


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
พักที่	KANSAI
AIRPORT	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 ปราสาทฮิเมะจิ	-	เมืองโกเบ	-	ยานเมืองเกาสไตลยุโรปคิตาโนะ	-
ยอดเขาร็อคโค

พักที่	NOVOTEL
KOSHIEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	NOVOTEL
KOSHIEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 เมืองเกียวโต	-	วัดคิโยมิสึ	-	ถนนกานําชา	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	อิออ
นมอลล	โอซากา	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

5 สนามบินดอนเมือง

21	ธ.ค.	60	-	25	ธ.ค.	60 ฿29,900 ฿29,900 ฿26,900 ฿7,900



1.เครื่องแอรบัส	A330-300

2.เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
3.น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก-ขากลับ	20	กก
4.อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

ชวงเชา/	ชวงบาย
11.30	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบินไทยแอรเอเชีย

เอ็กซ
14.15	น.เจาหนาที่จากบริษทัคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ	ออกเดิน

ทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินแอรเอเซียเอ็กซ	เทีย่วบินที่	XJ	610

ชวงคํ่า
22.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	KANSAI	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที่	KANSAI	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชม	ปราสาทฮิเมจิ	ดวยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสี	ขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อเรียก

อีกอยางหน่ึงวา	“ปราสาทนกกระยางขาว”	หรือ	“ปราสาทนกกระสา”	ถือเป็นปราสาทที่ใหญโตที่สุดในบรรดา
ปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ป ุนและถึงแมตัวเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอยางหนักในชวงสงครามโลก



ครั้งที่	2	แตตัวปราสาทกลับไมไดรับความเสียหายแตอยางใด	และไดรับการยกยองจากยูเนสโกใหเป็นมรดก
โลกและสมบัติประจําชาติญี่ป ุนเมื่อเดือนธันวาคม	ปี	1993

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโกเบ	นําทานเดินทางสูยาน	ยานเมืองเกาสไตลยุโรปคิตาโนะ	เป็นยานเกาของ

ชาวตางชาติที่เดินทางมาคาขาย	ทําธุรกิจที่เมืองโกเบพักอาศัยอยู	ทําใหในปัจจุบันบริเวณน้ียังคงมีบานเรือน
และคฤหาสสไตลตะวันตกกระจัดกระจายอยูหลายหลัง	จึงทําใหยานน้ีเป็นอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองโกเบเลยที
เดียว	มีสถานที่เดนๆในยานน้ีเชน	เรือนไกกังหันลมหรือ	ศาลเจาเทนมานกุประจําเมืองโกเบ,	บานสไตลอังกฤษ,
บานกงสุลปานามาเกา,	บานสไตลฝรั่งเศษ,	คฤหาสที่มีรูปป้ันหมูป าที่จําลองมาจากเมืองเวียนนาที่เชื่อกันวาใคร
ไดลูบจมูกแลวจะโชคดี,	นอกจากบานและคฤหาสเกาแกแลว	ก็มีจะรานคาเฟ 	เบเกอรี่	ที่ตกแตงนารักๆอยูในยาน
น้ีอีกหลายรานใหไดน่ังพัก	กินบรรยากาศสบายๆ	และที่พลาดไมไดก็คือ	รานสตารบัคที่เขากับยานน้ี	

อีกหน่ึงสถานที่นาสนใจของยานคิตาโนสําหรับสาวๆคือ	พิพิธภัณทหมีเทดดี้แบร	เป็นบานพักเกาของชาว
อเมริกันมีการจัดแสดงทั้งหมีเท็ดดี้แบร	รุนตางๆ	รวมกับขาวของเครื่องใชของศิลปินรุนเกา	เชน	The	Beetles	อีก
ดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ยอดเขารอคโกะ
นําทานนัง่กระเชาสูยอดเขารอคโกะซึ่งเป็น	1	ในเทือกเขาที่ตั้งอยูในจังหวัดเฮียวโงะ	และเป็นยอดเขาที่สูง

ที่สุดในแถบน้ัน	และยังติดอันดับ	50	สุดยอดภูเขาในเฮียวโงะอีกดวย	ใหทุกทานดื่มดํ่ ากับวิวทิวทัศนของเมือง
โกเบและโอซากาไดแบบรอบทิศทาง	อยางเพลิดเพลินใจตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	NOVOTEL	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ถือวาเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญและสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของญี่ป ุน	เน่ืองจาก
ปราสาทน้ียังไมเคยถูกทําลายในยุคที่มีสงคราม	ไฟไหม	หรือการเกิดแผนดิน
ไหว	ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไวไดอยางสมบูรณ	จึงทําใหไดรับ
การบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก	และเป็น	1	ใน	4	ปราสาทที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

โคเบะหรือ	โกเบ	เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ	ประเทศญี่ป ุน	เป็นเมือง
ขนาดใหญอันดับที่	5	และเป็นเมืองทาที่สําคัญของญี่ป ุน	โคเบะเป็นเมืองทาที่
สําคัญของญี่ป ุนที่มีการคาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแตการยกเลิก
นโยบายปิดประเทศ	ในปี	ค.ศ.	1995	เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําให
เมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก	แตก็สามารถซอมแซมบูรณะจน
กลายมาเป็นเมืองทาที่สําคัญอีกครั้งหน่ึงได	บริษทัหลายๆแหงไดตั้งสํานักงาน
ใหญที่โคเบะ	และเมืองน้ียังขึน้ชื่อในเรื่องของเน้ือโคเบะอีกดวย

ยานเมืองเกาสไตลยุโรปคิตาโนะ	(Kitano	Ijinkan)	เป็นยานเกาของชาวตาง
ชาติที่เดินทางมาคาขาย	ทําธุรกิจที่เมืองโกเบพักอาศัยอยู	ทําใหในปัจจุบัน
บริเวณน้ียังคงมีบานเรือนและคฤหาสสไตลตะวันตกกระจัดกระจายอยูหลาย
หลัง	จึงทําใหยานน้ีเป็นอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองโกเบเลยทีเดียว	สถานที่เดนๆ
ในยานน้ีเชน	เรือนไกกังหันลมหรือ	ศาลเจาเทนมานกุประจําเมืองโกเบ,	บาน
สไตลอังกฤษ,	บานกงสุลปานามาเกา,	บานสไตลฝรั่งเศษ,	คฤหาสที่มีรูปป้ัน
หมูป าที่จําลองมาจากเมืองเวียนนาที่เชื่อกันวาใครไดลูบจมูกแลวจะโชคดี,
นอกจากบานและคฤหาสเกาแกแลว	ก็มีจะรานคาเฟ 	เบเกอรี่	ที่ตกแตงนารักๆ
อยูในยานน้ีอีกหลายรานใหไดน่ังพัก	กินบรรยากาศสบายๆ



อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
พักที	่NOVOTEL	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

จุดชมวิวสวยๆ	ของเมืองโกเบ	บนยอดเขาร็อคโค	มีทั้งรานอาหาร	กาแฟ	ราน
ขายของที่ระลึก	สวนดอกไมและลานชมวิว	ซึ่งจุดชมวิวน้ีจะเห็นวิวของเมือง
โกเบไดกวางไกลสุดลูกหูลูกตา	และเป็นจุดชมวิวยามคํ่าคืนที่สวยที่สุด	1	ใน	3
แหงของสถานที่เที่ยวญี่ป ุนอีกดวย

	รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร
	พักที่	NOVOTEL	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	/	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหทานอิสระชอปป้ิง	เมืองโอซากา	หรือเลือก	ซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	เต็มวัน	เพิม่ผูใหญ

ทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]
ทานที่ซื้อทัวรเสริม
นําทานเดินทางสู	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตน	ระทึกใจจาก

หนังดังที่ทานชื่นชอบ	เชน	ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง	“แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราส
สิคพารค”	น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู	ในเหตุการณจริงกับ	“จอว”	ใชทุนสรางมหาศาลกวา
1,500	ลานเยน(เฉพาะจอว)	และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ	“สไปเดอรแมน”	ที่รอใหทานพิสูจน
ความมันส	พรอมทั้งพบกับโซนใหม	“วันเดอรแลนด”	เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ป ุน	Hello	Kitty,	Snoopy,	Sesame	Street	หรือใหทานพบกับโซนใหมลาสุดที่จะ
เปิดตัววันที่	15	กรกฎาคมน้ี	คือโซน“HARRY	POTTER”	ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร	ให
ทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรในฉากตางๆจากภาพยนตร	หรือทานที่สนใจชอปป้ิงนํา
ทานชอปป้ิง	ณ	ยานชินไซบาชิ	ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายหลายชนิด	ทั้งเครื่องไฟฟา
กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลน	เกมส	หรือสินคาแฟชั่นที่เอาใจคุณผูหญิง	เชน	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา
แบรนดเนม	แฟชั่นลํ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,
KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย*	เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการ
อาหารกลางวันและอาหารคํ่า	*

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูที่พัก	NOVOTEL	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา	หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สวนสนุกที่
สรางความบันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสราง
ของ	บริษทัสรางภาพยนตร	HOLLYWOOD	ชื่อดัง	น่ันคือ	UNIVERSAL
STUDIO	ซึ่งภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ	ที่ผานมาของทาง
บริษทัไวมากมาย	โดยเริ่มจาก	ภาพยนตรเรื่องแรก	ที่สรางชื่อเสียงใหกับ	สตี
เวน	สปรีลเบิรก	คือ	E.T.	ซึ่งเป็นการน่ังจักรยานไปพรอมกับ	อีที	และเดินทาง
ขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด	ตอจากน้ัน	ไปยังสตูดิโอของ
TERMINATOR	ภาพยนตรคนเหล็ก	ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง	อารโนล	ชวาสเซ
เน็กเกอร	ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบ
ดิจิตอล	2	มิติ	และ	3	มิติ

	พักที่	NOVOTEL	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา



1.	ซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	เต็มวัน	เพิม่ผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท	ไมรวม
คารถไฟในการเดินทาง(ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง)

	2.	เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	มีอายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต	คือยาวนานกวา	1,200	ปี	จุดเดนอันเป็น

เอกลักษณของวัดคือ	หองโถงใหญ	สรางยื่นออกจากหนาผา	มีเสาไมขนาดใหญ	139	ตน	คํ้ายัน	และสิ่งที่นา
อัศจรรย	คือ	สรางโดยไมไดใชตะปูเลย
ชอปป้ิง	ณ	ถนนกาน้ําชา	ซึ่งตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ	รานคาตางๆ	ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน	ซึ่ง

มีสินคาพื้นเมืองนานาชนิด	เชน	รองเทาโซริ(รองเทาเกีย๊ะแบบญี่ป ุน),	ชุดยูกะตะ,	ตุกตานางระบําญี่ป ุน
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาวสรางในศตวรรษที่	9	โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อ

กันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็น
อุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ

เบนโตะ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพ	ฯ
23.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรเอเซียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ	611

	รับประทานอาหารเชา	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

เป็นถนนทางขึน้วัดคิโยมิสึ	(Kiyomizu-dera)	เน่ืองจากสมัยกอนเคยมีรานขาย
ถวยชาที่เป็นเครื่องป้ันดินเผาเรียงรายตลอด	2	ขางทาง	ในปัจจุบันน้ีกลายเป็น
รานขายของที่ระลึกมากมาย	แตก็ยังคงหลงเหลือรานขายถวยชาอยูบางให
พอไดสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมเกาแกโบราณ



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารเทีย่ง	อิสระตามอัธยาศัย

1.เครื่องแอรบัส	A330-300

2.เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
3.น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก-ขากลับ	20	กก

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

	รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร

เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน

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

03.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีป่ ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผู
ทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญีป่ ุนประกาศใหกลับมาใช
วีซา	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิม่ในการขอวีซาตามทีส่ถานทูตกําหนด)

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	4,000	เยน

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทาง
อยางนอย	30	วัน)
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1.	พาสปอรตจีนแดง
จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาทาง
บริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนินการ
ให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเขา
มา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม

เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา
1.1	Passport	China

1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทานัน้”	ถายหนาตรง	ไมยิ้ม
เห็นฟัน	ไมสวมแวนดํา	ไมคาดผม	หรือสวมหมวก	แตงกายสุภาพ	***	หามใชรูปปริ้น	หรือ	ถายเอง	***

1.3	หนังสือแจงเขาออก	โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถาย
สําเนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต

1.4	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5	ทะเบียนบาน	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6	ใบอนุญาตทํางาน	Work	permit	ถายสําเนาหนาชื่อบริษทัที่ทํางาน	พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7	สมุดบัญชีเงินฝาก	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือนหรือฝากประจําเทาน้ัน	ถายเอกสาร

ตั้งแต	หนาชื่อ	และ	หนา	1	ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด	(ปรับยอด	ณ	ปัจจุบัน)	ในกรณีที่เลมปัจจุบันอายุไมถึง	6
เดือนใหถายสําเนาเลมเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
***	บัญชีกระแสรายวัน	และบัญชีเดินสะพัด	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญีป่ ุน	***

Remark
**ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจจะทําใหทานเกิด
ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่**	
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลัก
การทาง	สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**
**ในกรณีทีมี่การถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่น
วีซาอีกครัง้จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันทีถู่กปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาบริการ**
แผนกกงสุล	สถานทูตญีป่ ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน

ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจ
สอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญีป่ ุน
**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
5.	PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง



ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	5,000	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวรทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครัง้	มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน
**	ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่	(โปรดสอบถามพนักงาน)	**

1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือทีน่ัง่	Long	Leg	มีรายละเอียดการคาใชจายเพิม่เติม
ดังน้ี	(โปรดสอบถามพนักงาน)

2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเป าใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เทีย่วการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ํา
หนักเพิม่กรุณาแจงเจาหนาที	่ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระ	(โปรดสอบถามพนักงาน)	[แกไขราคา
9/05/17]

3.	สวนลูกคาทีจ่ะซื้ออุปกรณทีเ่กีย่วกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณ
กีฬาเพิม่เติมแยกจากคาสัมภาระ	(โปรดสอบถามพนักงาน)
**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนด
ตองจายคาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนดคือ...	ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลง

-	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	500	บาท	/	ทาน	/	เทีย่ว
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	2000	เยน	/	ทาน	/	เทีย่ว

1.ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
3.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา			หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

4	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศทีร่ะบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


