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HILIGHT 
 
ชมพุม่ดอกโคเชยีนบัหมนืตน้ [ตามสภาพอากาศ] 

ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทา่มกลางหบุเขาอนัมี

เอกลกัษณ์หลงัคาสามเหลยีมชริาคาวาโกะ 

ลอดเสาโทรอิสิแีดงนบัรอ้ยตน้ท ีศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ

เทยีวชมดา้นหนา้ทวีา่การเมอืงเกา่ทาคายามา่  

ชอ้ปปิงถนนสายซนัมาจ ิซูจ“ิลติเตลิเกยีวโต” 

ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัของนาโกยา่ 

ชอ้ปปิงยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัโอซากา้ 

ไหวห้ลวงพอ่โต ทวีดัโทไดจ ิใหอ้าหารกวางนอ้ย 

บรเิวณหนา้วดั 

บรกิารนาํดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40] 

วนัท ี2 เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ถนน
กานําชา – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– นาโกยา่ – 
ชอ้ปปิงซาคาเอะ 
วนัท ี3 พุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] 
– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ 
– ทวีา่การอาํเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] 
– ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ
วนัท ี4 เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปปิง 
โดตงโบร ิ- ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ– สนามบนิ
คนัไซ 
วนัท ี5  สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ611 23.55-03.50] 

OSAKA TAKAYAMA  
หวานฉํา 

5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์[XJ] 
เดนิทาง: ก.ค.- ก.ย. 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง: 26,900.- 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

   
   
   
                                                                                                                                                             QE2KIX-XJ005       หนา้ 2 จาก 10 
 
 

 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 05 - 09 กรกฎาคม 2562 31,900.- 

วนัท ี 12 - 16 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 31,900.- 

วนัท ี 13 - 17 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 31,900.- 

วนัท ี 14 - 18 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 31,900.- 

วนัท ี 19 - 23 กรกฎาคม 2562 28,900.- 

วนัท ี 25 - 29 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 28,900.- 

วนัท ี 01 - 05 สงิหาคม 2562 31,900.- 

วนัท ี 02 - 06 สงิหาคม 2562 31,900.- 

วนัท ี 08 - 12 สงิหาคม 2562 (วนัหยดุวนัแม)่ 31,900.- 

วนัท ี 16 - 20 สงิหาคม 2562 31,900.- 

วนัท ี 22 - 26 สงิหาคม 2562 28,900.- 

วนัท ี 23 - 27 สงิหาคม 2562 31,900.- 

วนัท ี 29 สงิหาคม -  02 กนัยายน 2562 31,900.- 

วนัท ี 30 สงิหาคม - 03 กนัยายน 2562 28,900.- 

วนัท ี 05 - 09 กนัยายน 2562 30,900.- 

วนัท ี 06 - 10 กนัยายน 2562 30,900.- 

วนัท ี 12 - 16 กนัยายน 2562 30,900.- 

วนัท ี 13 - 17 กนัยายน 2562 28,900.- 

วนัท ี 19 - 23 กนัยายน 2562 30,900.- 

วนัท ี 20 - 24 กนัยายน 2562 30,900.- 

วนัท ี 26 - 30 กนัยายน 2562 26,900.- 

วนัท ี 27 กนัยายน -  01 ตลุาคม 2562 30,900.- 

 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)*** 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40]  ✈ อสิระ OSAKA HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ถนนกานาํชา –  ศาลเจา้ฟู
ชมิอินิาร ิ– นาโกยา่ – ชอ้ปปิงซาคาเอะ 🍽 🍽 อสิระ 

NAGOYA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นชริาคาวา
โกะ – เมอืงทาคายามา่ – ทวีา่การอาํเภอเกา่ทาคายามา่
[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

🍽 🍽 อสิระ GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

4 เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปปิง
ชนิไชบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 🍽 อสิระ อสิระ  

5 สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] ✈    



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

   
   
   
                                                                                                                                                             QE2KIX-XJ005       หนา้ 4 จาก 10 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ [XJ610 14.10-21.40] 

12.00 น. นัดพบกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ [สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

14.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิไทยแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ610 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3 (ฟรี
นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปุ่ีน ผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี2 
เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ถนนกานําชา – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– นาโกยา่ 
– ชอ้ปปิงซาคาเอะ[ B / L / - ] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันําใส (Kiyomizu) มอีายเุกา่แกย่งิกว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 
1,200 ปี จุดเดน่อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยนืออกจากหนา้ผา มเีสา
ไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํายัน และสงิทน่ีาอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน
องคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ืมนําศักดสิทิธสิาม
สายอนัเกดิขนึจากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย 

 

อสิระชอ้ปปิง ณ ถนนกานาํชา ซงึตงัอยูร่ะหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแต่ง
เลียนแบบสมัยเฮอัน ซงึมีสนิคา้พืนเมืองนานาชนิด เช่น รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกยีะแบบ
ญปีุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญปีุ่ น, ขมมชคูรีมสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, 
ชาเขยีวเกยีวโต ทขีนึชอือกีแหง่หนงึของญปีุ่ น, ของทรีะลกึแบบญปีุ่ นดังเดมิ 

 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ(Fushimi-inari) หรอื ศาลเจา้พอ่จงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี
9 โดยชาวนาเพอืบชูาสนัุขจงิจอกทเีชอืกนัว่าเป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกยีว 
ภายในศาลเจา้มีเสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทรอิทิมีคีวามยาว
ประมาณ 4 กโิลเมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 
 

เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) เดนิทางสู ่ยา่นการคา้ซาคาเอะ (Sakae) ใหท้่านไดอ้สิระ
เพลิดเพลนิกับการชอ้ปปิง มีรา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนีจะมีหา้งดังเช่น 
PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน 
พรอ้มทังรา้นขายเสอืผา้ รองเทา้ พรอ้มทังยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซอื
เลอืกทานอกีดว้ย 

 อสิระรบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
คาํ  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี3 ชมพุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคา
ยามา่ – ทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ
[ B / L / D ] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

ชมพุ่มดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] เป็นไมพุ้่มทจีะเปลยีนส ี3 ฤดู โดยช่วงแรกจะ
เป็นสเีขยีวในชว่งหนา้รอ้นประมาณเดอืนกรกฏาคม หลังจากนันจะเปลยีนเป็นสแีดงในชว่ง
ตน้ฤดูใบไมร้่วง และจากแดงเป็นเหลอืงนําตาลในชว่งฤดูใบไมร้่วงประมาณเดอืนกันยายน 
– เดอืนตลุาคม ดว้ยบรรยากาศทแีตกตา่งกัน กลายเป็นสงิทดีงึดูดนักท่องเทยีวใหม้าเทยีว
ชมทงัสองฤดกูาล  

 

หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ทียังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญปีุ่ น
ขนานแทดั้งเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 
1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะแตกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของ
หลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว่า “กัสโช” และมผูีค้น
จากทัวทกุมมุโลกหลงัไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

เมอืงทาคายามา่ (Takayama) นําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ (Takayama Jinya )
หรอื ทวี่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า [ดา้นนอก] ซงึเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคา
ยามา่ เป็นททํีางานและทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ 

 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิ(Sunmachi-Suji) ซงึเป็น
หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทยัีงอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ี
อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ ยา่นการคา้ 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี4 เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ– 
สนามบนิคนัไซ[ B / - / - ] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เมอืงนารา (Nara) เป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแตช่ว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-
600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นมีวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบางแหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็น
มรกดโลก 

 

 

วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of 
Nara) นับเป็นหนึงในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีุดและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ
ประเทศญีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่นคืออาคารหลักของวัดแห่งนี เป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทีสุดใน
โลก หลวงพ่อโตหรอื ไดบตุสเึดนทปีระดษิฐานดา้นในอาคารหลักน ีซงึก็เรยีกไดว้่ามขีนาด
ทใีหญ่มากทสีุดของญีปุ่ น มคีวามสงูมากถงึ 15 เมตร วัดแห่งนีนันถูกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 
752 ในยคุนันวัดโทไดจนีิเรยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัดทงัหมดในประเทศ แถมยังทังโดง่
ดังและเต็มไดอ้ทิธพิลเป็นอยา่งมากในยุคนัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาล
ลง จงึไดม้ีการยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี ค.ศ. 784 อกีจุดไฮไลท์ที
น่าสนใจและเป็นทนีิยมอย่างมากก็คือ ส่วนของเสาร์ไมย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสาร์นีมี
ขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของเสารจ์ะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มี
ความเชอืว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนีไปไดก็้จะสามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นทชีนืชอบ
สําหรับนักท่องเทียวก็คือเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทเีดนิควักไขว่ไปมา ซงึก็สามารถใหอ้าหาร
กวางเหล่านันดว้ยขนมแซมเบท้ทีํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทขีายราคาก็จะ
อยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

กลางวนั  อสิระประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

 

ชอ้ปปิง ย่านโดตงโบร ิ(Dotombori) หนึงในย่านบันเทงิยามคําคืนทีโด่งดังของโอ
ซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชัวโมง ถนนแห่งนีจะเลยีบรมิ
คลองโดตงโบร ิและยังมทีังรา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิด
ไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวงิกูลโิกะ (Glico Running 
Man sign) และปูคานโิดราคุ (Kani Doraku crab) ทเีป็นสญัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ 
แถมยังเชอืมตอ่กับ ยา่นชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงทมีคีวาม
ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้น
รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนดทั์งญปีุ่ น
และตา่งประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างที
ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 
23.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ)  

เทยีวบนิท ีXJ 611 [พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง]  
วนัท ี5 สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ611 23.55-03.50] 
03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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โปรแกรม : OSAKA TAKAYAMA หวานฉํา 5D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

05 ก.ค. - 09 ก.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

12 ก.ค. - 16 ก.ค. 62 
(วนัหยดุอาสาฬหบูชา) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

13 ก.ค. – 17 ก.ค. 62 
(วนัหยดุอาสาฬหบูชา) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

14 ก.ค. – 18 ก.ค. 62 
(วนัหยดุอาสาฬหบูชา) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

19 ก.ค. – 23 ก.ค. 62 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

25 ก.ค. – 29 ก.ค. 62 
    (วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

01 ส.ค. – 05 ส.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

02 ส.ค. – 06 ส.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

08 ส.ค. – 12 ส.ค. 62 
(วนัหยดุวนัแม่) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

16 ส.ค. – 20 ส.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

22 ส.ค. – 26 ส.ค. 62 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

23 ส.ค. – 27 ส.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

05 ก.ย. – 09 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

06 ก.ย. – 10 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

12 ก.ย. – 16 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

13 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 29,900 22,900 7,900 

19 ก.ย. – 23 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

20 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

26 ก.ย. – 30 ก.ย. 62 26,900 26,900 26,900 25,900 20,900 7,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 25,900 7,900 
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** เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

   
   
   
                                                                                                                                                             QE2KIX-XJ005       หนา้ 9 จาก 10 
 
 

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซี่าตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น  

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลูกทัวร ์แตท่ังนขีนึอยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  
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    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิต่อไดร้ะหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปุ่ีน (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขัีดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 
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