


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอ
ซากา

พักที่		KOBE	PLAZA	HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

2 เมืองเกียวโต	-	วัดคิโยมิสึ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	วัดคินคา
คุจิ	-	นาโกยา	-	อิออนมอลลนาโกยา

พักที่		ROUTE	INN	HOTEL	/
NAGOYA	KOUSAI	HOTEL	/
หรือระดับเดียวกัน

3 เมืองทาคายามา	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกา
เมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	เมืองกิฟุ	-	ออน
เซ็น

พักที่		GUIYOKOGEN
HOTEL	/	GIFU	GRAND
HOTEL		/	หรือระดับเดียวกัน

4 เมืองโอซากา	-	ปราสาทโอซากา	-	ยานชินไซบาชิ	-	ริงกุ
พรีเมียม	เอาทเล็ท	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซาก
า

5 สนามบินดอนเมือง

28	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 27,900	บาท
23,900	บาท

27,900	บาท	23,900
บาท

27,900	บาท	23,900
บาท 8,000	บาท



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ	3-3-3	มีบริการอาหาร
รอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ	(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย)

12.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชั้น	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร
สายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

15.20	น.	เหินฟาสู	เมืองโอซากา	โดย	สายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ610	**บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูทีพัก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	พักที่		KOBE	PLAZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองเกียวโต
นําชม	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม	เป็น

วัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา	วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต	กวา	1,200	ปี	มาแลว
เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ	เทพเจาแหงความรํ่ารวย	มั่งคั่ง
ทานสามารถ	นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร	ตามอัธยาศัย
อิสระทานสามารถถายภาพ	ณ	จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต	มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม

พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ
อิสระทานสามารถ	ดื่มน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสาย	อันเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา	โดยเชื่อวา

สายแรก	รวย	สายสอง	สวย-หลอ	สายสาม	แข็งแรง
นําทานสัมผัสกับ	รานคาญีป่ ุน	ตบแตงตามสมัยเอโดะ	และ	เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ป ุน

ขนานแท	อาทิ	ขนมโมจิ	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ป ุน	,ชาเกียวโต,	ตุกตาเกียวโต,	เครื่องเซรามิค	ญี่ป ุน	ทั้งกาน้ําชา



ถวย	ชาม	ตางๆ	และของที่ระลึก	อีกมากมาย	นานาชนิด
นําทานชม	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	ที่สถิตของพระแมโพสภ	เทพเจาที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะ

ขอพร	ใหมีความเป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร
นําทานสักการะ	พระแมโพสภ	และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ป ุนชื่อวาเป็น	ทูตสวรรค	ผูคอยนําขาวสารจากสรวง

สวรรคลงมายังโลกมนุษย	ทานจะไดตื่นตากับรูปป้ันของเทพจิ้งจอก	ที่มีจํานวนมากมาย
นําทานชม	ศาลโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทาง

ของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF
GEISHA	ที่	ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

เทีย่ง	
นําทานชม	วัดคินคะคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะ	โยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พักผอน	ตอ

มาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเป็นวัด	แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี	พ.ศ.2493	และสรางขึน้ใหมเมื่อปี
พ.ศ.2498	ปราสาทโดยรอบปิดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม
อิสระใหทานไดดื่มดํ่ ากับความสะอาดใสของสระน้ําที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม

ตามอัธยาศัย
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองนาโกยา
นําทานชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญ	หางฯ	อิออน	จัสโก

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



**อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย**

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

	พักที่		ROUTE	INN	HOTEL	/	NAGOYA	KOUSAI	HOTEL	/	หรือระดับเดียวกัน

เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองทาคายามา	จังหวัด	“ฮิดะ”	จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม	ผูคนที่

เป็นมิตร
นําทานเที่ยวชม	เมืองทาคายามา	ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต	เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคง

ดูแลวัด	ศาลเจา	แมน้ํา	สะพาน	ตลาดเชา	และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว
นําทานสู	“หมูบานชิราคาวะโกะ	หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.1995

ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ	มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน	ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึน้
โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว	แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี

เทีย่ง
นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต	ทีท่ําการเกาเมืองทาคายามา	ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของ

ผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา	176	ปี	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขัง
นักโทษ	โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่
นําทานชมความงามของ	เมืองทาคายามา	ซึ่งยังคงความเป็นบานเมืองแบบญี่ป ุนดั้งเดิมอยางแทจริง
นําทานเดินชม	เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ	ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน	และรานคานารัก	ๆ	ที่ยังคงอนุรักษแบบ

ของบานในสมัยเอะโดะกวา	300	ปีกอน
อิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ	ไมวาจะเป็นเหลาสาเก

ซุปมิโสะชิรุ	ตุกตาซารุโบะโบะ	ซึ่งเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองกิฟุ

คํ่า



จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	ออนเซน	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณ
สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ	ประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด	ใน
อดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ป ุนในสมัยเซงโงะกุ	กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ	เชน	โอดะ	โนะบุนะงะ	ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ	ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ป ุน



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวยบุฟเฟตป้ิงยางสไตลญี่ป ุนยากินิคุบริการเมนูเน้ือและ
หมู	คลุกเคากับน้ําซอสสไตลญี่ป ุน	พรอมทั้งของหวานแบบทานไมอั้น

	พักที่		GUIYOKOGEN	HOTEL	/	GIFU	GRAND	HOTEL		/	หรือระดับเดียวกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองโอซากา
นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ	ปราสาทโอซากา	(ไมรวมคาเขาปราสาท)	ซึ่งถือไดวาเป็นสัญลักษณ

ของเมือง	สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน	ซึ่งเลาถึงความเป็นมาของปราสาท	รวมทั้ง
ประวัติและขาวของเครื่องใช	ตางๆของโชกุน	ฮิเดโยชิโตโยโตมิ	ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ี
นําทานชอปป้ิงยาน	ชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร	โอซากา	ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับ

รานคาอันทันสมัย	และสินคาหลากหลายรูปแบบ	ซึ่งยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี	และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของ
นครโอซากา	อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย	ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจ	และแวะถายรูปกันเป็นที่
ระลึกอยางมาก
นําทานสู	ริงกุ	เอาทเล็ต	(Rinku	Outlet)	แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับสนามบินคันไซ
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา	“แบรนดเนม”	ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ	อาทิ

เครื่องสําอาง,	เครื่องประดับ,	เสื้อผา,	กระเปา,	รองเทาอุปกรณกีฬา,	เครื่องใชไฟฟา	และสินคาอื่นๆอีกมากมาย
ใหทานไดเลือกชอปป้ิงตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควร	นําทานสู	สนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงสินคา

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

00.10	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ611	***	บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง

04.00	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค



จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2000	เยน	/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค
จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด
เตรียมให

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข
เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	2000	เยน	/
ทริป/ตอทาน***

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทั้งหมด

เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิได
ชําระ	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
หมายเหตุ	:	1.	ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
**	หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ในกรณีที่
วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน

2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	


