
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00  คณะพร้อมกนัทสีนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเข้าที 2 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์C เจา้หน้าทบีรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขนึเครอืง 

23.00  ออกเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 622 

  

 

07.00 เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

นําท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรปู) เป็นปราสาททอีลงัการและยงิใหญ่ทสีุดของประเทศญปีุ่ น 

สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซากา้ซงึโอบล้อมด้วยกาํแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญปีุ่ น

ในสมยัโบราณกว่าหมนืคนเพอืระดมสรา้งเสรจ็สนิภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ยา่งประณีตงดงามและ

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ  

DAY 2 คนัไซ – ปราสาทโอซาก้า – พิพิธภณัฑ ์Cup Noodle – รินก ุเอ้าท์เลต็ – คนัไซ  

วันที รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ –สนามบินคนัไซ      

2 คนัไซ – ปราสาทโอซากา้ – พิพิธภณัฑ ์Cup Noodle – รินกุ เอา้ทเ์ล็ต -คนัไซ    
BELLEVUE GARDEN KANSAI HOTEL   

หรือเทียบเท่า 

3 
คนัไซ – สวมชุดกิโมโนญปุ่ีน  – ยา่นกิออง – ศาลเจา้ยาซากะ – วัดคิโยมิสึ – 

เกียวโต    
BIWAKO OTSU PRINCE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
เกียวโต – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – นงักระเชา้ชมเทือกเขาร็อกโกะ – 

ROKKO GARDEN TERRACE – ยา่นซนัโนมิยะ – โกเบ   - 
HEWITT KOSHIEN HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

5 โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ปราสาทฮิเมจิ – ยา่นชินไซบาชิ – โอซากา้   - 
SARASA NAMBA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

6 โอซากา้ – ตลาดปลาคุโรม่อน – อีออนพลาซ่า – สนามบินคนัไซ     

เทียวครบสูตร เส้นทางไฮไลทญี์ปุ่ น 
สวมชดุกิโมโนเทียวเมืองเก่าเกียวโต  

ชมวิวพาโนราม่าบนยอดเขารอ็กโกะ 

สมัผสัความอลงัการของมรดกโลก ณ ปราสาทฮิเมจิ 

 อมิอรอ่ยไปกบั

เมนูญปีุ่ นดงัเดมิ 
 

 

11-16 เมษายน 2562 

ราคา   50,900.- 
  

TG 622 BKK – KIX   23.00 – 07.00 
TG 673  KIX – BKK  17.25 – 21.30 



มหศัจรรย์ยงิ ชมความงามพร้อมบนัทึกภาพเป็นทรีะลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตม ิฮเิดโยช ิเป็น

สญัลักษณ์อนัโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึงแรงงานสมยั

โบราณสรา้งไดอ้ยา่งประณีตงดงามมาก 

 เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนันนําท่านชม Cup Noodles Museum พนืทปีระมาณ 4,000ตารางเมตร ใชเ้งนิลงทุนกอ่สรา้ง

ถงึ 4,500 ลา้นเยน เป็นอาคารสูง 5 ชนั และชนัใตด้นิอกี 1 ชนั พพิธิภณัฑ์แห่งนี ไม่ไดส้รา้งขนึ

เพยีงเพอืบอกเล่าทมีาของการพฒันา Instant Ramen เท่านัน แต่ยงัออกแบบมาเพอืให้ผูเ้ขา้ชม

สามารถสมัผสั และทดลองการทํา Instant Ramen ไดด้้วยตวัเองอกีด้วย นําท่านไปสู่ Instant 

Ramen History Cube จะเป็นส่วนจดัแสดงแพค็เกจของ Instant Raman โดยเรมิตงัแต่ Chicken 

Ramen ซงึเป็น Instant Ramen ชนิดแรกของ Nissin ทมีมีาตงัแต่ปี 1958 โดยจะจดัเรยีงตามปีที

ไดท้ําการ ผลติและจําหน่าย จนถงึ Instant Ramen ทวีางขายในปัจจุบนั Momofuku Theater โรง

ฉายภาพยนต์ CG Animation ทจีะช่วยอธบิายให้ผูเ้ขา้ชมได้ทําความรู้จกักบัชวีิตและหลกัของ

ความคดิสรา้งสรรค ์6 ประการของ Ando Momofuku ผูค้ดิคน้ Cup Noodles และ My Cup 

Noodles Factory ทนีีท่านสามารถผลิต Cup Noodles ของ คุณไดเ้องเลย Chicken Ramen 

Factory ทผีูเ้ขา้ชมสามารถทดลองผลติบะหมกีงึสาํเรจ็รปู (ค่ากจิกรรมไมร่วมในราคาทวัร)์ 

จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่รินก ุเอ้าท์เลต็ ทรีวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยหีอ้ดงัเกอืบ  

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

BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรอืจะเป็นหมวดสนิคา้ 

INTIMATE APPAREL อาท ิKID BLUE, TRIUMPH หรอืจะเป็นหมวด HOME FASHION, 

FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี ยงัมหีมวดสนิคา้อนื ๆ อาทเิชน่ รองเทา้ กระเป๋า เสอืผา้

เดก็ ซงึทกุชนิเป็นของแทร้าคาถกูพเิศษกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ นับไดว้่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปชาว

ญปีุ่ นและนักท่องเทยีวผูม้าเยอืนอยา่งแทจ้รงิ 

 คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั คนัไซ ณ BELLEVUE GARDEN KANSAI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมัผสัประสบกรานต์สุดพเิศษกบัการ สวมชุดกิโมโนญีปุ่ น แท้ๆ  (โปรแกรมทัวรร์วมค่าเช่าชุด

กิโมโนแล้ว ) จากนนันําท่านเดนิเล่น ณ ย่านกิออง ถนนสายเกอชิาอนัเลอืงชอืของเกยีวโต โดย

สองขา้งทางจะเป็นรา้นนําชาและร้านอาหารนานาชนิด ย่านนีแต่เดมิเรยีกว่าย่านฮานามาจซิงึเป็น

DAY 3 คนัไซ – สวมชุดกิโมโนญีปุ่ น  – ยา่นกิออง – ศาลเจา้ยาซากะ – วดัคิโยมิสึ – เกียวโต 



ยา่นราตรแีบบสมยัเกา่ทยีงัคงรกัษาความกา่แกไ่วไ้มว่่าจะเป็น รา้นอาหาร รา้นขายของ กไ็ดร้บัการ

อนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดปัี จจุบนักย็งัคงหลงเหลอืรรยากาศของชาวญปีุ่ นสมยัโบราณใหท้่านไดเ้หน็กนั

อยู่ าโชคดที่านอาจจะไดพ้บกบัเกอชิา (Geisha) มหีน้าทคีอยบรกิารและสร้างความบนัเทงิให้กบั

แขกทมีารบัประทานอาหาร ทงัรอ้งเพลง เตน้รํา เล่นดนตร ีเล่นเกม ตลอดจน เป็นคู่สนทนากบัแขก

ในเรอืงต่างๆ เกอชิาและไมโกะ จะแต่งกายด้วยชดุกโิมโนทมีสีสีวยสะดุดตาโดยใชเ้นือผา้ชนัด ีทา

หน้าและไหล่ดว้ยแป้งขาว อสิระใหท้า่นเพลนิเพลนิและชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้ายาซากะ หรอืเรยีกกนัอกีชอืว่า ศาลเจ้ากิออง เป็นอกี  ศาลเจา้ชอืดงั

แห่งจงัหวดัเกยีวโต ศาลเจ้ายาซากะถูกสรา้งขนึมากว่า  ปีทแีลว้ จุดเด่นอยู่ทโีถงประกอบพธิี

ทางศาสนาทปีระดบัประดาไปด้วยโคมไฟ โดยช่วงคาํจะมกีารเปิดโคมให้สว่างไสวยงิทาํใหส้วยงาม

มากเป็นพเิศษ นอกจานีศาลเจา้ยาซากะยงัมชีอืเสยีงในการจดัเทศกาลเฉลมิฉลองกอิองมทัซุร ิทจีะ

จัดขนึในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี อีกทงัช่วงซากุระบานก็ยงัเป็นสถานทยีอดนิยมของ

นักทอ่งเทยีวทมีาเยอืนอกีดว้ย 

จากนนัเดนิทางสู ่วดัคิโยมิสึ หรอื วดันําใส ทตีงัอยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ เชญิดมืนําศกัดสิทิธิ

สามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแหง่นีมชีอืเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดั

ทถูีกจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิ ซงึมรีะเบยีงไมท้สีรา้งยนืออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาคาํถงึ 

139 ตน้ เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงไดก้ว้างไกลสดุตา 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีกั เกียวโต ณ BIWAKO PRINCE HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

  

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานทสีวยงาม และเป็นบรเิวณทชีาวญีปุ่ นชนืชอบ 

และเป็นสถานทีชมวิวทสีวยทสีุดอกีแห่งในเกยีวโต อสิระใหท้่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน

ใกล้ๆ กนั นําท่านชมความสวยงามร่มรนืของ สวนไผ่ อนัเขยีวขจ ี(BAMBOO GROVES) นับหมนื

ตน้ตลอดขา้งทางเสมอืนหนึงเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผา่นถูกปลกูขนึตงัแต่สมยัเฮอนั หรอืกว่าพนัปีมาแลว้ 

เพอืใชใ้นการประดบัสวน และชนืชมความสวยงาม และใชใ้นการบําบดัจติใจมาแต่ครงัโบราณ ซงึ

สวนไผแ่ห่งนียงัเป็นสถานทถ่ีายทาํภาพยนตร ์เรอืงเกอชิา ทงีดงามตระการตาไปทวัโลก 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

DAY 4 เกียวโต – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ่ – นังกระเช้าชมเทือกเขารอ็กโกะ – 

ROKKO GARDEN TERRACE – ย่านซนัโนมิยะ – โกเบ 



นําท่าน นังกระเช้าชมเทือกเขารอ็กโกะ เพอืชมวิวตวัเมืองโกเบ ทมีีมูลค่าความสวยงามกว่า 

, ,  เหรียญดอลล่าสหรัฐ ประกอบด้วยยอดเขามะยะ (MT.MAYA) ยอดเขาร็อกโกะ 

(MT.ROKKO) และยอดเขาฟุตาตาบิ (MT.FUTATABI) สรา้งสรรคใ์หเ้กดิสภานทพีกัผอ่นและเป็น

หนึงในสามจุดชมวิวยามคําทดีีทสีุดของญีปุ่ นอกีสองแห่งคอื ฮาโกดาเตะ และนางาซาก เมอืถึง

บรเิวณยอดเขาเรยีบร้อยแลว้นําท่านสู่ ROKKO GARDEN TERRACE จุดชมววิแบบพาโนรามาที

น่าไปชมทสีุดแห่งหนึงของญปีุ่ น สามารถมองเห็นอ่าวโอซากา้และเมอืงโกเบ บริเวณใกล้เคยีงมี

ภตัตาคารและรา้นคา้ ทที่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการชมววิขณะทรีบัประทานอาหารหรอืชอ้ปปิง 

จากนันนําท่านสู่ ย่านซนัโนมิยะ ย่านช้อปปิงใจกลางเมอืงโกเบ ทมีหีา้งสรรพสนิคา้และรา้นรวง

มากมาย อิสระให้ได้ช้อปปิงตามอธัยาศัย หรือแวะชิมขนมหรือเบเกอรีรสชาติอร่อยๆ ซึงมีอยู่

มากมายในยา่นนีตามอธัยาศยั 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อยา่งคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั โกเบ ณ HEWITT KOSHIEN HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึงเป็นสะพาน

แขวนทยีาวทสีดุในโลก สะพานแห่งนีมรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อุบตัเิหตุจากพายเุมอื 50 กว่าปี

ก่อน (พ.ศ.2498) ไดค้ร่าชวีติของผูค้นทอีาศยัเรอืเฟอร์รขีา้มฝังสญัจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้อง

อบัปางลง ทําให้มผีูเ้สยีชวีิตทงัเด็กและผู้ใหญ่รวมกนัถงึ 168 ชวีติ รฐับาลญปีุ่ นขณะนันจงึได้ทุ่ม

งบประมาณถงึ 4.5 รอ้ยล้านเหรยีญสหรฐั เพอืสรา้งสะพานแขวนทยีาวทสีดุในโลกแห่งนีขนึ โดย

ได้รบัการยอมรบัและชนืชมในระดบัสากลว่าเป็นประดษิฐกรรมชนัเยยีมของมนุษย์ทเีป็นรองแค่

เพยีงการสรา้งยานอวกาศขนึไปสาํรวจนอกโลกดว้ยความยาวทงัหมด 3,911 เมตร สงูประมาณ 300 

เมตร ใชส้ายเคเบลิทขีงึสะพาน 2 เสน้ ภายในสายเคเบลิมเีสน้ลวดเลก็ ๆ ช่วยขงึอกีหลายรอ้ยเสน้

รวมความยาวของสายเคเบลิทใีชข้งึสะพานทงัหมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสู ่ปราสาทฮิเมจิ หรอื ปราสาทกระสาขาว ถอืเป็นสงิก่อสรา้งทเีก่าแกท่ไีดร้บัการขนึเป็น

มรดกโลกในปี 1993 และถอืเป็นสมบตัชิาต ินอกจากนียงัเป็น 1 ใน 3 ปราสาททคีงโครงสรา้งเดมิ

และงดงามทสีดุในญปีุ่ น ผูท้สีรา้งปราสาทขนึเป็นคนแรกคอื โทโยโตม ิฮเิดโยช ิเมอื ปี ค.ศ. 1580 

กระทงัใน ปี ค.ศ. 1681 อเิคดะ เทรุมาสะ บุตรเขยของ โชกนุโทกุกาว่า อเิอยาส ุไดบ้รูณะต่อเตมิ

ปราสาทออกไปใหย้งิใหญอ่ลงัการซงึแต่เดมิใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัเมอืง ศนูยก์ลางบญัชาการ

DAY 5 โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ปราสาทฮิเมจิ – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า 



ทางทหาร แต่ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ เนืองจากไมม่ศีตัรรูุกรานตวัปราสาทเลย แมแ้ต่สมยัสงครามโลก

ครงัท ี2 เมอืงฮเิมจเิป็นสว่นหนึงในสมรภมูทิถูีกทงิระเบดิอยา่งหนกัแต่ตวัปราสาทกไ็ม่ไดร้บัความ

เสยีหายหรอืโดนแตะต้องทาํลายจากฝ่ายพนัธมติรแต่อย่างใด นอกจากนี ปราสาทแห่งนีทาํการเปิด

อกีครงัในเดอืนมคี. 2015 หลงัจากปิดปราสาทถงึ 5 ปีเพอืซ่อมแซมอย่างละเอยีดด้วยวธิดีงัเดมิ

ตงัแต่ภายนอกจนถงึภายในปราสาท 

นําทา่นสู ่ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปปิงชอืดงัของโอซากา้ ภายในย่านนีท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทงัสาํหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชันนําแห่งหนึงของโอซาก้า อีกทังยังมี

รา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึเสน่หอ์ย่างหนึงของยา่นนีคอื ทกุรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนด้วยแสงไฟนีออนซงึดดัทาํใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซงึนักท่องเทยีวใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นทรีะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากทสีดุ เพอืดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคอื ตกึรูปเครอืงหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชอืดงัจากญปีุ่ นนันเอง อสิระเพอืให้ท่านเลือกหาซอืของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครอืงสาํอางค ์ เสอืผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครอืงไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อยา่งคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีโอซาก้า ณ SARASA NAMBA HOTELหรอืเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันําทา่นสู ่ตลาดปลาคโุรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพนืเมอืงยอดนิยมทพี่อคา้ พ่อครวั

จากรา้นต่างๆ ตอ้งแวะเวยีนกนัเขา้มาซอืวตัถุดบิสดจากทะเลเพอืนําไปประกอบอาหารเป็นประจํา

ทุกวนั ในละแวกนันเองกม็รีา้นอาหารทะเลสดๆหลายรา้นใหท้่านสามารถลมิลองอย่างหลากหลาย 

อสิระให้ท่านเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยั อาทเิหล้าบ๊วย ผกัผลไม ้รวมถงึอาหารทะเลทสีดใหม่ ซงึ

ระหว่างสองขา้งทางท่านจะสงัเกตุเหน็ว่าตลาดปลาแหง่นีแทบจะไมส่กปรกเลยสกันิดเดยีว 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวล่า นําท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซอื

สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเสอืผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทรีะลกึ ฯลฯ ภายใน

อาคารยงัม ีหา้งจสัโก ้ให้ท่านชอ้ปปิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 

 Yen ซงึสนิคา้ทกุ ๆ อยา่งในรา้นราคาชนิละ  เยน ไมล่มืแวะซอืของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิ

ขนมโมจ ิ, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลกูอมขนมขบเคยีว ฯลฯ 

DAY 6 โอซาก้า – ตลาดปลาคโุรม่อน – อีออนพลาซ่า –– สนามบินคนัไซ 



สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.25 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 673 

21.30  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า  ปี 
พกัเดียวเพิม 

 –  เม.ย. 50,900 บาท ** ไมมี่ราคาเดก็** 11,000 บาท 9,500 บาท 
 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครงัต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัรา

แลกเปลียนของเงินสกลุเยน 
 

หมายเหตุ 

1. หากมกีารออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ - ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง และไม่สามารถทาํเรอืงรบัเงนิ 

    คนืได ้หากท่านมกีารยกเลกิการเดนิทาง , ตวัเครอืงบนิไมม่รีาคาเดก็ และไมส่ามารถอพัเกรดใดๆได้ 

2. หากท่านเลอืกเดนิทางเป็นตวักรุ๊ป บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเลอืกหมายเลขทนีงับนเครอืง  

    เนอืงจากทางสายการบนิจะเป็นผูก้าํหนดโซนทนีงัของตวักรุ๊ปไว ้
 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิเดนิทางไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทรีะบุในรายการ  

 คา่ทพีกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานทต่ีาง ๆ ตามทรีะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกนิท่านละ 20 กโิลกรมั 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครอืงดมืนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นําหนกักระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7%  และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชวัคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 



 คา่สนินําใจสาํหรบัมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เงือนไขการสาํรองทีนัง 

 กรุณาสาํรองทนีงัโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองทีนัง 

o มดัจําท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิาร100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทงัหมดก่อนการจอง  

เพือความถกูต้องและความเข้าใจทีตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันันหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขของบริษทัฯ

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครงั *** 

 

 กรณีเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซงึอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืเงนิทงัหมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานที

ต่าง ๆ ทเีหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครงั 

มิฉะนันทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทงัสิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทจีะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทมีีการขนึลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขนึคา่นํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน โดยขนึอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทงันีจะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสันําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชวัโมงเท่านัน อาทิเช่น เริมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิมเวลาการใช้รถบสัได้ ทงันีมคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนันๆเป็นหลกั  

 

 



 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครงัหนึง หลงัจากได้สาํรองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรอืงห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปทเีขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบ

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด้ โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิมอืท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 

 

****รายละเอียดเกียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารทีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกิน  วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอื

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่น ดงัต่อไปนี 

1. สงิยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพีาํนักในประเทศญปีุ่นได ้เช่น เงนิสด หรอื

บตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทไีมม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทจีะกระทําในประเทศญปีุ่นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 
 


