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บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR 

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเคร่ืองไป-กลับ 
เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land  

ชมความงามของปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) 
ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมด้วยหิมะ 

อิสระช้อปป้ิง หรือ เลือกทวัร์เสริมยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ 
WIFI FREE ON BUS  น้ำด่ืมบริการวันละ 1 ขวด 
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หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือ

ยืนยันกับทางเจ้าหน้าท่ีก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อต๋ัวเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง

ได้ อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การ

ยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุม

ของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

วันที่ 1 สนามบิ นดอน เมือ ง  - สนามบินคันไซ  – โกเบ  (Kobe) - ย่ านโกเบฮาร์ เบอร์แลน ด์ (Kobe 
Harborland)  

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง 
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง 

05.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินที่ 
SL304 

 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก 

1 
สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - สนามบิน
คันไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ 

 บนเคร่ือง  
KOBE 

หรือเทียบเทา่ 

2 
เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - 
ศาลเจ้าเทพเจ้าจ้ิงจอกอินาริ – วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) -โอ
ซาก้า (Osaka) - ชินไซบาชิ 

  
 

BLOEMEN HOTEL 
หรือเทียบเทา่ 

3 อิสระช้อปป้ิง หรือ เลือกทวัร์เสริมยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ    
BLOEMEN HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

4 
ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต  - สนามบินคัน

ไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 
 บนเคร่ือง  

 

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่ทำ่น 
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*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่น่ังของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรอืเลอืกที่น่ังได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด 

ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ *** 

 
13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
 

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** 

 
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่เมือง โกเบ(Kobe) เป็นชื่อเมืองหลวงของ

จังหวัดเฮียวโงะ(Hyogo) เป็นเมืองท่า การค้าและอุตสาหรกรรมที่

สำคัญเมืองหน่ึงของญ่ีปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและ

วัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่น่ี  โกเบเป็นเมืองที่ได้รับความ

นิยมจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติ ไม่ใช่แค่จากการ

หลอมรวมวัฒนธรรมเท่าน้ัน แต่ยังมีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมาก

อีกด้วย เช่น มีด้านหน้าที่ ติดทะเลกว้างใหญ่และด้านหลังที่เป็น

เทือกเขาสูง ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย จากน้ันนำ

ท่านผ่อนคลาย ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) ต้ังอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ นับเป็นย่าน

ที่รวมทั้งแหล่งช็อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งน้ี เรียกได้ว่าสามารถช็อป

ปิ้งแบบชิลๆได้อย่างสบายๆ เพราะมีท้ังร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก 

เย็น  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก  KOBE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันที่ 2  เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ - โอ

ซาก้า - ชินไซบาชิ  

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(1) 

นำท่านเดินทางสู่ Rokko Snow Park สกีสนุกบนยอดเขาใกล้เมือง
โกเบ Rokko Snow Park คือลานสกีบนยอดเขา ที่เราสามารถข้ึนมาเล่น
สกีกันได้ในบรรยากาศดี ๆ ของภูเขาแห่งน้ีได้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับ
ใครที่ไม่ได้นำอุปกรณ์เล่นสกีมาด้วยที่น่ีก็มีให้เช่าด้วยเช่นกัน  
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(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ชุด หรือ ค่ากิจกรรมใดๆ) 

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ในกรณีที่ มีปริมาณ
หิมะไม่เพียง หรือ ลานสกีประกาศปิด ทางบริษัท ขอนำท่านไปเที่ยวชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า แทน 

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นมายาวนานที่สุด คือต้ังแต่ปี
ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU (2) 

นำท่าน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญ่ีปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อกลับ 
จากน้ันนำท่านชม ศาลเจ้าเทพเจ้าจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า
ศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกัน
จำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิโดยเทพอินาริ
จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็น
สัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ที่คนไทยทั่วไปรู้กันในชื่อว่าวัดทองน่ันเองค่ะ สาเหตุ
ที่คนส่วนมากเรียกวัดน้ีว่าวัดทองน่ันก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดน้ีมีสีทองเหลืองอร่ามต้ังโดเด่นเป็นสง่าอยู่
ท่ามกลางน้ำ เวลามองภาพสะท้อนก็กลายเป็นภาพที่งดงามไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าดังขนาดกลายเป็นอีกหน่ึง
สัญลักษณ์หน่ึงของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโตเลยล่ะค่ะ จริงๆแล้วมีอีกชื่อนึงที่เป็นที่รู้จักของคน
ท้องถ่ินน่ันก็คือ “วัดโระคุงอนจิ (Rokuon-ji Temple)” ที่แปลว่าวัดสวนกวาง และด้วยสถาปัตยกรรมที่
งดงามล้ำค่าน่ีเองจึงทำให้ได้รับการข้ึนทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 
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 นำท่านเดินทางสู่ เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญ่ีปุ่น เป็น 

เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเท่ียวภายใน
เมืองและรอบเมือง จากน้ันอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 
บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้า
ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร ร้ านขนม ร้านเสื้ อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้ ง ญ่ี ปุ่ นและ
ต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น  

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า  

วันที่ 3 อิสระช้อปป้ิง หรือ เลือกทวัร์เสริมยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ  ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการ
เดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ) 

 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ 

• วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญ่ีปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอ

ประเทศญ่ีปุ่น 

• พิพิ ธภัณ ฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า  (Osaka Aquarium) หรือที่ เรียกว่า Kaiyukan ต้ั งอยู่ที่  

Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่ีดีที่สุดของญ่ีปุ่น มีสัตว์น้ำ

หลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

• ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจาก

ศาลเจ้าอื่นๆของญ่ีปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี

เหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต  
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 แนะนำแหล่งช้อปป้ิง 

• โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็น

แหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 

• อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุ

ของโตเกียว ย่านน้ีก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุ่น มี

บรรยากาศครึกครื้น ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่าน

หน่ึงที่น่ามาเดินเล่น 

   หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม  

(ไม่รวมในค่าทัวร์ผู้ใหญ่ท่านละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

• ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 

2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: 

Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 

Amity Village และ Universal Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่น

ต่างๆ ต้ังแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 

มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่อง

ใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกน้ัน จะมี Universal City walk Osaka ซึ่ง

เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวนมาก รวมทั้งร้านที่ขาย

สินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์

ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติด้ังเดิม ของกินข้ึนชื่อ

ของโอซาก้า ที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว 

พิพิธภัณฑ์น้ีต้ังอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งน้ี 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคำ่ตามอัธยาศยั** 

ที่พัก   OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า  

วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต  - สนามบินคันไซ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ชมด้านนอก) เป็นหน่ึง
ในแลนด์มาร์คสำคัญ ของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกัน
ทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพง หินคอนกรีต, คูน้ำ 
และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น 
ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลัง
ของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างย่ิง  

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

จากน้ันนำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับ สนามบินคันไซ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “ แบรนด์เนม ” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ 
เคร่ืองสำอาง, เคร่ืองประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่ง
รวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด 

สมควรแก่เวลา นำทา่นเดินทางสู่ สนามบินคันไซ 
15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เท่ียวบินที่ SL305  

 บริการอาหารและน้ำด่ืมบนเคร่ือง 
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง) 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ชบ้ริการ ☺☺☺☺ 

 

 
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ำ  ั                                                                                         
                                                                                 

รำ กำรท ัร   ำมำร  ล ั ปร ัเปล   นหร อ   ป ำ  
รำ กำร   ตำม  ำมเหมำะ ม โ  มติ อ      ห ทรำ ล ่ หน ำ 

 

ทำ    เ นิทำ  ะ ม ่ อ ร อ     อนัเน  อ มำ ำก   ร ัทรำ เ   อน  กอ่นกำรเ นิทำ  ล   

 ร ิทั   อ   น ทิ ิ เร ิ ม ละ  กำร ห  รกิำร ท    นำม นิต นทำ  ำ ป เทำ่น ัน้  
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อัตราค่าบริการทวัร์ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาทวัร์ไม่รวมต๋ัว พักเด่ียว 

02 – 05 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
05 - 08 ธ.ค. 62 28,999.- 22,999.- 7,900.- 
09 - 12 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
12 - 15 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
14 - 17 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
16 - 19 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
19 - 22 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
21 - 24 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
28 – 31 ธ.ค. 62 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

 30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 63 30,999.- 24,999.- 10,900.- 
02 - 05 ม.ค. 63 30,999.- 24,999.- 10,900.- 
06 - 09 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
09 - 12 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
11 - 14 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
13 - 16 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
16 - 19 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
18 - 21 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
20 - 23 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
23 - 26 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
25 - 28 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
27 - 30 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

30 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
01 – 04 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
03 - 06 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
06 - 09 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
08 - 11 ก.พ. 63 28,999.- 22,999.- 7,900.- 
10 - 13 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
13 - 16 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
15 - 18 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
17 - 20 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
20 - 23 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
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** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** 
ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน (ถ้าม)ี 

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  
 (ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(ค่าทิปหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
✓ ค่าท่ีพักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

✓ โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **
ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ 

22 - 25 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
24 - 27 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

02 - 05 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
05 - 08 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
07 - 10 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
09 - 12 มี.ค. 63 21,999.- 15,999.- 7,900.- 
12 - 15 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
14 - 17 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
16 - 19 มี.ค. 63 19,999.- 13,999.- 7,900.- 
19 - 22 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
21 - 24 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
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o วีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท สำหรับการย่ืน

ร้องขอวีซ่า 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
 ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) 

 
เง่ือนไขการสำรองที่น่ัง 

➢ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบัญชีกรรมกำรบริษัท รักยิม้ทัวร์ ช่ือบัญชี : อรินทร์ชยำ  บรรเจิดศิริ 

 
 
 
 

 
 

หลังจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอร์ต)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศัพท์
ติดต่อกลับระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำที่ไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 
rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล์ E-Mail : 
rakyimtour@gmail.com 
 

➢ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกำหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

➢ หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน รวมถึงการล่าช้าของสายการบิน

ระหว่างประเทศ 

ธนาคารกสิกรไทย       เลขที ่ 760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง   
ธนาคารไทยพาณิชย ์   เลขที ่ 405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง

ธนาคาร กรุงเทพ        เลขที่  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)
ธนำคำรกรุงไทย            เลขที่  845-0-11221-4               สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบัง) 
ธนำคำรทหำรไทย         เลขที่  262-2-02142-2               สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบัง 

 
 

mailto:rakyimtour@gmail.com


  

- 11 - 

RYRK192470 

➢ หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลิกได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่
ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีน้ี
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
บางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เปน็ไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
❖ กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
❖ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

❖ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

❖ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

❖ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

❖ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเท่ียวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน
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ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 

❖ บริการน้ำด่ืมท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถ
บัสนำเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศ
ญ่ีปุ่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวี
ซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

❖ หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศเพ่ือทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็ว

ที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออก

บัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
 

*เม่ือท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

 
 

 

 


