


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซาก
า

พักที่	BELLEVUE
GARDEN	HOTEL	KANSAI
AIRPORT	หรือเทียบเทา

2 เมืองเกียวโต	-	สะพานโทเก็ตสึเคียว	-	ปาไผเทนริวจิ	/	ปาไผ
-	วัดคิโยมิสึ	-	อิออนพลาซาโอกินาวา

พักที่	RESOL	GIFU	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกา
เมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	ออนเซ็น

พักที่	YUKAI	RESORT
ENAKYO	KOKUSAI
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 หุบเขาโครันเค	-	สะพานโทเก็ตสึเคียว	-	ยานชินไซบาชิ	-
สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	ซันชูอะซูเกะยาชิกิ

5 สนามบินดอนเมือง

1	พ.ย.	60	-	5	พ.ย.	60 31,900	บาท 31,900	บาท 31,900	บาท 7,500	บาท

8	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 31,900	บาท 31,900	บาท 31,900	บาท 7,500	บาท



**	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3	(377ทีน่ัง่)
น้ําหนักกระเป าเดินทางทัง้ขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.	บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่ม
ทัง้ขาไปและขากลับ	**

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
11.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูทางเขาที	่3

เคานเตอร	4	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทาน
กอนขึน้เครื่อง
14.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	610
22.00	น.	ถึง	สนามบินคันไซ	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
จากน้ันนําทานเขาที่พัก	สนามบินคันไซ	ณ	BELLEVUE	GARDEN	HOTEL	KANSAI	AIRPORT	หรือ

เทียบเทา

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

	พักที่	BELLEVUE	GARDEN	HOTEL	KANSAI	AIRPORT	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	เกียวโต	...นําทานชม	สะพานโทเก็ตสึเคียว	สะพานที่สวยงามและเป็นบริเวณที่ชาวญี่ป ุนชื่นชอบ

เป็นสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดอีกแหงในเกียวโตโดยเฉพาะในชวงใบไมเปลีย่นสี	อิสระใหทานไดถายรูปตาม
อัธยาศัย
จากน้ันนําทานชมความงดงามของ	สวนไผ	(BAMBOO	GROVES)	นับหมื่นตนตลอดขางทางเสมือนหน่ึงเป็น

อุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึน้ตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปีมาแลว	เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความ
สวยงามและยังใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้งโบราณ	ซึ่งสวนไผแหงน้ียังเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตร	เรื่อง
เกอิชา	ที่งดงามตระการตาไปทั่วโลก



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยชาบูชาบูญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	ที่ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา	เชิญดื่ม	น้ําศักดิส์ิทธิส์ามสาย

อันเกิดจากธรรมชาติ	ไหลมาจากเทือกเขา	ณ	วัดแหงน้ีมีชื่อเสียงดวยหองโถงกลางของวัดที่ถูกจัดใหเป็นสมบัติ
แหงชาติ	ซึ่งมีระเบียงไมที่สรางยื่นออกนอกตัว	อาคารของวิหารโดยมีเสาคํ้าถึง	139	ตน	เป็นจุดชมวิวของตัว
เมืองไดอยางกวางไกลสุดตา
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	อิออนพลาซา	ชอปป้ิงมอลลขนาดใหญ	อิสระทานไดเลือกซื้อสินคาจาก

รานคาตาง	ๆ	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา-รองเทา	ของแตงบาน	ของที่ระลึก	ฯลฯ	ภายในอาคารยังมี	หางจัสโก
ใหทานชอปป้ิงตออยางเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจายสินคาของราน	100	Yen	ซึ่งสินคาทุก	ๆ	อยางในราน
ราคาชิ้นละ	100	เยน	ไมลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ	อาทิ	ขนมโมจิ	,	เบนโตะ	,	ผลไมสด	และแหง	,	ลูกอม
ขนมขบเคี้ยว	ฯลฯ

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
จากน้ันนําทานเขาที่พัก	กิฟุ	ณ	RESOL	GIFU	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

สะพานไมทอดยาว	ที่โดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา	มีภูเขาอะ
ราชิยามาเป็นวิวอยูเบื้องหลัง	สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตั้งกรุงเกียว
โต

วัดเทนริวจิ(Tenryuji)	เป็นวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเขตอาราชิยามาของ
เกียวโต	เป็นอันดับ	1	จาก	5	อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมร
กดโลก	นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย	เซน	อยูภายใต
การดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย	วัดแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	1339	ทานโชกุนอาชิ
คากะ	ทาคาอุจิ	เพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ	โก-ไดโกะ	ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับ
ไปแลว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยชาบูชาบูญี่ป ุน

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



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

ชอปป้ิงคอมแพล็กซที่ใหญที่สุดในโอกินาวา	ดวยรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
ชาวโอกินาวา	รวมรานคาแบรนดดังตางๆกวา	220	ราน

	พักที่	RESOL	GIFU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูเสนทางธรรมชาติมุงหนาสู	หมูบานชิราคาวาโกะ	ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยู

เนสโก	ใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1995	พบกับ	หมูบานสไตลกัสโซ–สึคุริ	เป็นสไตลญี่ป ุนแบบดั้งเดิมรูปรางของ
หลังคาเหมือนกับ	สองมือพนมของพระพุทธเจา	หรือ	พระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	กัสโซ	แปลวา	พนมมือ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ทาคายามา	สมญา	ลิตเติ้ลเกียวโต	เมืองเล็กที่นารักอันเกาแกในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไวได

เป็นอยางดี	และไดรับการอนุรักษสถานที่ตางๆ	ของเมืองไวไดอยางสมบูรณแบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต
บานเรือนไม-ที่จัดแตงนารัก	เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีป าไมอุดมสมบูรณ	สมัยนารา	ชางไมของเมืองทาคายามาได
ถูกจารึกวาเป็น	ชางไมฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
นําทานสู	จวนผูวาทาคายามา	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทํางาน	และที่

อยูอาศัยของ	ผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	เป็นสิ่งปลูกสรางแบบเกา	ยุคคานาโมริหลังสุดทายที่
สมบูรณ	และยังหลงเหลืออยูในปัจจุบัน	แตเดิมสรางขึน้ปีค.ศ.1615	ชวงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษ
ที่	19	(ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวาสมัยเอโดะ	หรือกวา	300	ปีมาแลว)	(คาทัวรไมรวมคาเขา
ชมบริเวณดานในจวนผูวาทาคายามา)
จากน้ันเชิญทานสัมผัสความเป็นอยูที่ยังคงรักษาสภาพ	แวดลอมและการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทานจะ

ประทับใจแนนอน	ณ	ซันมาชิซูจิ	พรอมเลือกหาซื้อสินคาพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย	อิสระใหทานเก็บเกี่ยว
บรรยากาศแสนคลาสสิคตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเขาที่พัก	เอ็นนะเคียว	ณ	YUKAI	RESORT	ENAKYO	KOKUSAI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บริการทานดวยบุฟเฟ ตนานาชนิด
พักผอนกับการแช	ออนเซ็น	น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาเลือดลมเดิน

ดีเสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพ
คงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ป ุนน่ีเองทําใหมีผูกลาววา	=>	หากมาทีญ่ีป่ ุนแลวไมไดลงอาบ
น้ําแรก็เหมือนกับวาทานมาไมถึงญีป่ ุน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



จวนผูวาทาคายามา	คาทัวรไมรวมคาเขาชมบริเวณดานในจวนผูวาทาคายามา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บริการทานดวยบุฟเฟตนานาชนิด
	พักที่	YUKAI	RESORT	ENAKYO	KOKUSAI	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมใบไมเปลี่ยนสี	โครังเคย	หน่ึงในสถานที่ชมใบไมเปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับตน	ๆ	ของญี่ป ุน

เสนหของโครังเคยอยูที่เหลาตนโมมิจิหรือใบเมเป้ิลญี่ป ุนจํานวนมากถึง	4,000	ตน	ซึ่งทําใหบริเวณโครังเคยถูก
แตงแตมดวยสีสันของตนโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไมเป็น	สีแดง	สีสมและสีเหลือง	อยางงดงามอลังการ
อิสระใหทานไดเก็บภาพความประทับใจสีสรรคแหงฤดูกาลที่มีฉากหลังเป็นสายน้ําเล็กๆ	พรอมกับ	สะพานไท

เก็ตทสึเคียว	(TAIGETSUKYO)	สีแดงสดเอกลักษณอีกแหงของโครังเคยหรือจะเดินลอดผานอุโมงคใบไมแดง
สม	เหลือง	ตามอัธยาศัย	(MOMIJI	TUNNEL)
จากน้ันนําทานสู	ซันชู	อะซูเกะ	ยาชิกิ	หมูบานเกาแกที่ยังคงเก็บรักษาสภาพบานเรือนใหอยูในสภาพเดิม

เหมือนครั้นอดีต	และยังเป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวญี่ป ุนในสมัยโบราณ	อีกทั้ง
กิจกรรมตางๆใหนักทองเที่ยวไดเลือกชม	เชน	การทํากระดาษแบบโบราณ	การจักสานจากไมไผ	การทําสียอม
ผา	การทําถาน	ทํารม	รวมทั้งการทอผา	และบริเวณดานหนาทางเขา	ยังมีรานขายเครื่องดื่ม	ซึ่งมีที่น่ังอยูติดกับ
ลําธาร	
อิสระใหทุกทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอยางใกลชิดอีกดวย	(ไมรวมคาใชจายในการทํากิจกรรม

ภายใน)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	ยานชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของโอซากา	ภายในยานน้ีทานจะพบกับรานคาเกาแก

ปะปนกันไปกับรานคาอันทันสมัย	และสินคาหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็กและผูใหญ
ซึ่งยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสีและบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของโอซากา	อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย
ซึ่งเสนหอยางหน่ึงของยานน้ีคือ	ทุกรานคาจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเป็นรูปปู
กุง	และปลาหมึก
อิสระเพื่อใหทานเลือกหาซื้อของตองใจนานาชนิด	อาทิ	เครื่องสําอางค	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องไฟฟา

ฯลฯ	ตามอัธยาศย

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
สมควรแกเวลา	กรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเดินทางสูสนามบิน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ	สูง	254	เมตร	ใกลเมืองนาโงยา	ขึน้ชื่อวาเป็นจุดที่ดี
ที่สุดแหงหน่ึงสําหรับชมใบไมเปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ	และเป็นที่
ตั้งของวัดโคจาคุจิ(Kojakuji	Temple)	รอบๆวัดจะเต็มไปดวยตนเมเป้ิล

สะพานไมทอดยาว	ที่โดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา	มีภูเขาอะ
ราชิยามาเป็นวิวอยูเบื้องหลัง	สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตั้งกรุงเกียว
โต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ซันชู	อะซูเกะ	ยาชิกิ	ไมรวมคาใชจายในการทํากิจกรรมภายใน
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา

**	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3	(377ทีน่ัง่)
น้ําหนักกระเป าเดินทางทัง้ขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.	บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่ม
ทัง้ขาไปและขากลับ	**

ที่น่ีเป็นจุดทองเที่ยว	ซึ่งเดินเพียง5นาทีจากKourankeiของTaigetsukyou
ภายในคุณจะพบกับเมืองจําลองตั้งแตสมัยเมจิ(1868-1912)ถึง1955	ดวยบาน
โบราณแบบจริงๆ	เชน	แบบgasshoบานหลังคามุงจากและคุณสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาสมัยกอนที่ทํางานในพื้นที่ชนบท	คนงานภายใน
ทํางานและคุณสามารถพูดคุยคุณชมวิถีชีวิตและการทํางานของชาวญี่ป ุน
โบราณวาเป็นอยางไร	ในนิทรรศการจัดแสดงรองเทาแตะฟาง
ขาว,okeya,kasabone,งานฝีมือ,การทํารม,การทํา
กระดาษ,ถาน,ชางเหล็ก,การทําตะกรา,งานไมและการยอมใหคุณไดชม	คุณยัง
สามารถลองทําหลายอยางดวยตัวคุณเองดวย	ยังมีการพยายามฟารมอินทรีย
ที่ซังซูอะซุเกะยาชิกิ	คุณสามารถลองเก็บเกี่ยวผักดวยตัวเอง

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

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

00.10	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	611
04.00	น.	ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

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



***	ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่
ตรงกันระหวางทานและบริษทัฯ	ดังนัน้หากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว	ทางบริษทั
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบรอยแลว	จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครัง้	***
1.	กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ณ	ประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมด
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	อาทิเชน	การยกเลิกไฟทหรือการ

ลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้น
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตรา

ตางประเทศ	และหรือจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม	ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือ

เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน	โดยขึน้อยูดุลพินิจของมัคคุเทศก	ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม
6.	การบริการของรถบัสนําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชรถทีป่ระเทศญีป่ ุนสามารถใหบริการ

วันละ	10	–	12	ชัว่โมงเทานัน้	อาทิเชน	เริม่งาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00น.(ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว)
การใหบริการในแตละวันมิอาจเพิม่เวลาการใชรถบัสได	ทัง้น้ีมัคคุเทศกและพนกังานขับรถจะเป็นผู
บริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางนัน้ๆเป็นหลัก
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	การเดินทางแตละครัง้ตองมี	ผูใหญไมนอยกวา	34	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทั

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่นแปลงราคา
11.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว	หากทานงดใชบริการใด	และหรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาสํารองที่น่ังโดยการชําระมัดจํา	ภายใน	3	วัน	หลังจากสํารองทีน่ัง่	มัดจําทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	30	วันทําการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
2.	อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลับ
3.	คาน้ําหนักกระเปาทั้งขาไปและกลับ	ขาละ	20	กิโลกรัม

***	กรณีมีความประสงคตองการอัพเกรดทีน่ัง่,	ซื้อน้ําหนักกระเป าเพิม่,	ซื้ออาหารเพิม่หรือบริการตางๆ
เพิม่เติม	กรุณาติดตอพนักงานขายทีดู่แลทานโดยตรง	***
4.	คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ	(หอง

ทริปเป้ิลโรงแรมทีญ่ีป่ ุนสวนใหญจะเป็นสองเตียงเดีย่ว	+	หน่ึงเตียงเสริม**	กรณีโรงแรมไมมีหอง
ทริปเป้ิลใหบริการ	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักใหทานเป็น	หน่ึงทวิน	หองสองเตียงเดีย่ว	+	หน่ึง
ซิงเกิ้ล	หองหน่ึงเตียงเดีย่ว	โดยไมคิดคาใชจายเพิม่เติม)
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท

(ตามเงื่อนไขกรมธรรมเป็นผูกําหนด)	**	ไมรวมประกันสุขภาพ	**

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ



2.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
4.	คาธรรมเนียมวีซาชัว่คราวเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
5.	คาสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก,	คนขับรถ	3,000	เยน/คน/ทริป

รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีท่านจะตองใชใน
การพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน	ดังตอไปน้ี
1.	สิ่งยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	เชน	เงินสด	หรือ

บัตรเครติด

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดานมาตราการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	6	เดือน	และมีหนาหนังสือเดินทางทีไ่มมีตราประทับ

อยางนอย	3	หนา
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน
**	ไมมีราคาเด็ก**

1.	กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	31	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
2.	กรณีการเดินทางที่บริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเที่ยวบินเหมาลํา

CHARTER	FILGHT	หรือ	EXTRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด


