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ก ำหนดกำรเดินทำง 

12 – 16 เมษายน 2562 “วนัสงกรานต”์ 
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วนัศุกรท่ี์ 12 เมษายน 2562 (1)  สนามบินดอนเมือง – สนามบินคนัไซ – โรงแรมท่ีพกั 

11:00  พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4  

“สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ์” ... พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ

หน้าเคาน์เตอร์ เครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ ท่ีนัง่บนเครือ่ง 3-3-3 

 
  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้ นเครือ่ง 

ดงัน ั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

14:15           ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบิน XJ610 

มีบริการอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ยกเวน้น ้าอดัลม, น ้าผลไม,้ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ฯลฯ) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก 
สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) – สนามบินคนัไซ XJ610 14.15-21.40 

 BELEVUE GRADEN HOTEL OR SIMILAR CLASS   
- - - 

วนัที่

สอง 

เกยีวโต – วดัคิโยมิส ึ– ปราสาทนิโจ ้– ศาลเจา้ฟชิูมิ อนิาริ – ชินไซบาชิ 

 PLAZA OSAKA OR SIMILAR CLASS  ✓ ✓ - 

 วนัที่

สาม 

อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัคอยอ านวยความสะดวก)  
✓ - - 

 PLAZA OSAKA OR SIMILAR CLASS 

วนัที่สี่ 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – นารา – วดัโทไดจ ิ– ริงก ุพรีเมี่ยม เอา้ทเ์ลต็  

เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ XJ611 23.45 
✓ ✓ - 

วนัที่หา้ สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) 04.00 - - - 
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21:40  ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อม

 ตรวจเชค็สมัภาระเรียบร้อยแล้ว...จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก 

  อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั :  BELLEVUE GARDEN HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  
 

 วนัเสารท่ี์ 13 เมษายน 2562 (2)          เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ ้(ดา้นใน) – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาร ิ

    ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น เป็นสถานที่ตั้ งของพระราชวัง

จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธต่ิางๆ และวัดเป็นจ านวนมาก 

ของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย เน่ืองจากเกียวโตไม่โดนทิ้ งระเบิดในสงครามโลกคร้ัง

ที่สองจึงยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสยีงต่างๆ ซ่ึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก...จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ “วดัคิโย

มิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกนั ภายในมีระเบียงไม้ที่ยื่นออกมาเหนือหุบเขา 

ท าให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น า้ตก

โอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายน ้า 3 สายไหลลงสู่บ่อน า้ ผู้มาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มน ้าจากน า้ตกน้ีด้วยถ้วยโลหะ ด้วย

ความเชื่อว่าสามารถบ าบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่าการดื่มน ้าจากสายน ้าตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะ

ประสบความส าเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” และอสิระกบัการเลือกซ้ือของที่

ระลึกพ้ืนเมืองเกยีวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเนง็ ซากะ” เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น 

พวงกุญแจ พัดญ่ีปุ่นลายซากุระ ฯลฯ กส็ามารถหาซ้ือที่น่ีได้เช่นกนั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเชต็เมนู “นาเบะหม้อไฟซูโม่” 

บ่าย  น าท่านชม “ปราสาทนิโจ”้ ปราสาทแห่งน้ีเคยเป้นปราสาทที่ประทบัของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย

สมัยด้วยกัน และยังได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ภายในสถานที่แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน พระราชวังฮอนมารุและส่วนพระราชวังนิโนมารุ  โดยพระราชวังนิโนมารุอยู่ด้านนอก

มีคลองกั้นอย่างชัดเจน ความงามของปราสาทนิโจ้นอกจากตัวพระราชวังทั้ง 2 แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวน

ญ่ีปุ่นให้ได้ชมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นต้นซากุระ ต้นบ๊วย และดอกไม้นานาพันธุ์ต่างๆ...จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

“ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาร”ิ อนัโดดเด่นด้วยเสาโทริอนัิบหม่ืนคู่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณศาลเจ้ามากมายจน

เป็นอุโมงค์เสาโทริอ ิด้วยจ านวนเสาโทริอทิี่มีมากมายหลายขนาดตั้งเรียงรายกนัเป็นทวิแถวจึงนับรวมความยาว

ของอุโมงค์โทริอน้ีิได้ทั้งหมดถึง 4 กโิลเมตร ศาลฟูมิอนิาริ หรือศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนา เพ่ือ

บูชาสนัุขจ้ิงจอกที่เชื่อกนัว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเกบ็เกี่ยวพ้ืนที่บริเวณน้ีจะมีน า้อุดมสมบูรณ์ ปลูก

ข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ และเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกมีคุณภาพดีอีกด้วย...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 

“ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงไร้ ขดีจ ากดักบัสนิค้ามากมาย อาทิ 

เสื้อผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สนิค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้

เลือกมากมายหลากหลายสสีนั 

   อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง 
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ท่ีพกั :  OSAKA PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 
   

  วนัอาทิตยท่ี์ 14 เมษายน 2562 (3)         อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระตามอัธยาศัยทัง้วนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) 

(ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR / SUBWAY) สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

 “พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าไคยูคงั” พิพิธภัณฑ์สตัว์น ้าในร่มที่ใหญ่ที่สดุในโลก มีปริมาณน ้ารวมทั้งหมด 11,000 ตัน 

ที่ ไคยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพ้ืนที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแทงก์น ้า

ขนาดใหญ่จ านวน 14 แทงก ์ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สตัว์คร่ึงบก

คร่ึงน ้า, สัตว์เล่ือยคลาน, นก, สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 

620 ชนิด 30,000 ชิ้น เพ่ือจ าลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 

“ศาลเจา้สุมิโยชิ ไทชะ” เป็นศาลเจ้าชนิโตทีเ่ก่าแก่ที่สดุแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นและถือเป็นศาลเจ้าอนัเป็นที่

ศรัทธาของผู้คนมากที่สดุในโอซาก้า สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษ 3 ด้วยสถาปัตยกรรมของศาสนสถานที่หมด

จดสวยงามแบบชินโตแท้ หรือที่ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า สมิุโยชิ ซุคุริ เป็นรูปแบบการก่อสร้างซ่ึงเกดิก่อนศาสนาพุทธ

จากจีนแผ่นดนิใหญ่จะเข้ามามีอทิธพิลต่อการสร้างวัดในยุคหลังๆ หลังคาจ่ัวมุงด้วยด้วยต้นกกหรือใบสน

ไซปรัสแห้ง ยกพ้ืนสงู ฝาท าด้วยไม้กระดาน นอกจากน้ัน ศาลเจ้าแห่งน้ียังเป็นศนูย์กลางของศาลเลก็ที่ใช้ชื่อว่า 

สมิุโยชิ ไทชะ ทั่วประเทศกว่า 1,800 แห่ง เทพเจ้าที่สถิตอยู่ที่ศาลได้รับการนับถือมาแต่โบราณกาล ในฐานะ

ของเทพเจ้าคุ้มครองความปลอดภัยทางทะเล มีประวัติมากว่า 1,800 ปี ภายในศาลมีศาลเอกสี่แห่งเรียงราย

อยู่ ต่างกบัศาลชินโตทั่วไปที่มักมีศาลเอกเพียงศาลเดยีวเท่าน้ัน  

 “อุเมดะ” ย่านชอ็ปป้ิงที่รวมตัวกันอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินอุเมดะ สมัผัสกบัสีสนัอนัมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมา

อย่างพิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and 

Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่น า้และน า้ตกขนาดย่อมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือคืนความมีชีวิตชีวาให้กับย่านน้ี ให้

ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้านานาชนิดทั้ง เสื้ อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋าเทรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย ทั้ง

ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่กส็ามารถเดินเชื่อมถึงกนัทั้งหมดอกีด้วย 

 หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กบั โลกภาพยนตร์

แห่งฮอลลีวู๊ด ร่วมสนุกท้าทายกบัเคร่ืองเล่นล า้สมัยหลากชนิด ตื่นเต้น ระทกึใจกบัภาพยนตร์เร่ืองดังที่ท่านชื่น

ชอบ ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกนั เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสดุ “สเปซ แฟน

ตาซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ตื่นตากับดวงดาวน้อยใหญ่

ระยิบระยับมากมายเตม็ท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเรว็เหนือแสง พร้อมชื่นชมความงามของดวง

อาทติย์แบบใกล้ชิด ตื่นเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากบั “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิ

เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะน าท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่านชื่น

ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเคร่ืองเล่นยอดนิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” 

ตื่นเต้นระทึกใจกบัยานไฮเทค “สคูป๊” ที่จะน าท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวาย

ร้ายอย่างใกล้ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของส านักข่าว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะท า
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ให้ท่านสัมผัสถึงความตื่นเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อันยิ่งใหญ่

ระหว่างมนุษยชาติกบัไซบอร์กส ์หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสดุ

พิเศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะท าให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิด

อย่างไม่เคยมีมาก่อน 

  อิสระอาหารกลางวนั/อาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ว  

ท่ีพกั :  OSAKA PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั  
 

 วนัจนัทรท่ี์ 15 เมษายน 2562 (4)         ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – นารา – วดัโทไดจิ  

  ริงกุ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า 

ถือเป็นสถานที่ส  าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้ นจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคน

ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเม่ือกว่า 400 ปีมาแล้ว ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ทาง

อ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน ด้านในของปราสาทได้รับ

การปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของตัวปราสาทเอง นอกจากน้ันยังมีจุดชมวิวเมือง

โอซากาบนยอดปราสาทที่น่าประทับใจอีกด้วย...จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” นาราเคยเป็นเมือง

หลวงของญ่ีปุ่นมาก่อนเกียวโต มีชื่อเรียกเมืองนาราโบราณว่า  เฮโจเคียว เมืองนาราพัฒนาขึ้ นจากทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของเฮโจเคียวและมีชื่อเสียงว่า มีพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างท าด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของ

ญ่ีปุ่น ซ่ึงรวมไปถึงวัดเก่าๆมากมาย เมืองนาราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สดุเช่นเดียวกบัเกยีว

โต...น าท่านเข้าชม “วดัโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพ่ือแสดงถึงบุญญาธกิารของพระจักรพรรดิญ่ีปุ่น ผ่านซุ้ม

ประตู “นันไดมง” ที่ใช้เสารองรับถึง 18 ต้น  ด้านล่างมี “ทวารบาล” ที่แกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม 

เข้าชม “วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที่มีความสงู 16 เมตรและ

หนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 เน่ืองจากของเดิมน้ันถูกไฟไหม้ โดยมีขนาด

เพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ริงกุ พรีเมี่ยม เอา้เล็ตท์” สวรรค์ของบรรดานักช้อปทุกคน แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและ

สินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย และคอลเลคชั่นเสื้ อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia 

Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani 

ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ 

รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าส าหรับคุณหนู  

Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย...จากน้ันน าท่านสู่ “เอออน 

พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นน านานาชนิด อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยัง

มี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อสิระให้ท่านได้เพลินเพลินกับ

การ “เลือกชมและซ้ือ” สนิค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 
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  อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลนิกับการชอ้ปป้ิง  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

23:45  เดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบิน XJ611 
 

วนัองัคารท่ี 16 เมษายน 2562 (5)  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  

04:00  ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น  

อัตราค่าบรกิาร 

***ส าหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

12 – 16 เมษำยน 2562 35,900.- 6,000.- 

***ไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / เดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ี(ทารก) ราคา 7,900.-บาท/ทา่น*** 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 13,000.-บาท***  

***ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 
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อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าทีพั่ก ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3%    

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก  

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) **ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกดแ์ละคนขับรถพรอ้มกับค่าทัวร์** 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมดัจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้ เดินทางตามอตัราทีก่ าหนดข้างต้น ถ้าผู้ เดินทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ 

สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และ อตัราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ 

 จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีส่ดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเทีย่วบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากทา่นไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 
 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยนืยนัว่ามี

คุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึ้นระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ิดต่อได้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้ จัก โรงแรม และอืน่ๆ 

4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานทีส่ามารถยนืยนัว่าทา่นมกีารท างานทีช่ัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
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1.  หนังสอืเดินทางอเิล็กทรอนิกสท์ีย่งัมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งทีข่ดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพ านักระยะสั้นเทา่นั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15  วัน 

4. เป็นผู้ทีไ่ม่มปีระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่

อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


