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เจาะลึกสุดยอดเสน้ทางวาคายาม่า  

ดินแดนมรดกโลกท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ามกลางขุนเขา 

แวะชิมอาหารทะเล ซาชิมิสดๆ ด่ืมด ากบัออนเซ็นธรรมชาติ 

ชมวิวเมืองโกเบท่ีตดิ 1 ใน 3 ท่ีสวยท่ีสุดในญีปุ่่น และชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

 ล้ิมรสชาติ

เมนูอาหาร

พ้ืนเมืองญ่ีปุ่น 

22 – 26 มีนาคม 2561 

      ราคา 39,900.- 
  

XJ 610 DMK – KIX  14.15 – 21.40 

XJ 611 KIX – DMK  00.10 – 04.00 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ    
BELLEVUE GERDEN HOTEL KANSAI 

หรือเทียบเทา่ 

2 
สนามบินคนัไซ – วดัคิมิอิ – เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ – ลานหิน

เซ็นโจจกิิ – ถ า้ซันดนัเบกิ – ชิราฮาม่า    

YUKAI RESORT NANKISHIRAHAMA 

ONSEN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

3 
ชิราฮาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมวิว     

อเุมดะสกาย – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – โอซากา้   

- 
KARAKSA HOTEL OSAKA NAMBA 

หรือเทียบเทา่ 

4 
โอซากา้ – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถา่ยรูป) – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์–    

นั่งกระเชา้ชมวิวเมืองโกเบ – รินกุ เอา้ทเ์ล็ต – สนามบินคนัไซ   
-  

5 กรุงเทพฯ 
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11.00 คณะพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมอืง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

14.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 

21.40 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั คนัไซ ณ BELLEVUE GERDEN HOTEL KANSAI หรอืเทยีบเท่า 

  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วดัคิมิอิ ซึ่งเป็นวดัทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงใน

เรื่องของน ้ าศักดิส์ ิทธิท์ ัง้  3 ที่มาจากน ้ าแร่บริสุทธิบ์นหุบเขา SHOJOSUI, YORYUSUI 

และ KISHOSUI นอกจากนี้ วดัคิมิอิ ยงัเป็นวดัทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นอนัดบัสอง ของภูมภิาคคนัไซ

ทีช่าวญีปุ่่ นนิยมไปสกัการะบูชา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางชม เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ เกาะหนิลกัษณะพเิศษที่มรีูตรงกลาง ตัง้อยู่กลาง

ทะเล เมื่อมองจากระยะไกลจะคลา้ยคลงึกบัแว่นตา เกาะเอนเกทสเึกดิจากการกดัเซาะของคลื่นลม

ในทะเล เป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมอืงวากายามะ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาสมัผสัความ

งามของธรรมชาตแิห่งนี้  

จากนัน้น าท่านสู่ เซ็นโจจิกิ หรอืที่แปลได้ว่า เส่ือทาทามิ 1000 ผืน แต่ทว่าที่แห่งนี้เป็นแผ่นหนิ

ขนาดใหญ่ซอ้นกนัลดหลัน่เป็นชัน้ยืน่ออกไปงมหาสมุทรแปซฟิิค ท่านจะไดเ้หน็กระแสคลื่นทีถ่าโถม

เขา้ปะทะกบัโขดหนิจนแตกกระจายต่อหน้าต่อตาท่านดว้ยความงามอยา่งสุดบรรยาย 

   

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 คนัไซ – วดัคิมิอิ – เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ – ลานหินเซน็โจจิกิ – ถ ้าซนัดนัเบกิ – ชิราฮาม่า 
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จากนัน้น าท่านสู่ ซนัดนัเบกิ (SANDANBEKI) ก าแพงหน้าผาสูงชนั 50 เมตร ยาวกว่า 2 เมตร 

หน้าผาที่เกิดจากการกดัเซาะของคล่ืนลม เมื่อมองจากด้านบนจะเป็นจุดชมวิวของหน้าผาที่

มองเหน็มหาสมทุรแปซฟิิคไดอ้ยา่งงดงามเตม็ตา ซึง่สมยัก่อนเคยเป็นทีส่งัเกตการณ์ของชาวประมง 

น าท่าน ลงลิฟท ์เพื่อเขา้ชมดา้นใน ถ า้ซนัดนัเบกิ ซึง่จะมกีารจดัแสดงใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้หน็ถงึวถิี

การใชช้วีติของนักรบโบราณในถ ้า พรอ้มประวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่ครัน้อดตี และยงัมศีาลเจา้ที่ท า

จากส ารดิตัง้เรยีงรายตามความเชื่อในสมยัโบราณ ด้านข้างจะมทีี่ล้างมอื ล้างปาก เพื่อให้ท่านได้

ช าระกายก่อนพบเทพเจา้ น ้าทีน่ ามาลา้งเป็นสายน ้าออนเซน็ทีผุ่ดขึน้ตามธรรมชาต ิซึง่ถอืไดว้่าเป็น

สิง่มหศัจรรยท์ี่ธรรมชาตสิร้างขึ้น ภายในถ ้าท่านจะได้พบเหน็และได้ยนิเสยีงคลื่นที่มากระทบหนิ

ภายในถ ้าดงัก้องกงัวาน ในสมยัโบราณเล่าว่าเคยเป็นทีซ่่อนตวัของเรอืรบโบราณญี่ปุ่ น บางเรื่องก็

เล่าว่าเดมิเคยเป็นเหมอืงเก่า 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ที่พกั ชิราฮาม่า ณ YUKAI RESORT NANKISHIRAHAMA 

ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่

แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าใหม้ผีูก้ล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทวาคายาม่า ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด ตัวปราสาทมีอาคาร

ลอ้มรอบทางเชื่อมสามารถเดนิถงึกนัได ้ลกัษณะปราสาทแบบน้ีมเีพยีงแค่สามแห่งในญี่ปุ่ น อกีสองที่

คอื ปราสาทฮเิมจ ิและปราสาทมตัสยึะมะเจา้ของปราสาทคอืโทกงุะวะ โยชิมุเนะ โชกุนคนที่แปด

แห่งตระกูลโทกุงะวะอนัเกรยีงไกรมชีื่อเสยีงว่าเป็นนักรบเก่งกล้า ตวัปราสาทเดมิสร้างขึ้นเมื่อปี 

1585 แต่โดนไฟไหมค้รัง้แลว้ครัง้เล่า จนล่าสุดสรา้งขึน้ใหม่เมื่อปี 1958 แต่ยงัคงเหลอืประตูทางเขา้

ด้านหนึ่งที่ยงัคงมมีาตัง้แต่การสร้างครัง้แรกคอืประตูโอกะงุจ  ิอิสระให้ท่านได้เดนิชมสวนภายใน 

DAY 3 ชิราฮาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคโุรชิโอะ – ชมวิวอเุมดะสกาย – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

– โอซาก้า 
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และตวัปราสาทซึง่ถ้าสงัเกตุดีๆ  ชัน้หนิแต่ละชัน้ก่อนทีจ่ะเขา้ถงึตวัปราสาทจะมรีปูแบบการก่อสรา้ง

ทีแ่ตกต่าง หรอืจะแวะจบิชาทานคู่กบัขนมญีปุ่่ นระหว่างเทีย่วชมตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคโุรชิโอะ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ ไม่ว่าจะเป็น ซาชมิ ิซูชิ

หน้าต่างๆ หรอืเลอืกซื้อสินค้าของฝากขึ้นชื่อและมขีายเพียงที่นี่ เท่านัน้ อาท ิผลิตภณัฑ์จากส้ม 

ผลไมช้ื่อดงัของวาคายาม่า เหลา้สาเก หรอืแวะชมิอาหารทะเลสดๆในตลาดคุโรชติามอธัยาศยั ถ้า

โชคดีท่านจะได้พบกบั การแสดงแล่ปลาทูน่า (ปลามากโูร่) ที่หนึ่งวนัจะท าการแสดงสามรอบ

เท่านัน้ 

จากนัน้น าท่านขึน้ชมทวิทศัน์เมอืงโอซาก้า ณ ตึกอเุมดะสกาย ทีม่คีวามสูงถงึ 173 เมตร รปูแบบ

อาคารทนัสมยัตวัอาคารเป็นตกึแฝดสงู 40 ชัน้ ชัน้บนสุดของตกึดา้นบนเชื่อมต่อถงึกนัและยงัมสีวน

ลอยฟ้าตัง้อยูบ่นตกึอกีดว้ย เป็นจดุชมววิเมอืงโอซากา้ แบบพาโนรามา่ววิ และในวนัทีอ่ากาศแจ่มใส

จะสามารถเห็นทิวทศัน์ของโอซาก้าได้อย่างเต็มตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตาม

อธัยาศยั 

น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมี

รา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึ่งของยา่นน้ีคอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรูปป ูกุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากทีสุ่ด เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อิสระเพื่อให้ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครือ่งส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

  ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กั โอซาก้า ณ KARAKSA HOTEL OSAKA NAMBA หรอื

เทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรปู) ซึง่เป็นสะพานแขวนทีย่าว

ทีสุ่ดในโลก สะพานแห่งนี้มรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อุบตัเิหตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.

2498) ไดค้ร่าชวีติของผูค้นทีอ่าศยัเรอืเฟอรร์ีข่า้มฝัง่สญัจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอบัปางลง 

ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติทัง้เดก็และผูใ้หญ่รวมกนัถงึ 168 ชวีติ รฐับาลญี่ปุ่ นขณะนัน้จงึไดทุ้่มงบประมาณถงึ 

4.5 รอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐั เพื่อสรา้งสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้ขึน้ โดยไดร้บัการยอมรบั

และชื่นชมในระดบัสากลว่าเป็นประดษิฐกรรมชัน้เยีย่มของมนุษย์ที่เป็นรองแค่เพยีงการสรา้งยาน

อวกาศขึน้ไปส ารวจนอกโลกดว้ยความยาวทัง้หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สาย

เคเบลิทีข่งึสะพาน 2 เสน้ ภายในสายเคเบลิมเีสน้ลวดเลก็ ๆ ช่วยขงึอกีหลายรอ้ยเสน้รวมความยาว

ของสายเคเบลิทีใ่ชข้งึสะพานทัง้หมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร 

น าท่านเทีย่วชม ฮารเ์บอรแ์ลนด์ เป็นพืน้ทีร่มิอ่าวทางใต้ของแผ่นดนิโกเบเป็นท าเลทีม่ทีศันียภาพ

งดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรปูตวั U จงึเพยีบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิง่ที่ดงึดูดใหเ้ขา้ไปมากมาย อาทเิช่น 

อาณาจกัรแห่งความบนัเทงิทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกและท่าเรอืล่ องแม่น ้า 

Concerto อนัหรหูรา ใหท้่าน ไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัแสน สบายตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตอ์าหารทะเล 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าชินโกเบ เพื่อชมววิเมืองโกเบ ววิทีไ่ดช้ื่อว่าตดิ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีสุ่ดใน

ญี่ปุ่ น เป็นส่วนหนึ่งของภูเขารอ็คโก พรอ้มกบัชมววิทวิทศัน์อนังดงามของตวัเมอืงโกเบและอ่าวโอ

ซาก้าแบบพาโนราม่า ถ้าโชคดใีนวนัที่ฟ้าเปิดท่านจะสามารถมองเห็นน ้าตกนูโนบกิิได้จากบน

กระเช้าไฟฟ้า ด้านบนม ีสวนสมุนไพรนูโนบิกิ NUNOBIKI HERB GARDEN ทีใ่หญ่ที่สุดของ

ประเทศญี่ปุ่ น สมุนไพรนานาชนิดกว่า 75,000 พนัธุ์ ตกแต่งตามสไตล์ยุโรปหรอืเรยีกอีกชื่อว่า 

สวิสเซอรแ์ลนดญ่ี์ปุ่ น 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รินก ุเอ้าทเ์ลต็ ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ดงัเกอืบ 200 

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

BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรอืจะเป็นหมวดสนิค้า 

INTIMATE APPAREL อาท ิKID BLUE, TRIUMPH หรอืจะเป็นหมวด HOME FASHION, 

FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อาทเิช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้

DAY 4 โอซาก้า – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรปู) – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– นัง่กระเช้าชมวิวเมืองโกเบ –  

รินก ุเอ้าทเ์ลต็ – สนามบินคนัไซ 
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เดก็ ซึง่ทุกชิน้เป็นของแทร้าคาถูกพเิศษกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ นับไดว้่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปชาว

ญีปุ่่ นและนกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืนอยา่งแทจ้รงิ 

  ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

 

 
 

00.10 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 

04.00 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

ก าหนดการเดินทาง : มีนาคม 2561 

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ 

น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

22 – 26 มี.ค. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 7,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

DAY 5 สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 
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*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 



หน้า 9 / 9 

 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


