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รหัสโปรแกรม : 12266 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  
ชมความสวยงามและถา่ยรปูกบั สะพานขา้มทะเล  
อะคาชไิคเคยีว 
เดนิชวิชมธรรมชาตอินังดงามของ อาราชยิามา่  และชม สะพาน
โทเค็ทสเึคยีว พรอ้มกบัเสน้ทาง ทวิป่าไผ ่ทีอ่ดุมสมบรูณ์ 
ตืน่ตากบั ศาลาทอง หรอื วดัคนิคาคจุ ิ และ เสาโทรอิสิแีดงกวา่
รอ้ยตน้ แหง่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ 
เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายที ่ออิอน มอลล ์ และ  รงิก ุ
เอา้ทเ์ล็ต 
ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม ในเมอืงโอซากา้ !!   
พกัโอซากา้ 3 คนื !! 
บรกิารน า้ด ืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด  
Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40] 

วนัที ่2 เมอืงเกยีวโต-ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิวดัคนิ

คาคจุ-ิอาราชยิามา่-สะพานโทเค็ทสเึคยีว-ป่า

ไผ-่โอซากา้ – ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิงชนิ

ไชบาช ิ

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอ

ซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 

STUDIOS JAPAN 

วนัที ่4 โอซากา้-โกเบ-ถา่ยรปูกบัสะพานอะคาชิ

ไคเคยีว-โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด-์ชอ้ปป้ิง ออิอ
นมอลล-์รงิก ุเอา้ทเ์ล็ต-สนามบนิคนัไซ 
วนัที ่5  สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ611 23.55-03.50] 

OSAKA KOBE 

เนือ้หวาน 

5D3N 

โดยสายการบนิ 

ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง: พ.ค.-ก.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง: 25,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 23 พ.ค. - 27 พ.ค. 62 29,900.- 

วนัที ่ 06 ม.ิย. – 10 ม.ิย. 62 27,900.- 

วนัที ่ 07 ม.ิย. – 11 ม.ิย. 62 27,900.- 

วนัที ่ 13 ม.ิย. – 17 ม.ิย. 62 25,900.- 

วนัที ่ 14 ม.ิย. – 18 ม.ิย. 62 27,900.- 

วนัที ่ 20 ม.ิย. – 24 ม.ิย. 62 25,900.- 

วนัที ่ 21 ม.ิย. – 25 ม.ิย. 62 25,900.- 

วนัที ่ 27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62 27,900.- 

วนัที ่ 28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 62 27,900.- 

 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40]  ✈ อสิระ 

OSAKA 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– กจิกรรมชงชา

วดัคนิคาคจุ ิ– อาราชยิามา่ – สะพานโทเค็ทสเึคยีว 

– ป่าไผ ่– โอซากา้ – ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิง

ชนิไชบาช ิ

🍽 🍽 อสิระ 
OSAKA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้หรอืซือ้
ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 🍽 อสิระ อสิระ 

OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

โกเบ – ถา่ยรปูกบัสะพานอะคาชไิคเคยีว – โกเบ 
ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิง ออิอนมอลล ์– รงิก ุเอา้ท์
เล็ต – สนามบนิคนัไซ 

🍽 อสิระ อสิระ 

 

5 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ [XJ610 14.10-21.40] 

11.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ในการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.10 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ610 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (ฟรี

น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 

เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– กจิกรรมชงชา – วดัคนิคาคจุ ิ– อารา

ชยิามา่ – สะพานโทเค็ทสเึคยีว – ป่าไผ ่– โอซากา้ – ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ -  

ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน 

ปราสาท 2 ชัน้บนถูกปิดโดยรอบดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความ

งามของตัวปราสาททีส่ะทอ้นกบัสระน ้าทีใ่สสะอาด 

  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย  

 

 

อาราชยิามา่ เป็นอกีเขตหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมากนั อยูท่างตะวักตกของเกยีวโต โดยเริม่

เป็นทีน่ยิมตัง้แตส่มยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มา และจะมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชม

กันอย่างคับคั่งในชว่งทีด่อกซากรุะบานและชว่งใบไมแ้ดงหรอืใบไมเ้ปลีย่นส ีตัวเมอืงอารา

ชยิามา่นัน้จะคกึคักมากในชว่งวันหยดุ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถ

เดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ สถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมอกีทีห่นึง่เมือ่มาถงึเมอืงนี้ก็คอื อุโมงคป่์าไผ ่

ทางเดนิทีโ่อบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สเีขยีวทีสู่งมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมอืงนัน้จะมวีัดเล็กๆ 

กระจายอยูท่ั่วไปตามภเูขาทีเ่ขยีวชะอุม่ 

จดุทอ่งเทีย่วทีส่วยงามอกีทนีงึก็คอืซากาโน่ ทีต่ัง้ของ สะพานโทเก็ตสเึคยีว ซึง่เป็นเหมอืน

สัญลักษณ์อาราชยิาม่า เป็นสะพานทีใ่ชข้า้มแม่น ้าสายใหญ่ของเมอืง ซึง่อยู่ไม่ใกลก้ับตัว

เมอืงมากนัก  

 

ชอ้ปป้ิง ยา่นโดตงโบร ิ(Dotombori) หนึง่ในยา่นบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ด่งดังของโอซากา้ 

เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโด

ตงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิดไฟประดับ

ประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) 

และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ทีเ่ป็นสัญญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ แถมยัง

เชือ่มต่อกับ ยา่นชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์ รา้นรองเทา้ 

กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและ

ต่างประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งที่

ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณ 

  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ชนิไซบาช ิ

ค า่ 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโอซากา้ โดยมีไกด์ค่อยให ้

ค าแนะน าทา่นในการเดนิทาง ยา่นชนิไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และ

แบรนดด์ังมากมายตัง้อยูป่ะปนไปกบัรา้นคา้แบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น ไดแ้ก ่Apple Store, Dior, 

Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอืน่ๆ เรยีกไดว้า่เป็นศนูยร์วมแทบจะทุก

ยีห่อ้ดังทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนี้แลว้ยังมสีนิคา้จ าพวกอาหารและเครือ่งดืม่หรอืตุ๊กตา

น่ารักๆ ก็มใีหเ้ลอืกซือ้เชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนดต์่างๆ แลว้ที่

ชนิไซบาชยิังม ีShopping Arcade ทีเ่อารา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลังคาเดยีวกันมี

เสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบดัง้เดมิ

,อัญมณีเครือ่งประดับและรา้นหนังสอื เป็นแหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้
มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ และยงัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญๆตา่งๆมากมาย เชน่ 

วดัชเิทนโนจ ิ พพิธิภณ์ัสตัวน์ า้ไคยกูงั ศาลเจา้เฮอนั 

ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะรคิามรูะ เลโกแลนด ์

หุน่ยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรโ์อซากา้ 

หรอืเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ท่าน

ทีซ่ ือ้ทัวรเ์สรมิน าทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลาก 

หลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด

ราฟท”์ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่า

สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 
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(เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่าน

พสิูจน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์

ครอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารัก เชน่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame 

Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวก

ของแฮร์รีพ่อตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจาก

ภาพยนตร ์โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม ่กับเครือ่งเล่นใหม่

ล่าสดุ ทีจ่ะไดใ้หคุ้ณบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอกี 1 ใน เครือ่งเล่นหวาดเสยีวสดุๆ 

และสามารถหมนุไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ดิง่สงูสดุ

ถงึ 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่่าสดุทีส่รา้งเอาใจสาวกเจา้ตัวเหลอืง

สดุกวนทีโ่ด่งดังมาจาก เรือ่ง Despicable Me ซึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนี้คอื Despicable Me 

Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โชวต์่างๆ 

มากมาย รวมทัง้ยังมเีครือ่งเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ทีใ่หญ่

ทีส่ดุอกีทัง้ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบนักสบืจิว๋โคนันทีก่ระแสตอบรับดจีนยนูเิวอรแ์ซล ญีปุ่่ น ตอ้ง

น ากลับมาอกีครัง้ ภายในงานจะมทีัง้เกมไขปรศินาสบืคด ีReal Escape Game ตามดว้ย 

Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะไดด้ืม่

ด ่ากบัโลกของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ค า่ 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 โอซากา้ – โกเบ – ถา่ยรปูกบัสะพานอะคาชไิคเคยีว – โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
– ออิอน มอลล ์– รงิก ุเอา้ทเ์ล็ท – สนามบนิคนัไซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านชมความงามและถ่ายรูปกับสะพานอะคาชไิคเคยีว (Akashi Kaikyo Bridge) 

หรือเป็นรูจั้กกันในชือ่ “สะพานไข่มุก” สรา้งเสร็จเมื่อปี 1998 มรีะยะทางความยาว 4 

กโิลเมตร เป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในโลก โดยถูกบันทกึลงกนิเนสบุ๊คออฟเรคคอรด์ ทีม่ี

ความยาว 3,911 เมตร เสาสะพานหลักสูงประมาณ 300 เมตร ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างโกเบและ

เกาะอาวะจ ิในจังหวัดเฮยีวโกะ  

 

โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ ่ศนูยร์วมความบนัเทงิทีส่รา้งสสีนัใหก้บัเมอืง

โกเบ เชญิชมอนุสรณ์ทีร่ะลกึแผน่ดนิไหวโกเบ ทีจั่ดแสดงพืน้ทีร่มิอา่วทีไ่ดรั้บความเสยีหาย

จากแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1995 เพือ่บอกเลา่ถงึอนุชนรุน่หลัง ทัง้เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้และการ

บรูณะซอ่มแซมใหก้ลับเป็นเมอืงทีส่วยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูกบัทวิทัศนท์ีง่ดงามรมิอา่ว

โกเบ โดยมพีพิธิภณัฑท์างทะเลโกเบและหอคอยโกเบ สญัลักษณ์ของเมอืงโกเบเป็นฉาก

หลังทีส่วยงาม 

กลางวนั  อสิระประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

 

เมนแูนะน า...สเต็กเนือ้ววัโกเบ และสเต็กซฟีู๊ ด 

 

ออิอน มอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นยิมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิภายในตกแต่ง

รปูแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ 

อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนีย้ังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 

100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ ่
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รงิกุเอาทเ์ล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเลอืก

ซือ้สนิคา้ แบรนด์เนม ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดีราคาพเิศษ อาท ิเครื่องส าอางค์, 

เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวม

สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ล่าสดุ อาท ิMK Michel Klein, 

Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile , Bally, Prada, Gucci, Diese, 

Adidas ฯลฯ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 
23.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ)  

เทีย่วบนิที ่XJ 611 [พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง]  

วนัที ่5 สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] 

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

-------------------------------------------------- 

โปรแกรม : OSAKA KOBE เนือ้หวาน 5D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

23 พ.ค. – 27 พ.ค.2562 29,900 29,900 29,900 28,900 21,900 7,900 

06 ม.ิย. – 10 ม.ิย. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 19,900 7,900 

07 ม.ิย. – 11 ม.ิย. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 19,900 7,900 

13 ม.ิย. – 17 ม.ิย. 2562 25,900 25,900 25,900 24,900 17,900 7,900 

14 ม.ิย. – 18 ม.ิย. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 19,900 7,900 

20 ม.ิย. – 24 ม.ิย. 2562 25,900 25,900 25,900 24,900 17,900 7,900 

21 ม.ิย. – 25 ม.ิย. 2562 25,900 25,900 25,900 24,900 17,900 7,900 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 19,900 7,900 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 19,900 7,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น
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การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

     5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


