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        BEST OF KANSAI 5D3N BY XJ 

          (OSAKA • KYOTO • KOBE) 
 
 
 
 
 
 
 
โกเบ สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก, โกเบ ฮาเบอรแ์ลนด ์สถานที่

ท่องเทีย่วรมิทะเลซึง่เป็นทีน่ิยมของชาวญีปุ่่ น มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั  
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย ชมเสาโทรอิ ิณ  
ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่สน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า, และอสิระช้อปป้ิง ย่าน
ชินไซบาชิ, ริงค ูเอาทเ์ลท, อิออน มอลล ์และอสิระเตม็วนั ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการ
ท่องเที่ยวในเมอืงโอซาก้า หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิ “ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ เจแปน” ดนิแดน
แห่งมายา เพลดิเพลนิ และสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื่อดังจาก 
“ฮอลลวิูด้” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF แฮรร์ี ่พอตเตอร ์ที่ให้คุณสนุกได้ไม่ต้อง
ไปไกลถงึอเมรกิา  

 

ก าหนดการเดินทาง 18-22 ตลุาคม 2560  
 

วนัแรก             กรงุเทพฯ >> โอซาก้า 

11.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบิน  
ไทยแอรเ์อเซีย เอก็ซ ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

14.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์อเซียเอก็ซ ์แอรบ์สั  
เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 610  
มีบริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

21.40 น.  เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว   
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น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง          โอซาก้า >> โกเบ >> สะพานอาคาชิไคเคียว >> โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์>> 
                         โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> ชินไซบาชิ 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญี่ปุ่ น ที่ท าการค้าขายกับ

ประเทศจนีและเกาหลตีัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 8 และเป็นหนึ่งในเมอืงท่าที่ประเทศญี่ปุ่ น
เปิดประเทศกบัตะวนัตกเมื่อปีค.ศ.1868 น าท่านชม สะพานอาคาชิไคเคียว ซึ่งได้ชื่อ
ว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวและแขง็แรงที่สุดในโลก เชื่อมระหว่างโกเบและเกาะอาวาจ ิ
เมือ่ปีค.ศ.1995 เกดิแผ่นดนิใหวครัง้ใหญ่ในโกเบขนาด 7.2 รกิเตอร ์บา้นเมอืงพงัพนิาศ 
แต่สะพานนี้กลบัไม่ได้รบัความเสยีหายเลยแม้แต่น้อย จากนัน้อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที ่
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ สถานที่พกัผ่อนยอดนิยมของหนุ่มสาว เป็นแหล่งรวมคาเฟ่ 
แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งรวมความบนัเทงิตัง้อยู่รมิทะเล ให้ท่านไดถ่้ายรปูกบัทวิทศัน์ที่
งดงามรมิอ่าวโกเบ โดยมพีิพธิภณัฑ์ทางทะเล โกเบและหอคอยโกเบ สญัลกัษณ์ของ
เมอืงโกเบเป็นฉากหลงั อกีทัง้ยงัมหี้างสรรพสนิค้าที่สรา้งดว้ยโมเสคหนัหน้าออกทะเล 
ซึ่งข้างๆ มพีื้นที่สวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึง โกเบช้อปป้ิงมอลล์และแหล่งช้อปป้ิง 
รา้นอาหาร โรงภาพยนตแ์ละอื่นๆ มากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก) หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืง

โอซาก้า สรา้งขึน้ในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตม ิปลายศตวรรษที ่ในปีค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า
เสยีหาย จนกระทัง่ในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรเีมอืงโอซากา้ ไดข้อรบัเงนิบรจิาคจาก
ชาวเมอืงมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจบุนัสูง 8 ชัน้ เครือ่งประดบัหลงัคา
และภาพเสอืบนก าแพงตวัปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสอีร่ามสวยงาม (ได้รบัการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกส าคัญของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ท่านสามารถมองเห็น
ทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ภายในตวัปราสาท ยงัมนีิทรรศการ
แสดงหลกัฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประสาทและ
ตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงดว้ย จากนัน้เดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อ
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ดงัของนครโอซาก้า ทัง้รา้นค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนม
เค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถงึกล้องดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมส์
รุน่ใหม่ล่าสุด และตื่นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าทีดู่จะสนุกสนานและมี
สสีนัมากกว่าทางฝัง่โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นที่ระลกึ
กบัจดุเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของ
ย่านนี้คอื รปูเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอื 
จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึน้ชื่อ
ของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้  ในย่านนี้ย ังมี
ห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรอืจะเป็นทาคาชมิา
ยา่ มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกเดนิอกีดว้ย 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม          โอซาก้า >> อิสระเตม็วนั หรือซ้ือทวัรเ์สริม ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
อสิระเต็มวนัให้ท่านเพลดิเพลินกบัการเดนิทางท่องเที่ยวในเมอืงโอซาก้าตามอธัยาศยั 
หรอืเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิ ยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกด์บรกิารไปส่ง และรบักลบัโรงแรม
โดยรถไฟ ซึง่ต้องช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท (ยงัไม่รวมค่าเดนิทางไปสวนสนุกของผู้
เดนิทางและไกด)์ น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน ที่
ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพื้นทีก่ว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ทีสุ่ดใน
โลก น าท่านตื่นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู้ด ชมฉาก
จ าลองของนิวยอร์ค  ฉากจ าลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็นต้น  ท่านจะได้สัมผัส
บรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าที่ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื่นเต้นกบัการหอ้ยโหนโจน
ทะยานไปกบัซุปเปอรฮ์โีร่สายพนัธุใ์หม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรอืพรอ้ม
ฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อขณะล่องเรอืและฉากอื่นๆ ที่หวาดเสยีวจากเรื่อง 
Jaw แล้วระทึกใจกับฉากจ าลองเรื่อง  จูราสสิคพาร์ค  (Jurassic Park) ท่านจะได้
ย้อนกลับไปในยุคดึกด าบรรพ์  พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด  รวมทัง้ ทีเร็กซ ์
ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุดสนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง  วอเตอร์เวิลด์ (Water 
World) พรอ้มทัง้พบกบัฉากคาวบอย  สตัน๊แมนโชว ์และการแสดงของบรรดาสตัวแ์สนรู้
ทีใ่ชป้ระกอบฉากในภาพยนตร ์เช่น สุนขัแสนรูจ้ากเรือ่งบโีธเฟ่น เป็นต้น หรอืคุณหนูจะ
เลือกสนุกสนานที่ สนู๊ปป้ี สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกับเครื่องเล่นนานา
ชนิด แล้วพบกับสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพื่อนมากมาย และสมัผสักบั “The Wizarding 
World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือก้องโลกอย่างแฮรร่ี์ 
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พอตเตอร์ ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) 
โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและ
สถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade 
Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and 
the Forbidden Journey ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ
ของโซนใหม่ Minions Park อนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่าตวัการต์ูนมินเน่ียนจะมาป่วน
ทุกท่านให้สนุกเพลิดเพลินไปกบัเมืองจ าลองภายในเร่ือง 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี               โอซาก้า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ >> คนัไซ >>  
                         ริงค ูเอาท์เลท็ >> อิออน มอลล ์>> สนามบินคนัไซ 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ทีต่ดิรอบ

สุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่
ตัง้อยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย 
วดันี้มอีายเุก่าแก่ยิง่กว่ากรงุเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จดุทีส่วยทีสุ่ดในกรงุเกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของ
ตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย
อนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญี่ปุ่ น
ตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิ
ขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เป็นตน้ก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น 
ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่
ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญีปุ่่ น ส าหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไช
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เทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชื่อไม่แพ ้จงัหวดัชซุิโอกะ ทีช่่วยลดคอเลสเตอรอล 
ช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่, เครือ่งเซรามคิญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที่
ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เพื่อสกัการะ
พระแมโ่พสพ เทพทีเ่ป็นทีน่ับถอืของชาวญีปุ่่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรใหม้คีวามเป็นอยู่
อุดมสมบรูณ์ และขอพรในเรื่องของการกสกิรรมใหไ้ดผ้ลผลติทีอุ่ดมสมบูรณ์ และในบรเิวณ
ศาลเจา้ท่านจะพบเหน็รปูปั้นเทพจิง้จอกมากมาย โดยชาวญีปุ่่ นชื่อว่าเป็นทตูสวรรค ์ผูค้อย
น าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ื่นตากบัเสาโทรอิทิีเ่รยีงรายเป็น
ซุม้ประตูสแีดง ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ ทอดตวัยาวตามเสน้ทาง
ของไหล่เขา เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHA ทีซ่ายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้
ใหต้นเองสมความปรารถนา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท ่านสู ่ ริงค  ูเอาท ์เลต็  แหล ่งช ้อปปิ้ งใหญ ่ใกล ้ก บัสนามบนิคนัไซ  ให ้ท ่าน

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัหลากหลายและสนิค้าราคาพเิศษ  

อาท  ิเครื ่อ งส าอาง , เค รื่อ งประดบั , เสื ้อผ ้า , กระเป๋ า , รองเท ้าอ ุปกรณ ์ก ฬี า , 
เครื่องใช้ไฟฟ้า  และเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย  อาทเิช่น   ADIDAS, 
ANNA SUI, ARROW, BANANA REPUBLIC, COACH, CROCS, CASIO, CITIZEN, DIESEL, 
MCGREGOR, BALLY, PUMA, DIESEL, GAP, LACOSTE, LEVI’S, NIKE, ONITSUKA 

TIGER, PUMA, NEW BALANCE, RALPH LAUREN, TAG HEUER, SEIKO, TOMMY 

HILFIGER, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, MIKI HOUSE, T-FAL แล ะส นิ ค ้าอื ่น ๆ  อ กี
มากมาย  ให ้ท่านได้เลอืกช ้อปป้ิงตามอธัยาศยั  จากนัน้เดนิทางสู ่อิออน  มอลล ์
ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื้อ  อาทเิช่น ของใช้ใน
บ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ได้เวลาสมควรน าท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

23.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 
เท่ียวบินท่ี XJ 611 

 บริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 
 
 

วนัท่ีห้า            สนามบินคนัไซ >> กรงุเทพฯ  

03.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 18-22 ตลุาคม 2560 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียง
ครึ่งเดียว *** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 14 มนีาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม  
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั
ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 29,900.- 16,500.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 16,500 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
21 วนัท าการ 
การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
 
 


