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วันที� รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ     N GATE HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 คนัไซ – สวมชุดกโิมโนญี�ปุ่น – ย่านกิออง – ศาลเจ้ายาซากะ – วัดคโิยมิสึ – เกยีวโต    
KARAKSA KYOTO HOTEL  

หรือเทยีบเท่า 

3 
เกยีวโต – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ่ – นั�งกระเช้าชมเทอืกเขาร็อกโกะ –  

ROKKO GARDEN TERRACE – ย่านซันโนมิยะ – โกเบ   - THE B KOBE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคยีว – ปราสาทฮิเมจ ิ– ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า   - 
OSAKA HINODE HOTEL  

หรือเทยีบเท่า 

5 
โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – ปราสาทโอซาก้า – ออีอนพลาซ่า – รินกุ เอ้าท์เล็ต – 
สนามบินคนัไซ   - -   

6 สนามบินดอนเมือง     

 

เที�ยวครบสตูร เส้นทางไฮไลทญี์�ปุ่ น 
เที �ยวเมืองเก่าเกียวโต ชมวิวพาโนรามา่บนยอดเขารอ็กโกะ 

สมัผสัความอลงักาลของมรดกโลก ณ ปราสาทฮิเมจิ 

ช้อปปิ� งกระหนํ �าย่านชินไซบาชิ!! 

 

 อิ�มอรอ่ยไปกบั 
ชาบ ูชาบสูไตลญ์ี�ปุ่ น 

 

 

 

เมษายน 2562 เทศกาลสงกรานต์ 

      ราคาเริ�มต้น   47,900.- 
  

XJ 610 DMK – KIX   14.15 – 21.40 
XJ 611  KIX – DMK  23.55 – 03.50 
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11.00 คณะพร้อมกันที�สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 3 ประตูทางเข้าที�  1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าที�บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก

ใหท่้านกอ่นขึ�นเครื�อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทําการบินด้วยเครื�องบิน AIRBUS A330-300 ที� นั �งแบบ 3-3-3 

(377ที�นั �ง) นํ�าหนักกระเป๋าเดินทางทั �งขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื�องดื�มทั �งขาไปและขากลบั ** 

14.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 611 

21.40 เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ  (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนั �นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั คนัไซ ณ N GATE HOTEL หรอืเที�ยบเท่า 

  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมัผสัประสบการณ์สุดพเิศษกบัการ สวมชุดกิโมโนญี�ปุ่ น แท้ๆ  (โปรแกรมทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าชุด

กิโมโน ราคาเช่าชุดโดยประมาณ �,��� เยน) จากนั �นนําท่านเดนิเล่น ณ ย่านกิออง ถนนสาย

เกอชิาอนัเลื�องชื�อของเกยีวโต โดยสองขา้งทางจะเป็นรา้นนํ�าชาและรา้นอาหารนานาชนิด ยา่นนี�แต่

เดิมเรยีกว่าย่านฮานามาจิซึ�งเป็นย่านราตรแีบบสมยัเก่าที�ยงัคงรกัษาความก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็น 

รา้นอาหาร รา้นขายของ ก็ได้รบัการอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างดปัีจจุบันกย็งัคงหลงเหลอืรรยากาศของ

ชาวญี�ปุ่ นสมยัโบราณให้ท่านได้เห็นกนัอยู่ ถ้าโชคดที่านอาจจะไดพ้บกบัเกอชิา (Geisha) มหีน้าที�

คอยบรกิารและสรา้งความบนัเทงิใหก้บัแขกที�มารบัประทานอาหาร ทั �งรอ้งเพลง เตน้รํา เล่นดนตร ี

เล่นเกม ตลอดจน เป็นคู่สนทนากบัแขกในเรื�องต่างๆ เกอชิาและไมโกะ จะแต่งกายดว้ยชดุกโิมโนที�

มสีสีวยสะดุดตาโดยใชเ้นื�อผา้ชั �นด ีทาหน้าและไหล่ดว้ยแป้งขาว อสิระใหท้่านเพลนิเพลนิและชอ้ป

ปิ� งซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศยั 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้ายาซากะ หรอืเรยีกกนัอกีชื�อว่า ศาลเจ้ากิออง เป็นอกี � ศาลเจา้ชื�อดงั

แห่งจงัหวดัเกยีวโต ศาลเจ้ายาซากะถูกสรา้งขึ�นมากว่า ���� ปีที�แลว้ จุดเด่นอยู่ที�โถงประกอบพธิี

ทางศาสนาที�ประดบัประดาไปดว้ยโคมไฟ โดยช่วงคํ�าจะมกีารเปิดโคมใหส้ว่างไสวยิ�งทําใหส้วยงาม

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ  

DAY 2 คนัไซ – สวมชุดกิโมโนญี �ปุ่ น – ย่านกิออง – ศาลเจ้ายาซากะ – วดัคิโยมิสึ – เกียวโต 
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มากเป็นพเิศษ นอกจานี�ศาลเจา้ยาซากะยงัมชีื�อเสยีงในการจดัเทศกาลเฉลมิฉลองกอิองมทัซุร ิที�จะ

จัดขึ�นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี อกีทั �งช่วงซากุระบานก็ยังเป็นสถานที�ยอดนิยมของ

นกัทอ่งเที�ยวที�มาเยอืนอกีดว้ย 

จากนั �นเดนิทางสู ่วดัคิโยมิสึ หรอื วดันํ�าใส ที�ตั �งอยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ เชญิดื�มนํ�าศกัดิ �สทิธิ �

สามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแหง่นี�มชีื�อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดั

ที�ถูกจดัใหเ้ป็นสมบตัแิหง่ชาต ิ ซึ�งมรีะเบยีงไมท้ี�สรา้งยื�นออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาคํ�าถงึ 

139 ตน้ เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงไดก้วา้งไกลสดุตา 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พัก เกียวโต ณ KARAKSA KYOTO HOTEL หรือ

เทยีบเทา่ 

 (ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที�สวยงาม และเป็นบรเิวณที�ชาวญี�ปุ่ นชื�นชอบ 

และเป็นสถานที�ชมวิวที�สวยที�สุดอกีแห่งในเกยีวโต อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั �น

ใกล้ๆ กนั นําท่านชมความสวยงามร่มรื�นของ สวนไผ่ อนัเขยีวขจ ี(BAMBOO GROVES) นับหมื�น

ตน้ตลอดขา้งทางเสมอืนหนึ�งเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึ�นตั �งแต่สมยัเฮอนั หรอืกว่าพนัปีมาแลว้ 

เพื�อใชใ้นการประดบัสวน และชื�นชมความสวยงาม และใชใ้นการบําบดัจิตใจมาแต่คร ั �งโบราณ ซึ�ง

สวนไผแ่ห่งนี�ยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร ์เรื�องเกอชิา ที�งดงามตระการตาไปทั �วโลก 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่าน นั �งกระเช้าชมเทือกเขาร็อกโกะ เพื�อชมวิวตวัเมอืงโกเบ ที�มมีูลค่าความสวยงามกว่า 

�,���,��� เหรียญดอลล่าสหรัฐ ประกอบด้วยยอดเขามะยะ (MT.MAYA) ยอดเขาร็อกโกะ 

(MT.ROKKO) และยอดเขาฟุตาตาบิ (MT.FUTATABI) สรา้งสรรค์ให้เกดิสถานที�พกัผ่อนและเป็น

หนึ�งในสามจุดชมวิวยามคํ�าที�ดีที�สุดของญีปุ่นอีกสองแห่งคอื ฮาโกดาเตะ และนางาซาก ิเมื�อถึง

บรเิวณยอดเขาเรยีบรอ้ยแลว้นําท่านสู่ ROKKO GARDEN TERRACE จุดชมววิแบบพาโนรามาที�

น่าไปชมที�สุดแห่งหนึ�งของญี�ปุ่น สามารถมองเห็นอ่าวโอซาก้าและเมอืงโกเบ บรเิวณใกล้เคยีงมี

ภตัตาคารและรา้นคา้ ที�ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการชมววิขณะที�รบัประทานอาหารหรอืชอ้ปปิ� ง

DAY 3 
เกียวโต – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ่ – นั �งกระเช้าชมเทือกเขารอ็กโกะ –  

ROKKO GARDEN TERRACE – ย่านซนัโนมิยะ – โกเบ 
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ดว้ย จากนั �นนําท่านสู ่ย่านซนัโนมิยะ ย่านชอ้ปปิ� งใจกลางเมอืงโกเบ ที�มหีา้งสรรพสนิคา้และรา้น

รวงมากมาย อสิระใหไ้ดช้้อปปิ� งตามอธัยาศยั หรอืแวะชมิขนมหรอืเบเกอรี�รสชาตอิร่อยๆ ซึ�งมอียู่

มากมายในยา่นนี�ตามอธัยาศยั 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั โกเบ ณ THE B KOBE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึ�งเป็นสะพาน

แขวนที�ยาวที�สุดในโลก สะพานแห่งนี�มรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อบุตัเิหตจุากพายเุมื�อ 50 กว่าปี

ก่อน (พ.ศ.2498) ไดค้ร่าชวีติของผูค้นที�อาศยัเรอืเฟอร์รี�ขา้มฝั �งสญัจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะตอ้ง

อบัปางลง ทําให้มผีู้เสยีชวีิตทั �งเด็กและผู้ใหญ่รวมกนัถึง 168 ชวีิต รฐับาลญี�ปุ่นขณะนั �นจึงได้ทุ่ม

งบประมาณถงึ 4.5 รอ้ยล้านเหรยีญสหรฐั เพื�อสรา้งสะพานแขวนที�ยาวที�สุดในโลกแห่งนี�ข ึ�น โดย

ได้รบัการยอมรบัและชื�นชมในระดบัสากลว่าเป็นประดษิฐกรรมชั �นเยี�ยมของมนุษย์ที�เป็นรองแค่

เพยีงการสรา้งยานอวกาศขึ�นไปสาํรวจนอกโลกดว้ยความยาวทั �งหมด 3,911 เมตร สงูประมาณ 300 

เมตร ใชส้ายเคเบลิที�ขงึสะพาน 2 เสน้ ภายในสายเคเบิลมเีสน้ลวดเลก็ ๆ ช่วยขงึอกีหลายรอ้ยเสน้

รวมความยาวของสายเคเบลิที�ใชข้งึสะพานทั �งหมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสู ่ปราสาทฮิเมจิ หรอื ปราสาทนกกระสาขาว ถอืเป็นสิ�งก่อสรา้งที�เก่าแกท่ี�ไดร้บัการขึ�น

เป็นมรดกโลกในปี 1993 และถอืเป็นสมบตัชิาต ินอกจากนี�ยงัเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที�คงโครงสรา้ง

เดมิและงดงามที�สดุในญี�ปุ่ น ผูท้ี�สรา้งปราสาทขึ�นเป็นคนแรกคอื โทโยโตม ิฮเิดโยช ิเมื�อ ปี ค.ศ. 

1580 กระทั �งใน ปี ค.ศ. 1681 อเิคดะ เทรมุาสะ บุตรเขยของ โชกนุโทกุกาว่า อเิอยาส ุไดบ้รูณะต่อ

เตมิปราสาทออกไปใหย้ิ�งใหญ่อลงัการซึ�งแตเ่ดมิใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัเมอืง ศนูยก์ลาง

บญัชาการทางทหาร แตไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เนื�องจากไมม่ศีตัรรูกุรานตวัปราสาทเลย แมแ้ต่สมยั

สงครามโลกครั �งที� 2 เมอืงฮเิมจเิป็นสว่นหนึ�งในสมรภมูทิี�ถูกทิ�งระเบดิอยา่งหนกัแต่ตวัปราสาทก็

ไมไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืโดนแตะตอ้งทาํลายจากฝ่ายพนัธมติรแต่อยา่งใด นอกจากนี� ปราสาท

แหง่นี�ทาํการเปิดอกีครั �งในเดอืนมคี. 2015 หลงัจากปิดปราสาทถงึ 5 ปีเพื�อซ่อมแซมอยา่งละเอยีด

ดว้ยวธิดีั �งเดมิตั �งแต่ภายนอกจนถงึภายในปราสาท 

DAY 4 โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ปราสาทฮิเมจิ – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า 
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นําท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปปิ� งชื�อดงัของโอซากา้ ภายในย่านนี�ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทั �งสาํหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึ�งย่านนี�ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั �นนําแห่งหนึ� งของโอซาก้า อีกทั �งยังมี

รา้นอาหารทะเลขึ�นชื�อมากมาย ซึ�งเสน่หอ์ยา่งหนึ�งของยา่นนี�คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดดัทาํใหเ้ป็นรปู ปู กุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกนัเป็นที�ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากที�สุด เพื�อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี�คอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื�อดงัจากญี�ปุ่นนั �นเอง อสิระเพื�อให้ท่านเลือกหาซื�อของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครื�องสาํอางค ์ เสื�อผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื�องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี� โอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านสู ่ตลาดปลาคุโรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพื�นเมอืงยอดนิยมที�พ่อคา้ พ่อครวั

จากรา้นต่างๆ ตอ้งแวะเวยีนกนัเขา้มาซื�อวตัถุดบิสดจากทะเลเพื�อนําไปประกอบอาหารเป็นประจํา

ทุกวนั ในละแวกนั �นเองกม็รีา้นอาหารทะเลสดๆหลายรา้นใหท้่านสามารถลิ�มลองอย่างหลากหลาย 

อสิระให้ท่านเลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศยั อาทเิหล้าบ๊วย ผกัผลไม ้รวมถงึอาหารทะเลที�สดใหม่ ซึ�ง

ระหว่างสองขา้งทางทา่นจะสงัเกตุเหน็ว่าตลาดปลาแหง่นี�แทบจะไมส่กปรกเลยสกันิดเดยีว 

นําท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรปู) เป็นปราสาทที�อลงัการและยิ�งใหญ่ที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น 

สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซากา้ซึ�งโอบลอ้มด้วยกาํแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี�ปุ่น

ในสมยัโบราณกว่าหมื�นคนเพื�อระดมสรา้งเสรจ็สิ�นภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ยา่งประณีตงดงามและ

มหศัจรรย์ยิ�ง ชมความงามพร้อมบนัทึกภาพเป็นที�ระลึก สรา้งโดยโชกุน โตโยโตม ิฮเิดโยช ิเป็น

สญัลักษณ์อนัโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ�งแรงงานสมยั

โบราณสรา้งไดอ้ยา่งประณีตงดงามมาก 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 5 โอซาก้า – ตลาดปลาคโุรม่อน – ปราสาทโอซาก้า – อีออนพลาซ่า – รินก ุเอ้าท์เลต็ – 

สนามบินคนัไซ  
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สมควรแก่เวล่า นําท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ชอ้ปปิ� งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื�อ

สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเสื�อผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแตง่บา้น ของที�ระลกึ ฯลฯ ภายใน

อาคารยงัม ีหา้งจสัโก ้ใหท่้านชอ้ปปิ� งต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 

��� Yen ซึ�งสนิคา้ทกุ ๆ อยา่งในรา้นราคาชิ�นละ ��� เยน ไมล่มืแวะซื�อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิ

ขนมโมจ ิ, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลูกอมขนมขบเคี�ยว ฯลฯ 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ รินก ุเอ้าท์เลต็ ที�รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยี�หอ้ดงัเกอืบ ��� 

แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY COACH, GAP HUGO 

BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE ห รื อ จ ะ เ ป็ น ห ม ว ด สิ น ค้ า 

INTIMATE APPAREL อ า ทิ  KID BLUE, TRIUMPH ห รือ จ ะ เป็ น ห ม ว ด  HOME FASHION, 

FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี� ยงัมหีมวดสนิคา้อื�น ๆ อาทเิชน่ รองเทา้ กระเป๋า เสื�อผา้

เดก็ ซึ�งทกุชิ�นเป็นของแทร้าคาถกูพเิศษกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ นับไดว้่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปชาว

ญี�ปุ่ นและนักทอ่งเที�ยวผูม้าเยอืนอยา่งแทจ้รงิ 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

23.55 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 611 

 

 

 

03.45  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

 

 

 

DAY 6 สนามบินดอนเมือง 
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กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า � ปี 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

�� – �� เม.ย. 47,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 

�� – �� เม.ย. 48,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 

�� – �� เม.ย. 48,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 

�� – �� เม.ย. 48,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดที �นั �ง, ซื�อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ �ม, ซื�ออาหารเพิ �มหรือบริการต่างๆ

เพิ �มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดแูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที�พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเปิ� ลโรงแรมที �ญี �ปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี �ยว + หนึ�งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิ� ลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึ�งทวิน ห้องสองเตียงเดี �ยว 

+ หนึ�งซิงเกิ� ล ห้องหนึ�งเตียงเดี �ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ �มเติม) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงื �อนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o มดัจาํท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือทั �งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 
 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณีการเดินทางที�บริษัทฯต้องทําการวางการนัตีค่ามัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และหรือ

เที� ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   
 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บ
บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ� 
 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  


