KYOTO KIMONO KOBE 6D4N

เที่ยวครบสูตร เส้นทางไฮไลท์ญี่ปนุ่

 อิม่ อร่อยไปกับ
ชาบู ชาบูสไตล์ญป่ี ุ่น

เทีย่ วเมืองเก่าเกียวโต ชมวิ วพาโนราม่าบนยอดเขาร็อกโกะ
สัมผัสความอลังกาลของมรดกโลก ณ ปราสาทฮิ เมจิ
ช้อปปิ้ งกระหนํา่ ย่านชิ นไซบาชิ !!

เมษายน 2562 เทศกาลสงกรานต์
ราคาเริ่มต้ น
วันที่

47,900.รายการ

XJ 610 DMK – KIX 14.15 – 21.40
XJ 611 KIX – DMK 23.55 – 03.50

อาหาร
B L D

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ – สนามบินคันไซ

2

คันไซ – สวมชุดกิโมโนญี่ปุ่น – ย่ านกิออง – ศาลเจ้ ายาซากะ – วัดคิโยมิสึ – เกียวโต

3

เกียวโต – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – นั่งกระเช้ าชมเทือกเขาร็ อกโกะ –
ROKKO GARDEN TERRACE – ย่ านซันโนมิยะ – โกเบ

-

THE B KOBE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

4

โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ปราสาทฮิเมจิ – ย่ านชินไซบาชิ – โอซาก้ า

-

OSAKA HINODE HOTEL
หรื อเทียบเท่ า

5

โอซาก้ า – ตลาดปลาคุโรม่ อน – ปราสาทโอซาก้ า – อีออนพลาซ่ า – ริ นกุ เอ้ าท์ เล็ต –
สนามบินคันไซ

6

สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) KYOTO KIMONO KOBE 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

N GATE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
KARAKSA KYOTO HOTEL
หรื อเทียบเท่ า

-

-

กรุงเทพฯ – สนามบิ นคันไซ

DAY 1
11.00

14.15
21.40

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ทาการบิ นด้วยเครื่องบิ น AIRBUS A330-300 ที่นัง่ แบบ 3-3-3
(377ที่นัง่ ) น้ าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 611
เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั คันไซ ณ N GATE HOTEL หรือเทีย่ บเท่า

DAY 2
เช้า

เที่ยง

คันไซ – สวมชุดกิ โมโนญีป่ นุ่ – ย่านกิ ออง – ศาลเจ้ายาซากะ – วัดคิ โยมิ สึ – เกียวโต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับการ สวมชุดกิ โมโนญี่ปนุ่ แท้ๆ (โปรแกรมทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุด
กิ โมโน ราคาเช่าชุดโดยประมาณ 4,000 เยน) จากนัน้ นํ าท่านเดินเล่น ณ ย่านกิ ออง ถนนสาย
เกอิชาอันเลื่องชือ่ ของเกียวโต โดยสองข้างทางจะเป็นร้านนํ้าชาและร้านอาหารนานาชนิด ย่านนี้แต่
เดิมเรียกว่าย่านฮานามาจิซ่งึ เป็ นย่านราตรีแบบสมัยเก่าที่ยงั คงรักษาความก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็ น
ร้านอาหาร ร้านขายของ ก็ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีปจั จุบนั ก็ยงั คงหลงเหลือรรยากาศของ
ชาวญี่ปนุ่ สมัยโบราณให้ท่านได้เห็นกันอยู่ ถ้าโชคดีท่านอาจจะได้พบกับเกอิชา (Geisha) มีหน้าที่
คอยบริการและสร้างความบันเทิงให้กบั แขกทีม่ ารับประทานอาหาร ทัง้ ร้องเพลง เต้นรํา เล่นดนตรี
เล่นเกม ตลอดจน เป็นคู่สนทนากับแขกในเรื่องต่างๆ เกอิชาและไมโกะ จะแต่งกายด้วยชุดกิโมโนที่
มีสสี วยสะดุดตาโดยใช้เนื้อผ้าชัน้ ดี ทาหน้าและไหล่ด้วยแป้งขาว อิสระให้ท่านเพลินเพลินและช้อป
ปิ้งซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) KYOTO KIMONO KOBE 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายาซากะ หรือเรียกกันอีกชื่อว่า ศาลเจ้ากิ ออง เป็ นอีก 1 ศาลเจ้าชื่อดัง
แห่งจังหวัดเกียวโต ศาลเจ้ายาซากะถูกสร้างขึน้ มากว่า 1350 ปี ท่แี ล้ว จุดเด่นอยู่ท่โี ถงประกอบพิธี
ทางศาสนาทีป่ ระดับประดาไปด้วยโคมไฟ โดยช่วงคํ่าจะมีการเปิดโคมให้สว่างไสวยิง่ ทําให้สวยงาม
มากเป็นพิเศษ นอกจานี้ศาลเจ้ายาซากะยังมีชอ่ื เสียงในการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองกิอองมัทซุริ ที่จะ
จัดขึ้นในช่ว งเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี อีก ทัง้ ช่วงซากุระบานก็ย ังเป็ นสถานที่ย อดนิยมของ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนอีกด้วย
จากนัน้ เดินทางสู่ วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้าใส ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดืม่ นํ้าศักดิสิ์ ทธิ ์

คา่

สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มชี อ่ื เสียงด้วยห้องโถงกลางของวัด
ทีถ่ ูกจัดให้เป็นสมบัตแิ ห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ทส่ี ร้างยื่นออกนอกตัวอาคารของวิหารโดยมีเสาคํ้าถึง
139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดตา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั เกียวโต ณ KARAKSA KYOTO HOTEL หรือ
เทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3
เช้า

เที่ยง

เกียวโต – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – นัง่ กระเช้าชมเทือกเขาร็อกโกะ –
ROKKO GARDEN TERRACE – ย่านซันโนมิ ยะ – โกเบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นํ าท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็ นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ
และเป็ นสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้
ใกล้ๆกัน นําท่านชมความสวยงามร่มรื่นของ สวนไผ่ อันเขียวขจี (BAMBOO GROVES) นับหมื่น
ต้นตลอดข้างทางเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึน้ ตัง้ แต่สมัยเฮอัน หรือกว่าพันปีมาแล้ว
เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบําบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ซึ่ง
สวนไผ่แห่งนี้ยงั เป็นสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ เรื่องเกอิชา ทีง่ ดงามตระการตาไปทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่าน นั ง่ กระเช้ าชมเทื อกเขาร็อกโกะ เพื่อชมวิวตัวเมืองโกเบ ที่มีมูลค่าความสวยงามกว่า
1,000,000 เหรีย ญดอลล่ า สหรัฐ ประกอบด้ว ยยอดเขามะยะ (MT.MAYA) ยอดเขาร็อ กโกะ
(MT.ROKKO) และยอดเขาฟุตาตาบิ (MT.FUTATABI) สร้างสรรค์ให้เกิดสถานที่พกั ผ่อนและเป็ น

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) KYOTO KIMONO KOBE 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

หนึ่งในสามจุดชมวิวยามคํ่าที่ดีท่สี ุดของญีปุ่นอีกสองแห่งคือ ฮาโกดาเตะ และนางาซากิ เมื่อถึง
บริเวณยอดเขาเรียบร้อยแล้วนําท่านสู่ ROKKO GARDEN TERRACE จุดชมวิวแบบพาโนรามาที่
น่ าไปชมที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุน่ สามารถมองเห็นอ่าวโอซาก้าและเมืองโกเบ บริเวณใกล้เคียงมี
ภัตตาคารและร้านค้า ทีท่ ่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวขณะที่รบั ประทานอาหารหรือช้อปปิ้ ง
ด้วย จากนัน้ นําท่านสู่ ย่านซันโนมิ ยะ ย่านช้อปปิ้ งใจกลางเมืองโกเบ ที่มหี ้างสรรพสินค้าและร้าน
รวงมากมาย อิสระให้ได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย หรือแวะชิมขนมหรือเบเกอรี่รสชาติอร่อยๆ ซึ่งมีอยู่
มากมายในย่านนี้ตามอัธยาศัย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โกเบ ณ THE B KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

กลางวัน

โกเบ – สะพานอาคาชิ ไคเคียว – ปราสาทฮิ เมจิ – ย่านชิ นไซบาชิ – โอซาก้า
ซรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิ ไคเคี ยวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึ่งเป็ นสะพาน
แขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลก สะพานแห่งนี้มรี ะยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบตั เิ หตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปี
ั ่ ญจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้อง
ก่อน (พ.ศ.2498) ได้คร่าชีวติ ของผูค้ นทีอ่ าศัยเรือเฟอร์ร่ขี า้ มฝงสั
อับปางลง ทําให้มีผเู้ สียชีวติ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่รวมกันถึง 168 ชีวติ รัฐบาลญี่ป่นุ ขณะนัน้ จึงได้ทุ่ม
งบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ข้ึ น โดย
ได้รบั การยอมรับและชื่นชมในระดับสากลว่าเป็ นประดิษฐกรรมชัน้ เยี่ยมของมนุ ษย์ท่เี ป็ นรองแค่
เพียงการสร้างยานอวกาศขึน้ ไปสํารวจนอกโลกด้วยความยาวทัง้ หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300
เมตร ใช้สายเคเบิลทีข่ งึ สะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อ ยเส้น
รวมความยาวของสายเคเบิลทีใ่ ช้ขงึ สะพานทัง้ หมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ปราสาทฮิ เมจิ หรือ ปราสาทนกกระสาขาว ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างที่เก่าแก่ท่ไี ด้รบั การขึน้
เป็นมรดกโลกในปี 1993 และถือเป็ นสมบัตชิ าติ นอกจากนี้ยงั เป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่คงโครงสร้าง
เดิม และงดงามที่สุดในญี่ปุ่น ผูท้ ่สี ร้างปราสาทขึ้นเป็ นคนแรกคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เมื่อ ปี ค.ศ.
1580 กระทังใน
่ ปี ค.ศ. 1681 อิเคดะ เทรุมาสะ บุตรเขยของ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ ได้บูรณะต่อ
เติม ปราสาทออกไปให้ยิ่ง ใหญ่ อ ลัง การซึ่ง แต่ เ ดิม ใช้เ ป็ น ป้อ มปราการป้ องกัน เมือ ง ศูนย์ก ลาง

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) KYOTO KIMONO KOBE 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

บัญชาการทางทหาร แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มศี ตั รูรุกรานตัวปราสาทเลย แม้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมืองฮิเมจิเป็ นส่วนหนึ่งในสมรภูมทิ ่ถี ูกทิ้งระเบิดอย่างหนักแต่ตวั ปราสาทก็
ไม่ได้รบั ความเสียหายหรือโดนแตะต้องทําลายจากฝ่ายพันธมิตรแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปราสาท
แห่งนี้ทําการเปิดอีกครัง้ ในเดือนมีค. 2015 หลังจากปิ ดปราสาทถึง 5 ปี เพื่อซ่อมแซมอย่างละเอียด
ด้วยวิธดี งั ้ เดิมตัง้ แต่ภายนอกจนถึงภายในปราสาท
นําท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่
ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ สําหรับเด็ก
และผู้ใ หญ่ ซึ่ ง ย่ า นนี้ ถือ ว่า เป็ น ย่ า นแสงสีแ ละบัน เทิง ชัน้ นํ า แห่ ง หนึ่ ง ของโอซาก้ า อีก ทัง้ ยัง มี
ร้านอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของ
ตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้เป็นรูป ปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกันเป็นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้
มากทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้า
ของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ป่นุ นัน่ เอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานา
ชนิด อาทิ เครื่องสําอางค์ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ี โอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5
เช้า

โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – ปราสาทโอซาก้า – อีออนพลาซ่า – ริ นกุ เอ้าท์เล็ต –
สนามบิ นคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านสู่ ตลาดปลาคุโรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพืน้ เมืองยอดนิยมทีพ่ ่อค้า พ่อครัว
จากร้านต่างๆ ต้องแวะเวียนกันเข้ามาซื้อวัตถุดบิ สดจากทะเลเพื่อนํ าไปประกอบอาหารเป็ นประจํา
ทุกวัน ในละแวกนัน้ เองก็มรี า้ นอาหารทะเลสดๆหลายร้านให้ท่านสามารถลิ้มลองอย่างหลากหลาย
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเหล้าบ๊วย ผักผลไม้ รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึ่ง
ระหว่างสองข้างทางท่านจะสังเกตุเห็นว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไม่สกปรกเลยสักนิดเดียว
นําท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) เป็ นปราสาทที่อลังการและยิง่ ใหญ่ท่สี ุดของประเทศญี่ป่นุ
สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ป่นุ
ในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิน้ ภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและ
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มหัศจรรย์ยงิ่ ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็ น
สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อ มด้ว ยกําแพงหิน แกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัย
โบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวล่า นํ าท่านเดินทางสู่ อี ออนพลาซ่า ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของทีร่ ะลึก ฯลฯ ภายใน
อาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้ งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุ กสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน
100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิน้ ละ 100 เยน ไม่ลมื แวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ
ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคีย้ ว ฯลฯ
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ริ นกุ เอ้าท์เล็ต ทีร่ วบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยีห่ อ้ ดังเกือบ 200
แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY COACH, GAP HUGO
BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะเป็ นหมวดสินค้า
INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็ นหมวด HOME FASHION,
FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า
เด็ก ซึ่งทุกชิน้ เป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้า นับได้วา่ เป็นสวรรค์ของนักช้อปชาว
ญี่ปนุ่ และนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนอย่างแท้จริง
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
23.55

DAY 6
03.45

กลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 611
สนามบิ นดอนเมือง
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
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กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง
10 – 15 เม.ย.
11 – 16 เม.ย.
12 – 17 เม.ย.
13 – 18 เม.ย.

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก

ราคาเด็กทารก

2 – 3 ท่าน

2 – 12 ปี

น้ อยกว่า 2 ปี

47,900 บาท
48,900 บาท
48,900 บาท
48,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อนํ้าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่ างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ้ ลโรงแรมที ญ
่ ี ป่ ุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ยงเดี ย่ ว + หนึ ่งเตี ยงเสริ ม ** กรณี โรงแรมไม่มี
ห้องทริ ปเปิ้ ลให้บริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ ง่ ทวิ น ห้องสองเตี ยงเดีย่ ว
+ หนึ ง่ ซิ งเกิ้ ล ห้องหนึ ง่ เตียงเดีย่ ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผูก้ าํ หนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
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อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริ ป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสํารองทีน่ งโดยการชํ
ั่
าระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจําท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
 กรณี การเดิ นทางที่ บ ริ ษัท ฯต้ อ งท าการวางการัน ตี ค่ า มัด จ าหรื อ ซื้ อ ขาดแบบมี เ งื่ อ นไข และหรื อ
เที่ ยวบิ นเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชําระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีม ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
์
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนําเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริ การในแต่ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ่พี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิ้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน
15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญีป่ ่นุ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่นุ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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