
 

 
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โอเคนะก๊ะ 5 วัน 3 คืน (XJ) 

 

เดินทาง มกราคม-กุมภาพนัธ ์2563 

โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์                        

 

กรุงเทพฯ-สนามบินคนัไซ-เกียวโต-ป่าไผ่ อาราชิยามา่-ฟูชิมิอินาริ-DUTY FREE-ซินไซบาชิ-

โดทงโบริ-โกเบ-ภูเขาร๊อคโค-ข้ึนเคเบ้ิลคาร-์พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-ROKKO SNOW PARK 

โอซากา้-ปราสาทโอซากา้-ริงกุพรีเมี่ยม เอา้ทเ์ลท-สนามบินคนัไซ-กรุงเทพฯ 

 

 

 

โอซากา้ เกียวโต โกเบ 5วนั3คืน 

โดยสายการบิน AIR ASIA X 
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พิเศษ !!! ฟรีชุดยูคาตะส าหรบัลูกคา้ทุกท่าน  

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 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   คณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติดอนเมอืง ชั้น 3 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน  

 AIR ASIA X เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั (ไม่มีอาหารเสริฟ์บนเครื่องบิน) 

วนัที่สอง   สนามบินคนัไซ-เกียวโต-ป่าไผ่ อาราชิยามา่-ฟูชิมิอินาริ-DUTY FREE-ซินไซบาชิ-โดทงโบร ิ (-/L/อิสระ) 

00.55   ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 

08.00   ถึง สนามบินคนัไซ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 (กรุณาปรบัเวลาเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย เวลาที่จะเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 

 ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั** 

 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองที่ไดข้ึ้ นชื่อว่าเป็นเมืองที่

รวบรวมศิลปะและวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น วดัและศาลเจา้เก่าแก่มากมาย เดินทางสู่ อาราชิยาม่า น า

ท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สรา้งตั้งแต่
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สมยัเฮอนั เป็นจุดชมวิวที่สวยงามดว้ยภาพทิวทศัน์สะพานกลางน ้ าและมวีวิขา้งหลังเป็นป่าตน้ไมธ้รรมชาติ พา

ทุกท่านเขา้ชม ป่าไผ่ อาราชิยาม่า จุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง ดว้ยบรรยากาศอนัสงบร่มรื่น และ

ความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวตน้ไผ่จ านวนมากตลอดสองขา้งทาง ในช่วงวันหยุดจะมีทั้งรา้นคา้และ

รา้นอาหารจ านวนมาก ท าใหบ้รรยากาศคึกคัก พาท่านศักการะ ศาลเจา้เทพอินาริ ที่คนไทยทั้งหลายชอบ

เรียกกันว่าศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ้ งจอกเป็นศาลเจา้ชินโต โดยศาลเจา้น้ีโด่งดังเรื่องประตูโทริอิ หรือเสา

ประตูสีแดงที่เรียงตัวกันขา้งหลังศาลเจา้จ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดินไปทัว่ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูค้นเชื่อ

กันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวขา้ว รวมไปถึง

พืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมจีิ้ งจอกเป็นสตัวคู่์กาย 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางกลับโอซากา้ ชอ้ปป้ิง DUTY FREE หลังจากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ+โดทงโบริ 

บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นค้าปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้น

เคร่ืองส าอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้ง

ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ นอกจากน้ันท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัป้าย

กูลิโกะไดอ้ีกดว้ย  

เย็น อิสระอาหารเย็นที่ โดทงโบริ 

  

 น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเทา่ (ที่พกับริเวณสถานีนมับะ) 
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วนัที่สาม   อิสระทอ่งเที่ยว FREE DAY เต็มวนั หรือเลือกซ้ือ OPTION ยนิูเวอรแ์ซลเจแปน                (B/อิสระ/อิสระ) 

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

เดินทาง) 

 ถือวา่เป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอส์ที่เปิดตวัอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่

ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจ านวนมาก จนเรียกไดว้่าเป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยม

มากที่สุด โดยขา้งในสวนสนุกจะแบ่งเป็นทั้งหมด 9 โซน 

 1. New York 

 มีการจ าลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่น

เด่นๆชื่อว่า Adventures of spider Man ไม่เพียงเท่าน้ัน ที่น่ียังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะท าใหเ้ด็กๆฟินกับ

ความเก่งของสไปเดอรแ์มนกนัเต็มๆ อินกนัจนเหมอืนไดห้ลุดเขา้มาในหนังทีเดียว 

2. Hollywood 

 โซนน้ีถือวา่ครบเครื่องเรื่องฮอลลีวดูมากๆเหมอืนยกอเมริกามาไวท้ี่โซนน้ี เครื่องเล่นโดนๆก็มใีหไ้ดห้วาดเสียว

กนัอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสมัผสัประสบการณ์ดูภาพยนตรท์ี่น่ีก็มโีรงภาพยนตร์

แบบ 4 มติิ ที่ไดส้มัผสัแบบครบทุกประสาทสมัผสัที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดบัโลก 

3. Jurassic Park 

 ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ไดท้ี่อยากจะเขา้มาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนัง 

รบัรองวา่มาโซนน้ีจุใจ เพราะขนทพัเหล่าไดโนเสารม์าเต็มทั้งกินพืชกินเน้ือ แถมยงัสามารถต่ืนเตน้ไปกบัการ

ล่องเรือหนีไดโนเสารท์ี่สุดจะหวาดเสียวดว้ยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร  

 

4. Minion Park 

 โซนใหมล่่าสุดที่เพ่ิงเปิดตวัไปในวนัที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็น

โซนที่เรียกเสียงกรี๊ ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผูใ้หญ่อย่างมาก ดว้ยความน่ารกัของเจา้มินเน่ียนสีเหลืองตัวป่วนที่

ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นบา้นมนิเน่ียนที่เหมอืนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มใีหเ้ล่นสนุกกนัตลอดทาง  

5. Universal Wonderland 

 เรียกไดเ้ลยวา่เป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะไดร้วมเอาคาร์เรกเตอรก์าร์ตูนสุดปังมาไวร้วมกันไม่

วา่จะเป็น เจา้เหมยีวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการตู์นจาก Sesame Street และเจา้หมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่ง
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เครื่องเล่นน่ีเหมือนออกมาใหเ้ด็กๆโดยเฉพาะน่ารกัแบบขั้นสุด ถา้เดินแลว้เหน่ือยก็ยงัมรีา้นอาหาร รา้นของ

กินเล่นใหไ้ดนั้ง่ชิลกินกนัเพลินๆ  

6. Lagoon 

 ถา้ช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยังไง มาโซนน้ีเลยค่ะไม่

ผิดหวงัแน่ๆ แถมยงัจะไดดู้โชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจของปีเตอรแ์พนและผองเพื่อนกนัใหเ้พลินๆอีก 

7. Water World 

 คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจ าคามมนัส์ทะลุปรอทของหนังไดดี้ แมจ้ะผ่านมา

นานแลว้หากก็ยงัเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนน้ีมีโชวดุ์ เด็ด เผ็ด มนัส์ที่สนุกไม่

แพใ้นหนังเลยล่ะค่ะ รบัรองฉากแอ็กชัน่ของที่น่ีดีงามจริงๆนะเออ 

8. Amity Village (Jaws) 

 ต่ึงตึงๆๆๆอินโทรหนังที่ขึ้ นมาปุ๊ บรูป๊ั้บอย่าง Jaws เชื่อเลยว่าโซนน้ีตอ้งไม่ธรรมดาแน่ๆ และคุณก็คิดถูกค่ะ 

เพราะเป็นโซนที่จองลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู ้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจ

หายวา๊บๆ ถึงจะเปียกไปซกันิดแต่แค่มเีส้ือกนัฝนก็สบายหายห่วงพรอ้มมนัสไ์ปไดแ้ลว้ 

9. The wizarding World Harry Potter 

 โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงวา่ครั้งหน่ึงตอ้งมาใหไ้ด ้แน่นอนวา่เหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอรต์อ้ง

รอ้งวา้วไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดน่ีจองลองเอามาจากหนังไดส้มจริงมากๆ เดินหลงเขา้มาไม่มทีางหลุด

ไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปมากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส์ ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟที่

ปราสาทดว้ย ที่ส าคัญมีการเอาเทคโนโลยีล ้าๆมาใส่เพื่อความตระการตาดว้ยนะคะ หน้าจอภาพน่ีคมชดัแบบ 

4k ที่เรียกวา่สมยัขั้นเทพแลว้  

 อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อใหท้่านมเีวลาเต็มที่ 

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเทา่ (ที่พกับริเวณสถานีนมับะ) 

วนัที่ส่ี      โกเบ-ภเูขารอ๊คโค-ข้ึนเคเบ้ิลคาร-์พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี-ROKKO SNOW PARK-โอซากา้ 

              ปราสาทโอซากา้-ริงกุพรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท                                                                    (B/L/อิสระ)  

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง โกเบ  เมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ ในอดีนเคยเป็นเมืองท่า การค้าและ

อุตสาหรกรรมที่ส าคัญเมอืงหน่ึงของญ่ีปุ่ น ท าใหม้ีความหลากหลายของเชื้ อชาติและวฒันธรรมของผูค้นที่มา

รวมกนัอยู่ที่น่ี โกเบจึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานน้ี ไม่เหมือนที่อื่นๆ และแมว้่า

จะเพ่ิงประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อปี 1995 แต่ก็สามารถกลับมากา้วหน้า และรุ่งเรืองภายใน

เวลาอนัรวดเร็ว พาทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขารอ๊กโค อีกหน่ึงสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ มีความสูง 931 เมตร 

อยู่ทางเหนือของโกเบ ดา้นบนเขามีสถานที่เที่ยวมากมาย เช่น สวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์ สนามกอล์ฟ 

คนัทรีคลับ รา้นอาหารจุดชมววิ โรงแรม รีสอร์ทและในช่วงฤดูหนาวบนยอดเขาร็อคโคยงัมลีานสกีเทียมที่โด่ง

ดงัมากอีกดว้ย (เดินทางขึ้ นโดยเคเบ้ิลคาร)์ เขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี แสดงกล่องดนตรีขนาดใหญ่กว่า

คน ซึ่งสรา้งในอเมริกาและยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 19-20 เป็นของเก่าแก่และหายากมากมกีารจดัคอนเสิร์ต

กล่องดนตรีใหทุ้กวนัเป็นรอบๆ ไป ภายในพิพิธภัณฑ์น้ียังมีรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกอีกมากมายดว้ย 
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น าท่านเล่นสกีที่ ROKKO SNOW PARK (ค่าทัวร์รวมค่า SLED กระดานเล่ือนหิมะเรียบรอ้ยแลว้) โดยลานสกี

น้ีจะตั้งอยู่บนยอดเขา ROKKO ซึ่งเป็นจุดที่มอีากาศหนาวเย็นที่สุดในของภูเขาน้ี 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางกลับเมอืงโอซากา้ เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ ดา้นนอก ถูกสรา้งขึ้ นในปี 1583 แทนที่วดัอิ

ชิยาม่าฮอนกนัจิ ซึ่งไดถู้กท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสรา้งปราสาทโอซากา้ ท่านโท

โยม ิฮิเดโยชิ ผูส้รา้งปราสาทตั้งใจที่จะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางใหม่ของญ่ีปุ่ นภายใตก้ารปกครองของ

ท่าน ภายหลังการสรา้งเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่ นในขณะน้ันแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิ

เสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและท าลายโดยทหารของโทคุกาว่า และไดม้ีการสรา้งปราสาทขึ้ นมา

ใหมอ่ีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลังก็ได้มกีาร

ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทัง่ปัจจุบันไดม้ีการสรา้งลิฟท์เพื่อใหส้ามารถขึ้ นไปชมปราสาทและ

พิพิธภัณฑ์ดา้นบนไดง่้ายขึ้ น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต , คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุ ถา้

ใครมเีวลาแนะน าใหเ้ดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย หลังจากน้ัน เดินทางสู่ ริงกุ พรี

เม่ียม เอา้ทเ์ล็ท แหล่งชอ้ปป้ิง และ ดิวต้ีฟรีOutletที่สามารถช๊อปป๊ิงสินคา้แบรนดเ์นมไดใ้นราคาที่พอเหมาะ

ไมแ่พงจนเกินไปอยู่ดว้ย 

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ริงกุ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท  

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั SARASA HOTEL NAMNA หรือเทียบเทา่ (ที่พกับริเวณสถานีนมับะ) 

วนัที่หา้     สนามบินคนัไซ – สนามบินดอนเมือง 

 น าทา่นเดินทางสู่สนามบินคนัไซ กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย 

09.45 ออกเดินทางจาก สนามบินคนัไซ โดย สายการบิน แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ613 

13.50 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

********************* 
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เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯเพ่ือเช็คว่ากรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระคา่บริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ  าทา่นละ 15,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลังการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั  หาก

เป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไมช่ าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ

ยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ 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 าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าที่เท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคน

เขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจ

จดัเป็นเตยีงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและ

เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัร์อีกครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 
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 น ้าหนกักระเป๋า ส าหรบัโหลด 20 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมัตอ่ทา่น 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และ

เครื่องด่ืมที่สัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้

เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการทอ่งเที่ยว นกัท่องเที่ยวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่คอย

บริการเราโดยประมาณ 5,000 เยน ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น 
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หมายเหต ุ: 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร้่วมเดินทางผูใ้หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่กับสายการบิน และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมคี่าส่วนตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ดินทางมไิดร้บัอนุญาต ให้

เดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือ มส่ิีงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาติ 

อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ

สมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย หรือ

จากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร ลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่วมทัวรท์ุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและที่พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏว่าท่านไมร่วมทวัร์ในบาง

วนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้ อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่เป็นจริง เพื่อ

ทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการที่เหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท้ี่มอีายุน้อยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น ้ าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรมั*.*.*.กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 


