบหุบเขาท่ีคดเคี้ยว แหล่งท่องเท่ียวหลกัของท่ีน่ีคือหมูบา้น
ทางทิศเหนือ เรียกว่า คายาบูกิ โน ซาโตะ Kayabuki no Sato ซ่ึงมีกระท่อมหลงัคาสูงอยูใ่นพื้นท่ีเกือบ 
40 หลงั แต่ละบา้นมีการอนุรักษ์รูปแบบตวัอาคารด้านนอกด้วยวฒันธรรมแบบดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียง
เก่ียวกบัการมุงหลงัคาแบบ kayabuki น่ีไม่ใช่แค่บา้นตวัอย่างท่ีสร้างให้คนไดดู้นะคะ เพราะเป็นบา้น
จริงๆท่ีมีคนอยู่อาศยัจริงๆ ซ่ึงเคา้ก็คงการด าเนินชีวิตท างานแบบคนทัว่ๆไปในแถบน้ี เพียงแต่ด้วย
สถาปัตยกรรมของบา้นท่ีคงความโบราณเป๊ะๆท าให้เราไดส้ัมผสัไดถึ้งบรรยากาศท่ีแทจ้ริงของชนบท
ในประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งถ่องแทเ้ลย 

จากนั้ นพาท่านขึ้ นรถไฟสาย MIYAMA TOYO LINE 
รถไฟสายน้ีเป็นสายท่องเท่ียวของเมืองเลยวิวสองขา้งทาง
เป็นภูเขาสรับกบัทะเล แบบธรรมชาติเอามาก ๆ ทีเดียวใคร
ไปแลว้ตอ้งประทบัใจเมืองมิยามะกนัเลยละและ จุดไฮไลน์
ขา้มทะเลไปอีกฝ่ังตรงขา้มอีกดว้ย 

 พกัที่ MIYAMA  HOTEL หรือเทียบเท่า    

ท่านสามารถพักผ่อนอย่างเต็มอ่ิมด้วยการ “อาบน ้าแร่ธรรมชาติ” หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือให้

ท่านได้คลายความเหน่ือยล้า 

 

 

 

 

 



วันทีส่ำม   ศำรเจ้ำฟูจิมิ อินำริ - ศำรเจ้ำเกียวโต เข้ำวิธีชงชำ - ชินไซบะชิโอซำก้ำ 
 

  
 

เชา้                       รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. จากนั้นน าท่านไปสักการะ ศาลเจ้าเทพอินาริ ท่ีคนไทยทั้งหลายชอบเรียกกนัว่าศาลเจา้แดงหรือศาล
เจา้จ้ิงจอกเป็นศาลเจา้ชินโต นัง่เองล่ะค่ะ ถา้จะพูดว่าศาลเจา้แห่งน้ีฮอตฮิตมากท่ีสุดก็ไม่ผิดเลยนะคะ 
เห็นไดจ้ากโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ต่างๆจะตอ้งมีภาพของท่ีน่ีให้เห็นอยู่เสมอ ท่ีมีความส าคญัแห่ง
หน่ึงของเมืองเกียวโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ  หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาล
เจา้จ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ โดย
เทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และ
มกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวค์ู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ท่ีจะเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่จ  านวนมากภายใน
ศาลเจา้ หลงัจากนั้นท าท่านไปยงั  ศาลเจ้าเฮอนั   เป็นศาลเจา้ชินโต ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เน่ืองใน
โอกาสท่ีเมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพื่ออุทิศใหก้บัองคจ์กัรพรรด์ิ 2 พระองค ์ 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สูบรรยากาศญ่ีปุ่ น  เขา้สู่วิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น  ตน้ก าเนิดของพิธีเร่ิมตน้เม่ือศตวรรษท่ี 9 ใน
หนงัสือประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่ นในช่ือ "Nihon Koki” เขียนไวว้่า เม่ือประมาณ700ปีก่อน ไดมี้พระสงฆ์
นามว่า เอชู เดินทางกลบัมาจากประเทศจีน และได้ถวายชาเขียวแก่องค์จกัรพรรดิ ซ่ึงภายหลงัได้
กลายเป็นแบบแผนพิธีการชงชา พิธีชงชาท่ีเกิดขึ้นในประเทศจีนนั้น เม่ือเขา้มาสู่ญ่ีปุ่ น ก็ไดพ้ฒันาให้

เป็นในแบบเฉพาะของตนเองซ่ึงน าไปใชใ้นพิธีกรรมทาง
ศาสนา เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี16 ลทัธิเซนมีอิทธิพลต่อพิธี
ชงชาอยา่งมาก พิธีชงชาท่ีวา่กนัวา่มีหลกัค าสอนของลทัธิ
เซนอยุ่ดว้ย ส่วนใหญ่จะใชช้าเขียวผงในพิธีชงชาแทนชา
เขียวธรรมดาทัว่ไป 
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หัวใจพิธีชงชา คือ ความสุนทรียใ์นความเรียบง่าย การรวมเป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติดว้ยจิตใจท่ีน่ิง
สงบและบริสุทธ์ิซ่ึงส่ิงน้ีคือปรัชญาของซาโด 

อาหารค ่า    

 อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 พกัที่ OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า    

วันทีส่ี่   อิสระตลอดทั้งวันเทีย่วตำมอัธยำศัย (ไม่มีรถบริกำร) 
 

     
 
เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. แนะน าแหล่งชอ้ปป้ิงอิสระตลอดทั้งวนัในโอซากา้ 
ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน สวนสนุกสุดฮิตกนัเอาไวแ้ลว้แน่ ๆ ก็สวนสนุกแห่งน้ีเขามีช่ือเสียง เป็น

สวนสนุกของ Universal Studio ค่ายหนงัใหญ่แห่งอเมริกา เร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 โดยธี

มของสวนสนุกและเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ลว้นไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภาพยนตร์ของ Universal Studio 

 The Wizarding World of Harry Potter :โลกเวทมนตร์ของแฮร์ร่ี เหตุผลท่ีโซนน้ีเป็นท่ีหมายปอง

ของทุกคนก็เพราะเป็นดินแดนแห่งเวทมนตร์ท่ีจ าลองเร่ืองราวในภาพยนตร์พ่อมดช่ือดงัอย่าง  Harry 

Potter เอาไวภ้ายในสวนสนุกแห่งน้ีนั่นเอง แค่ได้เห็นปราสาทฮอกวอตส์ตั้งตะหง่านอยู่ตรงหน้าก็

ต่ืนเตน้จนตวัสั่นแลว้ 

ตลาดคุโรมง โอซาก้า เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ จนไดรั้บ
สมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กนัเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอด
ยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆกว่า 160 ร้านคา้ ขายทั้งของสด และแบบ
พร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ดชิ้มกนั 
ชินไซบาชิ เป็นถนนย่านการคา้ช่ือดงัของโอซากา้แต่ละวนัจะมีนักช้อปหลัง่ไหลเขา้มาอย่างไม่ขาด
สายเฉล่ียกวา่ 60,000 รายต่อวนั ในขณะท่ีวนัหยุดสุดสัปดาห์มีผูค้นมาเยีย่มชมจ านวนมากถึง 120,000 

https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/


ราย มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 380 ปี ชินไซบาชิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของร้านคา้และ
แบรนด์ดงัมากมายตั้งอยู่ปะปนไปกบัร้านคา้แบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, 
Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดว้า่เป็นศูนยร์วมแทบจะทุกยีห่อ้ดงัทัว่โลก 

 โดทงบุริ ย่านการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลียบฝ่ังใตข้องคลองโดทงโบริบาชิ ตั้งแต่ตรงสะพาน
โดทงบุริ ไปจนถึงสะพานนิปปงบาชิ ถือเป็นย่านการคา้เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ มีการ
เร่ิมตน้ท าการคา้มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ไดรั้บความนิยมมายาวนานนบั 100 ปีจนถึงปัจจุบนั รายลอ้ม
ไปด้วยจ านวนร้านอาหาร, ส่ิงอ านวยความสะดวกและความบันเทิงมากมายอย่าง โรงละครหุ่น
กระบอกแบบดั้งเดิม Bunraku, หอ้งโถงนิทานและความบนัเทิงอ่ืนๆ 

 ย่านเท็มโปซาน โดยมีอีกช่ือท่ีเรียกว่า Daikanransha บริเวณริมอ่าวโอซากา้ มีชิงชา้สวรรคข์นาดยกัษ์ 
ท่ีสูง 112.5 เมตร คร้ังหน่ึงเคยไดรั้บการบนัทึกต าแหน่งเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถ
ขึ้นไปชมเมืองโอซากา้ไดใ้นแบบพาโนรามา ในจงัหวดั Osaka ถือว่าเป็นย่านท่ีผูค้นคึกคักกนัเลยท่ี
เดียว 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าโอซาก้า ไคยูคัง หรือท่ีนิยมเรียกสั้นๆว่า’ไคยูคงั” เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าขนาดใหญ่
ระดบัเอเชีย ตั้งอยู่ท่ีย่านหมู่บา้นท่าเรือเท็มโปซาน มีทั้งหมด 8 ชั้น จดัแสดงชีวิตใตท้ะเลของสัตวน์ ้ า
กว่า 30,000 ชีวิต 620 สายพนัธุ์ ท่ีอาศยัอยู่รอบวงแหวนแห่งไฟ รอบมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีแทง้ก์ตู ้
ปลาใหญ่อยูต่รงกลาง มีปลาฉลามวาฬอาศยัอยู่ 
ชินเสะไก หรือท่ีแปลว่า “โลกใหม่” ท่ีมาจากค าว่า Shin หมายถึง “ใหม่” และ Sekai หมายถึง “โลก” 
เร่ิมเปิดคา้ขายมาตั้งแต่ปี 1912 ตั้งอยู่ทางทิศใตถ้ดัลงมาจากยา่น Den Den Town มีจุดเด่นคือหอคอยสึ
เทนคาคุ ท่ีตั้งอยู่ใจกลางย่านการคา้จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของชินเสะไกท่ีทุกคนตอ้งถ่ายรูปกลบัมา
และสัญลกัษณ์ส าคญัอีกอย่างหน่ึงของท่ีน่ีคือโคมกระดาษรูปปลาปักเป้าขนาดมหึมาชินเสะไกถือเป็น
สถานท่ีช้อปป้ิงท่ีขึ้นช่ืออีกแห่งหน่ึงของโอซากา้ มีบรรยากาศสายๆ เหมาะแก่การเดินเล่นและเป็น
แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวบรวมสินคา้จากทอ้งถ่ินราคาถูกไวม้ากมาย ไม่เน้นสินคา้แบรนด์เนมเหมือนย่าน
อ่ืนๆ 
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ณ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาคุม้ค่า  
 พกัที่ OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า    
 
 
 
 
 
 
 



วันทีส่ี่   ปรำสำทโอซำก้ำ - ตลำดคุโรชิโอะ-อิจิบะ - สถำนีแมวเหมียว 
 

      

  
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้า  น าท่านเขา้ชม ปราสาทโอซาก้า (ดา้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ เป็นหน่ึง

ในจุดท่องเท่ียวหลกัท่ีใครมาเท่ียวโอซากา้ก็ตอ้งเดินทางมาท่ีน่ีดว้ย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกัน

ทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุ ซ่ึงอยู่ทาง

ป้อมตะวกัตก มีตน้ซากุระกวา่ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระท่ีโด่งดงัเพราะฉาก

ดา้นหลงัของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิง่ 

จากนั้นน าท่างไปเมือ WAKAYAMA เท่ียว ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ซ่ึงตั้งอยู่ในมาริน่า ซิต้ี มีการแสดง

แล่ปลาทูน่าโชวส์ามคร้ังต่อวนั ต่ืนตาต่ืนใจไดก้บัการแล่ปลาทูน่ายกัษ์อย่างช านาญต่อหนา้ต่อตาคุณ 

ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยงัเป็นท่ีตั้ งของร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของท่ีระลึกซ่ึงมี

ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกมากมายอีกดว้ย 
กลำงวัน     อิสระ รับประทำนอำหำรกลำงทีต่ลำด คุโรชิโอะ - อิจิบะ 

จากนั้นสถานีแมวเหมียว Kishi Station วาคายามะ 

ญ่ีปุ่ นเป็นดินแดนแห่งคาแรคเตอร์จริงๆ นิดหน่อยก็สามารถเอามาตกแต่ง ขีดเขียน หรือผกูสตอร่ี 

ออกมาไดน่้ารักและคาวาอ้ีมากมาย … ซ่ึงท่ีน่ีก็เช่นกนั แมวเหมียวเม้ียวมา้วตวัเดียว ใส่ยนิูฟอร์ม

กลายเป็นนายสถานีไปละ น่ารักสุดๆ เลยใช่มั้ยล่ะ เป็นแม่เหลก็ชั้นดีท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมา

เยอืนไดอี้กเยอะ … ท่ีสถานีคิชิ (Kishi) จังหวัดวาคายามะ (Wakayama) นัน่เอง 

 

สถานีแมวเหมียว Kishi Station 

ท่ีสถานีคิชิ ซ่ึงเป็นปลายทางบนเส้นทางรถไฟสายทอ้งถ่ิน Wakayama Electric Railway สายสั้นๆ 

(จากตวัเมืองวาคายามะ มีแค่ 14 สถานีเท่านั้น) มีแมวจรจดัเพศเมียตวัหน่ึง ช่ือวา่ ทามะจงั (ภาษาญ่ีปุ่ น 



tama ทามะ แปลวา่ แมวเหมียว เม้ียว ๆ ๆ ตรง ๆ เลย) ไดรั้บการอพัเกรดขึ้นเป็นนายสถานี จากแต่

ก่อนท่ีเป็นเพียงแมวกวกับนตะกร้าหนา้ห้องขายตัว๋ เน่ืองจากไดส้ร้างต านานกวกัๆๆ เรียกแขกจาก

เมืองต่าง ๆ ให้เดินทางมาทกัทายเจา้เหมียวทามะสุดจะน่ารักตวัน้ีตวัเดียว จนกระทัง่เส้นทางรถไฟท่ี

ก าลงัประสบปัญหาภาวะการเงิน (เน่ืองจากผูค้นเร่ิมมีรถยนต ์และใชบ้ริการรถไฟทอ้งถ่ินสายน้ี

นอ้ยลง) กลบัมามีชีวิตชีวา และพลิกฟ้ืนกิจการไดอี้กคร้ัง ขนาดท่ี CNN ยงัตอ้งตามมาท าข่าวใหโ้ด่งดงั

ระดบัโลกอีก … วา้ว ต านานจริงมั้ยล่ะคะ 

 

อาหารค ่า    อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

23.45 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย สายการบินที่ XJ 611  
04.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

หมายเหต ุ:  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยบรษิัทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัคณะ 35 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่ 26,500 บาท 

เด็กอาย ุ7–11ปี / มีเตียง   24,500 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง (ตั๋วเครื่องบินกบัภาษี)  20,500 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่)  8,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั๋วกอ่นท าการจองค่ะ 

 
 
 

 

*ทา่นใดมไีฟลบ์นิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน และหัวหน้าทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์เม่ือมีผูร่้วมทาง 30

ท่าน) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์
ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได้
ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ น
ไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า หรือมากกวา่ 2,000 บาท ตามท่ีสถานทูตก าหนด และมีค่าบริการวีซ่าต่างหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้  



เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 15 วนั 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 กรณีลูกค้าต้องการช าละแบบแบ่งจ่าย 
ติดต่อตวัแทนจ านายหรือลูกคา้ท่ีแนะน าท่านเพื่อท าการลงทะเบียนขอแบ่งช าละค่าทวัร์แบบแบ่งจ่าย 
ช าระหลงัวนัจอง 3 วนัเพื่อท าการจองตัว๋เคร่ืองบิน จ านวน 5,000 บาท 
การแบ่งช าระมีสองแบบ แบบท่ีหน่ึงแบ่งจ่าย 3 งวด แบบท่ีสอง แบ่งจ่าย 5 งวด จนกวา่จะครบตามจ านวนราคา
ทวัร์ 

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

•  

• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง
ต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ
คืนเงิน ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 
หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้



1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านัก

ระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใ ห้เข้า

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 



10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณี
ท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถใน
การบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตาม
โปรแกรม 

14. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนั
นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

15. หากท่านมีขอ้สงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่วยเหลือและส ารองท่ีนั่ง ท่ีท่านติดต่อไดต้ลอดเวลา
ท าการของบริษทัฯ ระหว่างเวลา 09.30-18.00 น ในวนัจนัทร์ - ศุกร์ และในวนัเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-
12.00 น. ไดท้างโทรศพัท์ เบอร์ 02 101 1575 

 


