


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
พักที	KANSAI
AIRPORT	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 วัดเรียวอันจิ	-	สะพานโทเก็ตสึเคียว	-	ปาไผเทนริวจิ	/	ปาไผ	-	วัดเท
นริวจิ

พักที่	NAGOYA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 ซากุระ	-	เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง	-	หุบเขาโครันเค	-
ยานซาคาเอะ	-	ออนเซ็น

พักที่	MISUGI
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 เมืองโอซากา	-	หาง	DOTON	PLAZA	-	ยานชินไซบาชิ	-	อิออนมอลล
โอซากา	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

5 สนามบินดอนเมือง

15	พ.ย.	60	-	19	พ.ย.	60 33,900	บาท 33,900	บาท 30,900	บาท 7,900	บาท

16	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 33,900	บาท 33,900	บาท 30,900	บาท 7,900	บาท

22	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 33,900	บาท 33,900	บาท 30,900	บาท 7,900	บาท

23	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 33,900	บาท 33,900	บาท 30,900	บาท 7,900	บาท



เครื่องแอรบัสA330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก.	-	ขากลับ	20	กก.

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	เทีย่วบินที	่XJ	610

ชวงคํ่า
22.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	KANSAI	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที	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
วัดเรียวอันจิ	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในศตวรรษที่	16	มีสวนที่งดงามมากๆ	ในพุทธนิกายเซน	สวนแหงน้ีเป็น

สถานที่ในการทําสมาธิซึ่งนําไปสูการรูแจง	เมื่อมองดูเผินๆอาจจะไมคอยมีความสวยงามมากนัก	แตถาเพงจิต



มองใหลึกซึง้จะเห็นวากอนกรวดเหมือนกับการแสวงหาสัจธรรมที่เรียกกันวาการรูแจง	ซึ่งเป็นความเชื่อของ
นิกายเซนที่สืบทอดกัน	มาจิตที่กําลังเพงอยูน้ี
จินตนาการกลายเป็นภาพในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ	ซึ่งบางทีอาจจะจินตนาการเป็นวิวทิวทัศนวาน่ีคือหมู

เกาะ	กอนกรวดพวกน้ีเหมือนทะเล	ลายคราดเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร	สวนกําแพงคุณอาจจะมองเห็นเป็น
ภาพอาทิตยอัศดงหรือเป็นภาพทิวทัศนก็ไดเป็นความเพลิดเพลินอยางหน่ึงที่จิตของเราจินตนาการออกมา	ราน
คาเล็ก	ๆ	จําหนายผลิตภัณฑจากไผและอื่น	ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
อาราชิยามา	สถานที่สุดโรแมนติกที่แมแตชาวญี่ป ุนเองยังมักจะไปเที่ยวพักผอนในวันหยุดเพื่อชื่นชมกับ

ความสวยงามตามธรรมชาติ
ทันทีที่เดินทางถึงนําทานเดินทางขามสะพานโทเคะทสึ	มีความยาว200	เมตร	ซึ่งชื่อของสะพานน้ีมีความ

หมายวาสะพานที่มองเห็นดวงจันทรอยูขางหนา	เบื้องลางของสะพานคือแมน้ําโออิที่ไหลมาจากตาน้ําในภูเขาอา
ราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมานับตั้งแตอดีต	ชาวญี่ป ุนสวนใหญที่มา	ณ	ที่แหงน้ีจึงเลือกที่จะใชบริการเรือ
พายโดยมีคนคัดทายชื่นชมความสวยงามโดยรอบสองขาง
เมื่อขามสะพานนําทุกทานเดินทางชม	ป าไผ	ไผที่ขึน้อยูสองขางทางเสมือนหน่ึงเป็นอุโมงคใหเดินผานถูกปลูก

ขึน้ตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปีมาแลว	เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัด
จิตใจมาแตครั้งโบราณ	จนกระทั่งกาลเวลาผานไปไผเหลาน้ีก็ยังไดรับการดูแลเป็นอยางดี	
เมื่อเขาสูป าไผแลว	จะไดสัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ	ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอด

เสนทาง	แมวาจะเป็นเพียงเสนทางเล็ก	ๆ	ระยะทางไมกี่รอยเมตรที่เชื่อมตอระหวางศาลเจาโนมิยะหรือฝ่ังทิศ
เหนือของวัดเทนริวจิจนถึงโอโคจิซังโซหรือหมูบานเชิงเขาติดแมน้ํา
นอกจากน้ียังมี	วัดเทนริวจิ	[ชมดานนอก]	เป็นวัดนิกายเซนสาขารินไซ	วัดน้ีสรางขึน้ในปี	1339	เพื่ออุทิศแด

จักรพรรดิโกะไดโกะภายในวัดมีสวนชื่อซึ่งยังคงสภาพเดิมเหมือนที่เจาอาวาสองคแรกของวัดไดสรางไว	วัดน้ียัง
ไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	เมื่อ	ค.ศ.1994	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดเรียวอันจิ(Ryoanji)	เป็นวัดสวนหินที่มีชื่อเสียงโดงดังอยางมากของเกียวโต
ซึ่งดึงดูดนักทองเที่ยวหลายรอยคนใหเดินทางเขามาชมสวนหินแหงน้ีในแตละ
วัน	แตเดิมวัดน้ีถูกสรางขึน้ในสมัยเฮอัน	(Heian	Period)	เพื่อใชเป็นบานพัก
ของขุนนาง	ตอมาในปี	1450	ไดถูกเปลี่ยนเป็นวัดนิกายเซนและเป็นโรงเรียน
สอนศาสนาเมียวชินจิ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

เป็นวัดเซ็นที่สําคัญที่สุดในเขตอาราชิยามา	และตอนน้ีถูกนับวาเป็นมรดกโลก
ไปอีกหน่ึงที่แลว	และเป็นวัดสาขาหลักสําหรับวัดนิกายรินไซเซ็น	เป็นเสนทาง
เดินเล็กๆที่ตัดผานในกลางสวนปาไผ	สามารถเดินเลนหรือขี่จักรยายผานก็ได
ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก	ทางเดินเลียบป าไผน้ีสามารถเดินเลน
หรือขี่จักรยานผานก็ได	ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก	ยิ่งถาชวงไหนที่มี
แสงอาทิตยรอดผานตัวป าไผลงมายังพื้นดานลางก็จะยิ่งสวยมาก	โดยเฉพาะ
ถามีลมพัดมาพรอมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งกานของตนไผกระทบกันไปมา	บริเวณ
ใกลๆจะเป็นรานขายของพื้นเมืองที่ทํามาจากตนไม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร
	พักที่	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เมืองโอบาระ	นําทานเดินทางชมความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ซากุระจะเบงบานพรอมกับใบไม

เปลีย่นสี	ซากุระพันธุน้ีมีชื่อวา	Shikizakura	หรือ	ซากุระสี่ฤดูโดยมีความพิเศษที่แตกตางจากซากุระทั่ว	ๆ	ไปคือ
จะบาน	2	ครั้งตอปี	ดอก	Shikizakura	เริ่มบานในชวงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไมผลิและจะบานอีกครั้งตอน
ปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไมรวง	
คุณสามารถชมซากุระที่ออกดอกพรอมกับใบไมแดงไดที่น่ี	ใครที่พลาดชมซากุระในชวงเดือนมีนาคมที่ผาน

มายังสามารถมาดูดอกซากุระไดในชวงเดือนพฤศจิกายน	ใหทานไดเพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติ
ตามอัธยาศัย
หุบเขาโครังเค	ตั้งอยูใกลกับเมืองนาโงยาและยังขึน้ชื่อวาเป็นจุดที่ดีที่สุดแหงหน่ึงสําหรับชมใบไมเปลี่ยนสีใน

ฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ	ตลอดเสนทางทานจะไดเดินชมตนเมเป้ิลและทิวทัศนของใบไมเปลี่ยนสีที่ผลัดเปลี่ยน
เป็นสีแดงเหลืองสมตามฤดูกาล	
และทานจะไดพบกับจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่สวยที่สุดคือเสนทางริมแมน้ําโทโมเอะ	ซึ่งมีสะพานไมไทเกะสึเคียว

ถือสะพานสัญลักษณประจําหุบเขาโครังเค	ใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติและถายรูปตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานเดินทาง	ไปยัง	ยานซาคาเอะ	แหลงชอปป้ิงชื่อดังของนาโกยา	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการซื้อ

สินคาหลากหลาย	อาทิเชน	เครื่องใชไฟฟา	เสื้อผาแฟชั่น	และสินคาแบรนดเนมอยางจุใจ	
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	MISUGI	HOTEL	หรือเทียบเทา	/	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ซากุระ	ณ	สวนสาธารณะ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูป
ตามอัธยาศัย	ดอกซากุระที่ถือเป็นดอกไมประจําชาติที่จะ	ผลิดอกเพียงชวง
เวลาสั้นๆไมเกิน	2	อาทิตย	อีกทั้งทานจะไดเห็นบรรยากาศที่คนญี่ป ุนจะมา
จับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระ	อยางมีความสุข	และฉลองกันอยางสนุกสนาน

เทศกาลที่จัดขึน้ทุกปี	เน่ืองดวยตนซากุระในบริเวณน้ีเป็นสายพันธุที่ออกดอก
ได	2	ครั้งตอปี	จึงทําใหเป็นที่นิยมของนักทองเที่ยว	ที่ชื่นชอบความงดงามของ
สีสันของใบไมเปลี่ยนสี

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

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	MISUGI	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วัดเบียวโดอิน	อดีตเป็นที่อยูอาศัยของขุนนางตระกูลฟูจิวาระ	สรางเป็นวัดในปี	ค.ศ.	1052	วิหารพระอมิตดา



สรางปี	ค.ศ.	1053	เป็นอาคารโบราณที่ยังคงสภาพอยูจนปัจจุบัน	เป็นสถาปัยกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงของ
ญี่ป ุน	เป็นภาพที่พิมพอยูบนเหรียญ	10	เยน	ซึ่งในชวงใบไมเปลี่ยนสีทานสามารถชื่นชมความงามของวัดพรอม
ความสวยของธรรมชาติไดพรอมกันอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอซากา	นําทานเดินทางชอปหาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคา

ราคาถูก	หลากหลายรายการ	อาทิ	เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	แวนตา	กระเปา	และ
สินคาอื่นๆอีกมากมาย
ยานชินไซบาชิ	ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายหลายชนิด	ทั้งเครื่องไฟฟา	กลองถายรูป

ดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลน	เกมส	หรือสินคาแฟชั่นที่เอาใจคุณผูหญิง	เชน	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาแบรนดเนม
แฟชั่นลํ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,
SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย
จากน้ัน	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม

ตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพ	ฯ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

หาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลาย
รายการ	อาทิ	เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	และ
ใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได	ใหทานไดอิสระชอปป้ิง
สินคาที่แหลงชอปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคามากมาย
ทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม
ควรพลาดชอปป้ิง

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

00.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรเอเซียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	611
04.00	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.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	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...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	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]



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุ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.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสทีย่ังมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง	(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทาง
อยางนอย	30	วัน)
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1.	พาสปอรตจีนแดง	จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนา

หนังสือเดินทางมาทางบริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทาง
บริษทัเป็นผูดําเนินการให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดิน
ทางที่จะไปและกลับเขามา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูต
ไมยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศ)	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	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง

สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง

จะ	ไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**
แผนกกงสุล	สถานทูตญี่ป ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503



***	ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	5,000	บาท	/	ทาน	***
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวรทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน**	(เก็บทิปกอนการเดินทางที	่“สนามบิน”)
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน

**	ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไข	เพิม่โปรดสอบถามพนักงาน**
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดการคาใชจายเพิ่มเติมโปรด

สอบถามพนักงาน
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตาโปรดสอบถามพนักงาน	[แกไขราคา	9/05/17]
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ	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	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือ	คาทัวรทั้งหมด	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	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


