
#13027 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน ศาลเจาฟู
ชิมิอินาริ ชมพุมดอกโคเชีย บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา นารา วัดคิโยมิสึ ถนนกานํ้าชา ยานซาคาเอะ พุม
ดอกโคเคีย[ตามสภาพอากาศ] หมูบานชิราคาวาโกะ ที่วาการอําเภอเกาทาคายาม
า[ดานนอก] ถนนสายซันมาจิซูจิ วัดโทไดจิ ยานโดตงโบริ ยานชินไซบาชิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ   
KANSAI AIRPORT
HOTEL หรือเทียบเทา

2 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ   
NAGOYA HOTEL
หรือเทียบเทา

3 สวนฮิรุกะโนะโคเก็น - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
- เมืองเกาซันมาชิซูจิ   

GIFU HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ถนนโดทงบุริ -
ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานคันไซ    -

5 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

11.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรสายการบินไทย
แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

บาย

14.10 น. ออกเดินทางสูประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ610 บริการอาหารและน้ําด่ืมบน
เครื่อง

ค่ํา

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับ
กระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหาก
ฝาฝืนมีโทษจับปรับได] นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก

ท่ีพัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

 KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต



วันท่ี 2 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - นาโกยา - ยานซาคา
เอะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสูเมืองเกียวโต นําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส (Kiyomizu) มีอายุเกาแกย่ิงกวาเมืองเกียวโต คือยาวนานกวา
1,200 ปี จุดเดนอันเป็นเอกลักษณของวัดคือ หองโถงใหญ สรางย่ืนออกจากหนาผา มีเสาไมขนาดใหญ 139 ตน ค้ํายัน และสิ่ง
ท่ีนาอัศจรรย คือ สรางโดยไมไดใชตะปูเลย ดังนั้นองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลก และเชิญทุกทานไดด่ืมน้ํา
ศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขาอีกดวย

จากนั้นอิสระชอปป้ิง ณ ถนนกาน้ําชา ซ่ึงตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ รานคาตางๆ ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน ซ่ึงมี
สินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ (Fushimi-inari) หรือ ศาลเจาพอจ้ิงจอกขาว ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็น
อุโมงคเสาโทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ออกเดินทางสูเมืองนาโกยา (Nagoya)

เดินทางสู ยานการคาซาคาเอะ (Sakae) ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง มีรานรวงประมาณ 1100 ราน พรอมท้ัง
รานขายเสื้อผา รองเทา พรอมท้ังยังมีรานอาหารหลากหลายชนิดใหไดเลือกซ้ือเลือกทานอีกดวย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ท่ีพักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา

เกียวโต

วัดคิโยมิสึ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ



วันท่ี 3 สวนฮิรุกะโนะโคเก็น - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ท่ีทําการเกา
เมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

 บาย

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ชมพุมดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] เป็นไมพุมท่ีจะเปล่ียนสี 3 ฤดู โดยชวงแรกจะเป็นสีเขียวในชวงหนารอนประมาณเดือน
กรกฏาคม หลังจากนั้นจะเปล่ียนเป็นสีแดงในชวงตนฤดูใบไมรวง และจากแดงเป็นเหลืองน้ําตาลในชวงฤดูใบไมรวงประมาณ
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ดวยบรรยากาศท่ีแตกตางกัน กลายเป็นสิ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวชมท้ังสองฤดูกาล

หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองค
การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะแตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน
กับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองทาคายามา (Takayama)

นําทานชม ทาคายามา จินยะ (Takayama Jinya) หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา [ดานนอก] ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหง
เมืองทาคายามา เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ

่



หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปี
กอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก GIFU HOTEL หรือเทียบเทา

สวนฮิรุกะโนะโคเก็น

ชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีสวนอันสวยงามท่ีมีไฮไลทคือทุงตนโคเคียประมาณ 10,000 ตน ซ่ึงจะเปล่ียนสี
ทุกฤดู อยางเชนเป็นสีเขียวในฤดูรอนและเปล่ียนเป็นสีแดงในฤดูใบไมรวงท่ีเรียกไดวา
เป็นจุดถายรูปสุดชิคจุดหน่ึงของกิฟู บริเวณรอบๆ มีพ้ืนท่ีกิจกรรมกลางแจงตางๆ รอให
บริการนักทองเท่ียว ซ่ึงมีท้ังซิปไลน ปีนตนไม และอ่ืนๆ

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาคายามา

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

 บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี



วันท่ี 4 นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา
- ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานคันไซ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 คํ่า  GIFU HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เมืองนารา (Nara) เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมาย

นําทานเขาชมวัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหน่ึงในวัดท่ี
มีชื่อเสียงมากท่ีสุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุนอยางมาก จุดเดนคืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เป็นอาคาร
ไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึเดนท่ีประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซ่ึงก็เรียกไดวามีขนาดท่ีใหญมากท่ีสุดของ
ญ่ีป ุน

และเป็นท่ีชื่นชอบสําหรับนักทองเท่ียวก็คือเจากวางนอยใหญท่ีเดินควักไขวไปมา ซ่ึงก็สามารถใหอาหารกวางเหลานั้นดวย
ขนมแซมเบท่ีทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรานท่ีขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 เยน

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชอปป้ิง ยานโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ี
เปิดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืน
ก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามปายรานคาตางๆ

แถมยังเชื่อมตอกับ ยานชินไซบาชิ ( Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิงท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ

23.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ611

บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง

นารา

วัดโทไดจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็น
สัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทอง
ถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดท้ังหมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก



วันท่ี 5 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สวนกวางนารา

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

เป็นสวนท่ีตั้งอยูในเมืองนารา ท่ีตีนเขาวาคาคูสะ เปิดมาตั้งแตคศ1880 เปิดสวนท่ีมีกวาง
เดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็นอีกหน่ึงจุดสนใจของสถานท่ีน้ี

หลวงพอโต ณ วัดโทไดจิ” อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ ผูปกครองญ่ีป ุน
ในยุคแรก หลวงพอโต(ไดบุทสึ) ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ
พรอมชมฝูงกวางนับรอยท่ีมารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง
หรือท่ีเรียกกันวา วัดหลวงพอโต เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา 1,200 ปี ประดิษฐานอยู
ภายในวิหารไมโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีกวางปาจํานวนมาก ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ เพ่ือทักทายขออาหารจากนักทองเท่ียวไมเวนวันหยุด..

ถนนโดทงบุริ

ยานชินไซบาชิ

 บาย

เป็นยานดาวนทาวนขนาดใหญ ท่ีเต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงอ่ืนๆ อีก
ท้ังยังเป็นท่ีนิยมของวัยรุน และเหลานักกิน สัญลักษณอันโดดเดน ก็คือ รานคาท่ีมีปูยักษ
บนหลังคา และปายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

 กิจกรรม เชา

03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทาง
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอ
ไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสีย
ชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
่ ่



1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอ
วีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน
**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วันเป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศ
ญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป

- หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

- โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

การยกเลิก
- แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 

- แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

- แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 

- ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสาย
การบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น




