
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 16234  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอซากา้ เกียวโต โกเบ 5วนั3คืน 

โดยสายการบิน AIR ASIA X 



 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง มกราคม-กุมภาพนัธ ์2563 

โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์                        

กรุงเทพฯ-สนามบินคนัไซ-เกียวโต-ป่าไผ่ อาราชิยาม่า-ฟูชิมิอินาริ-DUTY FREE-ซินไซบาช-ิ

โดทงโบริ-โกเบ-ภูเขารอ๊คโค-ขึ้ นเคเบ้ิลคาร-์พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-ROKKO SNOW PARK 

โอซากา้-ปราสาทโอซากา้-ริงกุพรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท-สนามบินคนัไซ-กรุงเทพฯ 

พิเศษ !!! ฟรชุีดยูคาตะส าหรบัลกูคา้ทุกท่าน  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

8-12 มกราคม 2563 23,900 23,900 22,900 6,500 

15-19 มกราคม 2563 23,900 23,900 22,900 6,500 

22-26 มกราคม 2563 23,900 23,900 22,900 6,500 

12-16 กุมภาพนัธ ์2563 23,900 23,900 22,900 6,500 

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 23,900 23,900 22,900 6,500 

26-1 มีนาคม 2563 23,900 23,900 22,900 6,500 

 

วนัแรก     กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  

22.00   คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน  

 AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั (ไม่มีอาหารเสริฟ์บนเครื่องบิน) 

 

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

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-เกียวโต-ป่าไผ่ อาราชิยาม่า-ฟูชิมิอินาร-ิDUTY FREE-ซินไซบาชิ-โดทงโบริ  (-/L/อิสระ) 

00.55   ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ612 

08.00   ถึง สนามบินคนัไซ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 (กรุณาปรบัเวลาเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย เวลาท่ีจะเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 

 ***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั** 

 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่าเป็นเมืองท่ี

รวบรวมศิลปะและวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น วดัและศาลเจา้เก่าแก่มากมาย เดินทางสู่ อาราชิยาม่า น า

ท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ ของอาราชิยามะ ท่ีสรา้งตั้งแต่

สมยัเฮอนั เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามดว้ยภาพทิวทศัน์สะพานกลางน ้าและมีววิขา้งหลงัเป็นป่าตน้ไมธ้รรมชาติ พา

ทุกท่านเขา้ชม ป่าไผ่ อาราชิยาม่า จุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง ดว้ยบรรยากาศอนัสงบร่มร่ืน และ

ความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวตน้ไผ่จ านวนมากตลอดสองขา้งทาง ในช่วงวนัหยุดจะมีทั้งรา้นคา้และ

รา้นอาหารจ านวนมาก ท าใหบ้รรยากาศคึกคกั พาท่านศักการะ ศาลเจา้เทพอินาริ ท่ีคนไทยทั้งหลายชอบ

เรียกกันว่าศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ้ งจอกเป็นศาลเจา้ชินโต โดยศาลเจา้น้ีโด่งดังเร่ืองประตูโทริอิ หรือเสา

ประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไปทัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือ

กันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึง

พืชผลไรน่าต่างๆ และมกัจะมีจิ้ งจอกเป็นสตัวคู์่กาย 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางกลับโอซากา้ ชอ้ปป้ิง DUTY FREE หลังจากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ+โดทงโบริ 

บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้น

เคร่ืองส าอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้ง

ญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ นอกจากน้ันท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัป้าย

กูลิโกะไดอี้กดว้ย  

เย็น อิสระอาหารเย็นท่ี โดทงโบริ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเท่า (ท่ีพกับริเวณสถานีนัมบะ) 

วนัท่ีสาม   อิสระทอ่งเท่ียว FREE DAY เต็มวนั หรือเลือกซ้ือ OPTION ยูนิเวอรแ์ซลเจแปน                (B/อิสระ/อิสระ) 

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 OPTION A : เลือกซ้ือบัตร UNIVERSAL JAPAN ช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท (ราคาน้ีไม่รวมค่า

เดินทาง) 

 ถือวา่เป็นสวนสนุกแหง่แรกในเอเชียของยนิูเวอรซ์ลั สตูดิโอสท่ี์เปิดตัวอยา่งยิ่งใหญ่อลงัการในปี 2001 แต่ไม่

ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอยา่งๆน่าดึงดูดใจคนจ านวนมาก จนเรียกไดว้า่เป็นสวนสนุกท่ีเป็นท่ีนิยม

มากท่ีสุด โดยขา้งในสวนสนุกจะแบ่งเป็นทั้งหมด 9 โซน 

 1. New York 

 มีการจ าลองเป็นเมืองนิวยอรก์ท่ีเป็นฉากของภาพยนตรด์ังหลายๆเร่ืองอยา่ง spider Man ท่ีจะมีเคร่ืองเล่น

เด่นๆช่ือวา่ Adventures of spider Man ไม่เพียงเท่าน้ัน ท่ีน่ียงัมีโรงภาพยนตร ์3 มิติท่ีจะท าใหเ้ด็กๆฟินกบั

ความเก่งของสไปเดอรแ์มนกนัเต็มๆ อินกนัจนเหมือนไดห้ลุดเขา้มาในหนังทีเดียว 

2. Hollywood 

 โซนน้ีถือวา่ครบเครื่องเร่ืองฮอลลีวดูมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวท่ี้โซนน้ี เคร่ืองเล่นโดนๆก็มีใหไ้ดห้วาดเสียว

กนัอยา่ง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสมัผสัประสบการณ์ดูภาพยนตรท่ี์น่ีก็มีโรงภาพยนตร์

แบบ 4 มิติ ท่ีไดส้มัผสัแบบครบทุกประสาทสมัผสัท่ีเต็มรูปแบบมาตรฐานระดบัโลก 

3. Jurassic Park 

 ใครท่ีเคยดู Jurassic Park คงอดไม่ไดท่ี้อยากจะเขา้มาโลกท่ีมีไดโนเสารห์ลากหลายสายพนัธุ์แบบในหนัง 

รบัรองวา่มาโซนน้ีจุใจ เพราะขนทพัเหล่าไดโนเสารม์าเต็มทั้งกินพืชกินเน้ือ แถมยงัสามารถต่ืนเตน้ไปกบัการ

ล่องเรือหนีไดโนเสารท่ี์สุดจะหวาดเสียวดว้ยการด่ิงจากความสูง 25 เมตร  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Minion Park 

 โซนใหม่ล่าสุดท่ีเพ่ิงเปิดตวัไปในวนัท่ี 21 เมษายน 2017โดยมาแทนท่ีโซนของ Back To The Future นับเป็น

โซนท่ีเรียกเสียงกร๊ีดกร๊าดทั้งกับเด็กและผูใ้หญ่อยา่งมาก ดว้ยความน่ารกัของเจา้มินเน่ียนสีเหลืองตัวป่วนท่ี

ชอบมากท่ีสุดก็น่าจะเป็นบา้นมินเน่ียนท่ีเหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีใหเ้ล่นสนุกกนัตลอดทาง  

5. Universal Wonderland 

 เรียกไดเ้ลยวา่เป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะไดร้วมเอาคารเ์รกเตอรก์ารตู์นสุดปังมาไวร้วมกนัไม่

วา่จะเป็น เจา้เหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการตู์นจาก Sesame Street และเจา้หมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่ง

เครื่องเล่นน่ีเหมือนออกมาใหเ้ด็กๆโดยเฉพาะน่ารกัแบบขั้นสุด ถา้เดินแลว้เหน่ือยก็ยงัมีรา้นอาหาร รา้นของ

กินเล่นใหไ้ดนั้ง่ชิลกินกนัเพลินๆ  

6. Lagoon 

 ถา้ช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแลว้อยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยงัไง มาโซนน้ีเลยค่ะไม่

ผิดหวงัแน่ๆ แถมยงัจะไดดู้โชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจของปีเตอรแ์พนและผองเพ่ือนกนัใหเ้พลินๆอีก 

7. Water World 

 คนท่ีเคยดูภาพยนตรเ์ร่ือง water worldเช่ือเลยว่ายงัคงจดจ าคามมนัสท์ะลุปรอทของหนังไดดี้ แมจ้ะผ่านมา

นานแลว้หากก็ยงัเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจ่นถึงปัจจุบนั ซ่ึงโซนน้ีมีโชวดุ์ เด็ด เผ็ด มนัสท่ี์สนุกไม่

แพใ้นหนังเลยล่ะค่ะ รบัรองฉากแอ็กชัน่ของท่ีน่ีดีงามจริงๆนะเออ 

8. Amity Village (Jaws) 

 ต่ึงตึงๆๆๆอินโทรหนังท่ีขึ้ นมาปุ๊บรูป๊ั้บอย่าง Jaws เช่ือเลยว่าโซนน้ีตอ้งไม่ธรรมดาแน่ๆ และคุณก็คิดถูกค่ะ 

เพราะเป็นโซนท่ีจองลองท้องทะเลตามเร่ือง Jaws ใหผู้้เล่นไดล้่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ท่ีโผล่มาทีใจ

หายวา๊บๆ ถึงจะเปียกไปซกันิดแต่แค่มีเส้ือกนัฝนก็สบายหายหว่งพรอ้มมนัสไ์ปไดแ้ลว้ 

9. The wizarding World Harry Potter 

 โซนยอดนิยมท่ีหลายคนใฝ่ฝันถึงวา่ครั้งหน่ึงตอ้งมาใหไ้ด ้แน่นอนวา่เหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮร่ี พอทเตอรต์อ้ง

รอ้งวา้วไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดน่ีจองลองเอามาจากหนังไดส้มจริงมากๆ เดินหลงเขา้มาไม่มีทางหลุด

ไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปมากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส์ ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟท่ี

ปราสาทดว้ย ท่ีส าคญัมีการเอาเทคโนโลยลี ้าๆมาใส่เพ่ือความตระการตาดว้ยนะคะ หน้าจอภาพน่ีคมชดัแบบ 

4k ท่ีเรียกวา่สมยัขั้นเทพแลว้  

 อิสระอาหารเท่ียงและเยน็ เพ่ือใหท่้านมีเวลาเต็มท่ี 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเท่า (ท่ีพกับริเวณสถานีนัมบะ) 

วนัท่ีส่ี      โกเบ-ภูเขารอ๊คโค-ข้ึนเคเบ้ิลคาร-์พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-ROKKO SNOW PARK-โอซากา้ 

              ปราสาทโอซากา้-ริงกุพรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท                                                                    (B/L/อิสระ)  

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง โกเบ เมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ ในอดีนเคยเป็นเมืองท่า การค้าและ

อุตสาหรกรรมท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของญ่ีปุ่น ท าใหมี้ความหลากหลายของเช้ือชาติและวฒันธรรมของผูค้นท่ีมา

รวมกนัอยูท่ี่น่ี โกเบจึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความพิเศษท่ีเกิดจากการผสมผสานน้ี ไม่เหมือนท่ีอ่ืนๆ และแมว้า่

จะเพ่ิงประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเม่ือปี 1995 แต่ก็สามารถกลบัมากา้วหน้า และรุ่งเรืองภายใน

เวลาอนัรวดเร็ว พาทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขารอ๊กโค อีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเมืองโกเบ มีความสูง 931 เมตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ทางเหนือของโกเบ ดา้นบนเขามีสถานท่ีเท่ียวมากมาย เช่น สวนพฤกษศาสตรพิ์พิธภัณฑ์ สนามกอล์ฟ 

คนัทรีคลบั รา้นอาหารจุดชมววิ โรงแรม รีสอรท์และในช่วงฤดูหนาวบนยอดเขาร็อคโคยงัมีลานสกีเทียมท่ีโด่ง

ดงัมากอีกดว้ย (เดินทางขึ้ นโดยเคเบ้ิลคาร)์ เขา้ชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี แสดงกล่องดนตรีขนาดใหญ่กวา่

คน ซ่ึงสรา้งในอเมริกาและยุโรปในช่วงศตวรรษท่ี 19-20 เป็นของเก่าแก่และหายากมากมีการจดัคอนเสิรต์

กล่องดนตรีใหทุ้กวนัเป็นรอบๆ ไป ภายในพิพิธภณัฑน้ี์ยงัมีรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก อีกมากมายดว้ย 

น าท่านเล่นสกีท่ี ROKKO SNOW PARK (ค่าทวัรร์วมค่า SLED กระดานเล่ือนหิมะเรียบรอ้ยแลว้) โดยลานสกี

น้ีจะตั้งอยูบ่นยอดเขา ROKKO ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีอากาศหนาวเยน็ท่ีสุดในของภูเขาน้ี 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางกลบัเมืองโอซากา้ เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ ดา้นนอก ถูกสรา้งขึ้ นในปี 1583 แทนท่ีวดัอิ

ชิยาม่าฮอนกนัจิ ซ่ึงไดถู้กท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนท่ีจะสรา้งปราสาทโอซากา้ ท่านโท

โยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้รา้งปราสาทตั้งใจท่ีจะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางใหม่ของญ่ีปุ่นภายใตก้ารปกครองของ

ท่าน ภายหลงัการสรา้งเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นในขณะน้ันแต่หลงัจากท่ีท่านฮิเดโยชิ

เสียชีวิตลงไม่ก่ีปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและท าลายโดยทหารของโทคุกาว่า และไดมี้การสรา้งปราสาทขึ้ นมา

ใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลังก็ไดมี้การ

ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทัง่ปัจจุบนัไดมี้การสรา้งลิฟท์เพ่ือใหส้ามารถขึ้ นไปชมปราสาทและ

พิพิธภัณฑด์า้นบนไดง้่ายขึ้ น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต , คูน ้า และสวนนิชิโนมารุ ถา้

ใครมีเวลาแนะน าใหเ้ดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศรม่รื่นเย็นสบาย หลงัจากน้ัน เดินทางสู่ ริงกุ พรี

เม่ียม เอา้ทเ์ล็ท แหล่งชอ้ปป้ิง และ ดิวต้ีฟรีOutletท่ีสามารถช๊อปป๊ิงสินคา้แบรนด์เนมไดใ้นราคาท่ีพอเหมาะ

ไม่แพงจนเกินไปอยูด่ว้ย 

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ริงกุ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเท่า (ท่ีพกับริเวณสถานีนัมบะ) 

วนัท่ีหา้     สนามบินคนัไซ – สนามบินดอนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให ้

09.45 ออกเดินทางจาก สนามบินคนัไซ โดย สายการบิน แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ613 

13.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มประทบัใจ  

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 1 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั  หาก

เป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 35วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ

ยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39วนั หกัเงินมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคน

เขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจ

จดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและ

เท่ียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 20 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมัตอ่ท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้

เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท่ี์คอย

บริการเราโดยประมาณ 5,000 เยน ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต ให้

เดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภยัธรรมชาติ 

อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ

สมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย หรือ

จากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่มทวัรทุ์กวนั แค่

สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัรใ์นบาง

วนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD(ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือ

ทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุน้อยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น ้าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรมั*.*.*.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


