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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOK 

SCOOT เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.40 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW112 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จ านวน 415 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
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วนัทีส่อง โอซากา้ – เกยีวโต - วดัไดโกจ ิ– เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ศาลเจา้เฮอนั - ปราสาท
ทอง - ออิอน มอลล ์

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืงหลวง
เก่าของญีปุ่่ น มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลกในเรือ่งวดัและศาลเจา้ เกยีวโตเป็นศูนยก์ลางการปกครองและ
วฒันธรรมมากวา่ 1,100ปี มอีาณาเขตตัง้แตบ่รเิวณตะวันออกเฉียงใตจ้รดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือ

ของภูมิภาคคันไซท าใหม้ีลักษณะทางภูมิศาสตร์  4 ประการ ไดแ้ก่ชายฝ่ังทรงฟันใบเลื่อยรอบอ่าวไมสึรุทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ภเูขาทันบะตรงใจกลาง,ทีร่าบลุม่เกยีวโตทางตะวันออกเฉียงใตแ้ละทีร่าบลุม่ยามาชโิระ  จากนั้นน า
ท่านเดนิทางสู่ วดัไดโกจ ิสรา้งขึน้คร ัง้แรกในยุคเฮอนั มอีายุกว่า 1,200 ปี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตั ิ

แหง่ชาตแิละวดัมรดกโลกทีเ่ป็นหนึง่ในวดัส าคญัทางพระพุทธศาสนาของประเทศญีปุ่่น เป็นทีป่ระดษิฐานของ
พระพทุธรปูปางน่ังยากชู ิและมเีจดยี ์5 ชัน้สงูถงึ 38 เมตร ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเกยีวโต  วัดไดโกจ ิเป็นวัดทีม่ขีนาดใหญ่โต

ซอ่นอยู่ในพื้นทีท่ี่เต็มไปดว้ยภูเขาทางดา้นใตข้องเกยีวโต สว่นของอาคารหลักอยู่บรเิวณดา้นล่างเชงิเขาและตดิกับ
เสน้ทางเดนิป่าซึง่เสน้ทางนี้สามารถเดนิไปยังวัดอืน่ๆ ได ้ 
 

             
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ต ารบั 

  
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสทีน่คร

เกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแดจั่กรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจาก

พระราชวังหลวงทีส่รา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บ
อทิธพิลจากจีน ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลี่ยนมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้ีสตีาม

ธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลง
มาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่่า
ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยูท่างตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสู่

สวนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบันไดมังกร  

           
น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรยี ์
ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสเีขียวหรอืมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
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น าทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน ตอ่มาบตุรชาย

ของทา่นไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาท

โดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัว 

ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

                          

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาดกับเมนูของหวานทานเลน่

ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกนัแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะ
เป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่มละมนุลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่

เพิม่ความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถ่ัวแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กันดกีับชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผ่นทองค าที่
ผลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญีปุ่่ น มสีนิคา้มากมาย

หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กัน ไมว่า่จะเป็นโซนเครือ่งซ าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยา
สามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระทั่งผลไมส้ดๆจากไรข่องญีปุ่่ นก็มจี าหน่ายทีน่ีด่ว้ยเชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีกุ

อยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดยีว    
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่  โรงแรม  HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ –สะพานนาคะบาช ิ - ทีท่ าการเมอืงเก่าทาคายาม่า –  เขตเมอืงเก่าซนัมา

ชซิจึ ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร 

เดนิทางสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะได้

พบกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตาม

รปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 

และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถ

รองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู Tobanyaki Set 
 

น าทา่นชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการ
จังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นที่
ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์  ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวน

พจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 

 
 

จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยูท่ีเ่มอืงทาคายามา่ในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิุ ซ ึง่เมอืงเก่า

แหง่นี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกีจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่านักท่องเทีย่วที่

ตอ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆทา่มกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ท าให ้

เป็นจุดทีส่งัเกตไดง้่าย อกีทัง้สะพานแหง่นี้ยังถอืเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญจุดหนึ่งของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลาย

เดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยูร่ายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมอืงทาคา

ยามา่เลยทเีดยีว 

 
 

น าชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเก่าซนั
มาชซิจึ ิซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุ๊กตาซารุ

โบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น   
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จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนด์

เนมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชายและเด็กจนถงึอปุกรณ์กฬีาและสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้
ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ ่ทีจ่ไุด ้ 650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้

ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย     
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม  HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่ ลานสก ี- โอซากา้  - ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่นไดต้าม
อัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ที่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่มี

ชือ่เสยีง ทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเชา่อุปกรณ์เครือ่งเล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ 
ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสก ีสโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิด
ใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  

 

 
 
หมายเหต ุ: ในกรณีทีล่านกจิกรรมหมิะปิดใหบ้รกิารหรอืเกดิเหตกุารณ์ทีไ่มส่ามารถท า
ใหเ้ขา้รับบรกิารไดบ้รษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลยีน่แปลงโปรแกรมน าทา่นเดนิทางสู ่ตลาด

ปลาคโุรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ จน
ไดรั้บสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็น
ทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้

ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหาร
พืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน ของทีข่ายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของ

สด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักตา่งๆ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขาย
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อาหารทะเลกัน ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และแบบปรุงสกุ เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอย
เชลยา่ง กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่ นทีค่วรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก 

เชน่ แอปเป้ิล มะเขอืเชอรี ่สตอเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ

น าทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาททา่นละ 600 เยน) ซึง่ถอืไดว้่าเป็น

สัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการทีจั่ดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถงึความเป็นมาของปราสาท 
รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี้ 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีซ ึง่มสีนิคา้

ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถกูยอ่มเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมอืง
อืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเทา่นัน้  น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอ
ซากา้ ภายในยา่นนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ 

ซึง่ยา่นนี้ถอืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่
เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่

นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกันเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้น
ของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของยา่นนี้คอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กู
ลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง  

 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม BELLEVUE GARDEN หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (SET BOX) 
08.30 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 2 – 3 

ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 12 มกราคม 2563 25,999 8,000 

09 – 13 มกราคม 2563 25,999 8,000 

10 – 14 มกราคม 2563 25,999 8,000 

11 – 15 มกราคม 2563 25,999 8,000 

14 – 18  มกราคม 2563 25,999 8,000 

15 – 19 มกราคม 2563 25,999 8,000 

16 – 20 มกราคม 2563 25,999 8,000 

17 – 21 มกราคม 2563 25,999 8,000 

18 – 22 มกราคม 2563 25,999 8,000 

21 – 25 มกราคม 2563 25,999 8,000 

22 – 26 มกราคม 2563 25,999 8,000 

23 – 27 มกราคม 2563 25,999 8,000 

24 – 28 มกราคม 2563 25,999 8,000 

25 – 29 มกราคม 2563 25,999 8,000 

28 ม.ค. – 01ก.พ. 2563 25,999 8,000 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 25,999 8,000 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 25,999 8,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 25,999 8,000 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 

04 – 08 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

18 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 
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21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

25 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่
เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

**กรณุาช าระมดัจ าทนัที/ภายใน 2วนัท าการ หลงัได้รบัการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่** 
ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 

    ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 



   

- 9 - 

RYRK192591 

                                 ธนาคาร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                             ธนาคารกรงุไทย  เลขท่ี  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                        ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบุหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 
 วนัเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / 
suksiritrip  หรืออีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 

2. ช าระเงินค่าบรกิารสว่นทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด 

รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

3. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิาร

ทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


