#15388 ทัวรญี่ปุน เกียวโต ทาคายามา โอซากา 5 วัน 3 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ ชมซากุระถนนสายนักปราชญ บินXJ

ทัวรญี่ปุน เกียวโต กิฟุ ทาคายามา กิฟุ นารา โอซากา วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ ชมซากุระริมแมนํ้าชินซากาอิ ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ นาราปารค วัดโทไดจิ
ชอปปงชินไซบาชิ

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานคันไซ







Route Inn Kishiwada
Ekimae , Osaka หรือ
เทียบเทา

2

เกียวโต - ถนนสายนักปราชญ (เท็ตสึกะคุโนะมิจ ิ) - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจา ฟูชิมิ
อินาริ - กิฟุ







Toyoko Inn Gifu หรือ
เทียบเทา

3

ซากุระริมแมนํ้า ซาไก - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ที่ทํา การเกา เมืองทาคา
ยามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - กิฟุ - อิออนมอลลกิฟุ







Toyoko Inn Gifu หรือ
เทียบเทา

4
5

นารา - สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ดิวตี้ฟรี ยา นชินไซบาชิ - ทา อากาศยานคันไซ







-

ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65

฿27,999

฿27,999

฿27,999

฿7,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ
เชา
11.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน เตอรเช็คอิน หมายเลข 3 - 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
บาย
14.10 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่
XJ610 (ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)
คํ่า
21.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน (ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา) ทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นํ าเขาสูที่พัก
พักที่ Route Inn Kishiwada Ekimae , Osaka หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



คํ่า

ทาอากาศยานคันไซ
เป็ นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงนี้ ต ั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลวคอสต

 Route Inn Kishiwada Ekimae , Osaka หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** ทานสามารถโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้า
หนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจาหน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) กรณีต องการซื้อนํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพิ่ม จําเป็ นตองมีคาใชจายเพิ่มเติม **
ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
ตามเวลาทองถิ่นประเทศญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ด
หมายเวลา
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
่

่

่

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

เกียวโต - ถนนสายนักปราชญ (เท็ตสึกะคุโนะมิจิ) - วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - กิฟุ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุนมานานกวา 1,000 ปี ถูกขนานนามใหวาเป็ น “เมืองมรดกโลกสุดยิ่ง
ใหญ” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสรางตามวัฒนธรรมที่เกาแกแสนลํ้าคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกของยูเนสโกมาก
ที่สุดแหงหนึ่ งในโลก ที่สําคัญเมืองนี้ ในอดีต ยังเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนกอนจะถูกยายไปยังเมืองโตเกียว สิ่งเหลานี้ นี้เองเลย
ทําใหมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากเชนกัน
นํ าทานเดินทางสู ถนนสายนั กปราชญ เป็ นทางเดินริมคลองสงนํ้ าบิวะ ยาวตอเนื่ องรวม 2 กิโลเมตรไปจนถึงวัดกินคะคุจิ
(Ginkakuji Temple) หรือที่คนไทยเรียกกันวา วัดเงิน นั่ นเองตลอดถนนสายนี้ มีต นซากุระปลูกอยูประมาณ 500 ตน ทําใหที่นี่
ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของดอกซากุระในชวงฤดูใบไมผลิ อีกทั้งที่นี่ยังเป็ นเขตที่มีแมวอาศัยอยูเป็ นจํานวนมาก จึงเริ่มกลาย
เป็ นสถานที่ยอดนิ ยมของนั กทองเที่ยวที่ช่ น
ื ชอบแมวเมื่อไมนานมานี้
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บุเฟเฟ ต นาเบะ
นํ าทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้ าใส เป็ นวัดที่ใหญและเกาแกต ั้งอยูบริเวณเนิ นเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียง
ซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชต ะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย
วัดนี้ มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ปี มาแลว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งคั่ง ,
นมัสการพระโพธิสัต วอวโลกิเตศวร
จากระเบียงแหงนี้ สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน ของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอม
กับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้ าศักดิส
์ ิทธิส
์ ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย
สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง
อิสระเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุนตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุนขนานแท
อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเป็ นไสถ ั่วแดงสูต รดั้งเดิม, ไสสตรอเบอรรี่, ชอค
โกแลต เป็ นตน
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจาในศาสนาชินโต ตั้งอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงจาก
เสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนั บพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็ นอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางนี้ จะตรงไป
ยังป าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิส
์ ิทธิซ์ ึ่งมีความสูง 233 เมตร
นํ าทานเขาสูเมือง กิฟุ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีต มีบทบาทสําคัญใน
ประวัต ิศาสตรญี่ปุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานั กรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ต ั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ ใชเป็ นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ
พักที่ Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

ถนนสายนักปราชญ (เท็ตสึกะคุโนะมิจิ)
ที่นี่เป็ นจุดชมซากุระสุดสวยจุดหนึ่ งในเมืองเกียวโต มีลักษณะเป็ นทางเดินเทาเล็กๆ
เลียบคลองบิวาโกะอันใสสะอาดที่มีจุดเริ่มตนจากบริเวณหน าวัดกินคะคุจิไปจนสุดทางที่วัด
นั นเซ็นจิ ไดรับยกยองวาเป็ นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดแหงหนึ่ งของเมืองเกียวโต ที่มาของ
ชื่อ “ถนนสายนั กปราชญ” นี้ ไดมาจาก ในอดีต นั กปราชญที่มีช่ อ
ื เสียงในชวงศตวรรษที่ 20
ชื่อ Nishida Kitaro มักจะมาเดินสงบจิต ใจที่นี่เพื่อใหเกิดสมาธิ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุเฟเฟ ต นาเบะ

วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดนํ้ าใส” วัดเกาแกบนเนิ นเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็ นวัด
ที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด นิ ยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัต วเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซึ่งเป็ นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด
แตที่นาสนใจ คือ เสาที่คํ้ายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไมใชต ะปูแมแตต ัวเดียว โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญี่ปุนโบราณ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว เป็ นอีกหนึ่ งศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี เป็ นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพื่อถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพื่อใหพื้นที่
บริเวณนี้ มีนํ้าอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิต ดีมีคุณภาพ สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

กิฟุ
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีต มีบทบาท
สําคัญในประวัต ิศาสตรญี่ปุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานั กรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ต ั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็ นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3

 Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ

ซากุระริมแมนํ้าซาไก - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - ที่ทําการเกา
เมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - กิฟุ - อิออนมอลลกิฟุ



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทาน ชมซากุระริม แมนํ้าชินซากาอิ แหงนี้ มีซากุระจํานวนกวา 1,000 ตนเรียงรายอยู ยิ่งในชวงฤดูใบไมผลิแลวริมแมนํ้า
แหงนี้ จะยิ่งสวยงามและเป็ นสีชมพูสวย เพราะดอกซากุระที่ผลิบานในชวงฤดูใบไมผลิเป็ นทิวทัศน ทางธรรมชาติที่สวยงามที่ใคร
เห็นก็จะประทับใจ
** กรณีที่ซากุระที่ริมแมนํ้าชินซากาอิไมบานแลว ขอสงวนสิทธิ ์ ในการพาทุกทานเดินทางทองเที่ยวสู หมูบานพื้นเมืองฮิดะ
Hida Folk Village เป็ นหมูบานจําลองที่มีบานทรงกัสโชซึคุริ (ทรงพนมมือ) ตั้งเรียงรายกันมากมาย ภายในมีการจัดแสดงขาว
ของเครื่องใชต าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความเป็ นอยูและวิถ ีชีวิต ของชาวบานในสมัยกอน นั กทองเที่ยวยังไดเรียนรูเรื่องราวศิลปะพื้น
บานตาง ๆ รวมถึงสนุกกับการสรางสรรคชิ้นงานของตัวเองนอกจากนี้ ที่นี่ยังมีงานเทศกาลตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวไดรวมสนุกไป
ดวยกัน
นํ าทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลก
ทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมูบานแหงนี้ มีวิวทิวทัศน ที่สวยงาม บานแตละหลังเป็ นบานสไตล
ญี่ปุนแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบานเป็ นแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทาน
ตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน พิเศษ ! เมนูทองถิ่นขึ้นชื่อ หมูยางใบโฮบะ
นํ าทานเดินทางสู ทาคายามา เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนี ยมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้ง
อยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขาน อยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวได
เป็ นอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปี่ ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม
นํ าทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่ (ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน)
จากนั ้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึง่ เต็มไปดวยบานเรือน และรานคาน ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะ
โดะกวา 300 ปี กอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน าประทับใจ ไมวาจะเป็ นเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุกตาตามความเชื่อของคนญี่ปุนโบราณสมัยกอน
นํ าทานเขาสูเมือง กิฟุ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีต มีบทบาทสําคัญใน
ประวัต ิศาสตรญี่ปุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานั กรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ต ั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ ใชเป็ นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน
นํ าทานเดินทางสู ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เป็ นแบรนดญีปุน
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม รานคา 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
พักที่ Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากุระริมแมนํ้าซาไก
ที่นี่เป็ นจุดชมซากุระอันสวยงามในเมืองกิฟุ ที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสบรรยากาศของ
ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่ งแมนํ้าจํานวนกวา 1000 ตน แตทั้งนี้ ทั้งนั ้น
ซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี โดยปกติ
ซากุระจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกปี

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้
ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูทองถิ่นขึ้นชื่อ หมูยางใบโฮบะ

ทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็ นเมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนิ นชีวิต แบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ น
อยางดี

กิฟุ
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีต มีบทบาท
สําคัญในประวัต ิศาสตรญี่ปุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานั กรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ต ั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็ นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน

อิออนมอลลกิฟุ
ใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็ นหางสรรพสินคาที่นิยม
ในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ปุนและชาวตางชาติ



คํ่า

 Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา
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หมายเหตุ

** กรณีที่ซากุระที่ริมแมนํ้าชินซากาอิไมบานแลว ขอสงวนสิทธิ ์ ในการพาทุกทานเดินทางทองเที่ยวสู หมูบานพื้นเมืองฮิดะ
Hida Folk Village
ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน)
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4


กิจกรรม

นารา - สวนกวางนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา
- ดิวตี้ฟรี - ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานคันไซ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองนารา นาราเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนตั้งแตชวงเริ่มแรกของราชวงศยามาโต (300-600) จนกระทั่ง
เมืองหลวงถูกยายในปี 784 เมืองหลวงเกาแกแหงนี้ มีวัดและศาลเจามากมายซึ่งบางแหงไดรับการจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก
นํ าทานเดินทางสู สวนกวาง นารา บอกเลยวาเป็ นแหลงทองเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็ นที่อยู
ของกวางจํานวนมาก เมืองนารานั น
้ มีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําใหกลายเป็ นสัญลักษณประจําเมืองนารา
จากนั ้นเดินทางสู วัดโทไดจิ ถือเป็ นโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศญี่ปุนและยังถือวาเป็ น
วัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็วาไดวัดโทไดจิ สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง
จนถึงขีดสุด
สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุต สึเดน ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุต สึ) วากันวาเป็ น
อาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมที่เห็นในปั จจุบันนี้ มีขนาดเพียงแค 2 ใน 3
ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
บาย
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
นํ าทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษี ชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี
นํ าทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้ มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทัน
สมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ ถ ือวาเป็ นยานแสงสี และบันเทิงชั้นนํ าแหงหนึ่ งของนคร
โอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณเดนของยานนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิต ภัณฑ
ขนมชื่อดังจากญี่ปุนนั่ นเอง
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานสู สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
23.55 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยว
บินที่ XJ611 (ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นารา
เมืองนารา เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็ นสัญลักษณของ
เมืองนารา เนื่ องจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็ นสัต วรับใชเทพเจา ปั จจุบันเมืองนารามี
กวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง ไมวาจะเป็ นศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ต าม

สวนกวางนารา
เป็ นสวนที่ต ั้งอยูในเมืองนาราตรงบริเวณตีนเขาวาคาคูสะ โดยอยูใกลๆ กับวัดโทไดจิ สวน
นี้ เปิ ดมาตั้งแตปี 1880 โดยเป็ นสวนที่มีกวางเดินเลนอยางอิสระ ทําใหเป็ นอีกหนึ่ งจุด
สนใจของสถานที่นี้

วัดโทไดจิ
เป็ นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ปุน เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีช่ อ
ื เสียง
มากที่สุด ทั้งยังมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ปุน นอกจากนี้ ที่นี่เป็ นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ มีจุดเดนคือตัวอาคารหลักของวัดเป็ นอาคารไมที่เรียกไดวาใหญ
ที่สุดในโลก

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา
เป็ นองคหลวงพอโตที่ประดิษฐานอยูในวัดโทไดจิ อดีต ศิลปกรรมอันรุงโรจน ของตระกูลฟูจิ
วาระ ผูปกครองญี่ปุนในยุคแรก หลวงพอโตไดบุทสึองคนี้ เป็ นพระคูบานคูเมืองมากวา
1,200 ปี ซึ่งทําจากทองสัมฤทธิข์ นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ



บาย

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

ยานชินไซบาชิ
เป็ นยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา ยานดังที่เป็ นสวรรคของนั กชอป นั กกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟ า ฯลฯ



คํ่า

ทาอากาศยานคันไซ
เป็ นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงนี้ ต ั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลวคอสต



หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 5


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
04.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
- กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
- กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
- กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย
3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
- อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
- หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
- การใหทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบัต ิสําหรับนั กทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้ าใจเล็กๆน อยๆ
เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้ เพื่อมอบใหเล็กๆน อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
- เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
- หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
- รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทําจองเขามาใหม นั่ นหมาย
ถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
ชําระสวนที่เหลือภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี สนามบินและคาภาษี
นํ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระ ลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกล
เคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึง
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พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของ
เครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุน ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดยสามารถ
พํานั กไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาธรรมเนี ยม ใน
กรณีขอเอกสารยื่นวีซา 1,500 บาท
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีกรุปเหมา หรือ กรุปตัดหน าราน ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกกรุปในทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

