


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ	สนามบินชูบุ	-
ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	หมูบานชิราคาวา
โกะ	-	ออนเซ็น

พักที่
AWARA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 หนาผาโทจินโบ	-	ลานสกี	-	ฟารมสตรอเบอรรี่	-	EXPO	CITY	-	ขาปูยักษ
พักที่
QUINTESSA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่
QUINTESSA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 วัดคิโยมิสึ	-	ถนนกานําชา	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	ยานชินไซบาชิ	-	สนามบิน
คันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

25	ก.พ.	61	-	2	มี.ค.	61 ฿37,911 ฿37,911 ฿36,911 ฿7,900



21.00	น.	นัดพบกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	8	เคานเตอร	R	สายการบินเจแปนแอร
ไลน	(JL)	โดยมีเจาหนาที่	บริษทัใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเปาเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.55	น.	ออกเดินทางสู	เมืองนาโกยา	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่JL	738	บริการอาหารและเครื่อง

ดื่มบินเครื่องบิน
นําทานเดินทางสู	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหงเมือง

ทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครอง
ของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ
จากน้ันนําทานชม	หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือ	เขตเมืองเกา	ซันมาจิซูจิ	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอ

โดะกวา	300	ปีกอน	ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม	และยัง

ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะ
ที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี	และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ี
วา	“กัสโช”	และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่ ากวา	680,000	คน	เลยทีเดียว

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	AWARA	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	เมนูขาปูยักษ	ณ	โรงแรม	จากนัน้ใหทุกทานผอนคลายกับการแชน้ําแจก

ธรรมชาติสไตลญีป่ ุน



บริการอาหารและเครื่องดื่มบินเครื่องบิน

เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารคํ่า	เมนูขาปูยักษ	ณ	โรงแรม
	พักที่	AWARA	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จังหวัดฟุกุอิ	จากน้ันนานชม	หนาผาโทจินโบ	เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของ

จังหวัดฟุกุอิและยังไดรับการจดทะเบียนใหเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ	จุดเดนของผาน้ีคือมี
ความยาวถึง	1	กิโลเมตรและสูงถึง	25	เมตรดวยกัน	เป็นหนาผาหินลาวาที่ถูกน้ําทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดย
ธรรมชาติและเน่ืองจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอยางไมขาดสาย....

จากน้ันนําทานเดินทางไปสัมผัสความสนุก	สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ	ณ	ลานสกี	ใหทุกทานได
อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเลนหิมะและสนุกสนานกับการ	“น่ังเลื่อนหิมะ”	อยางเป็นประสบ	การณที่สนุกไมรู
ลืม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ฟารมสตอเบอรี	่ใหทานไดเพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอรรี่	ไรสตรอเบอรี่	ของ

ชาวญี่ป ุนที่มีการปลูกอยางพิถีพิถันและไดรับการดูแลเอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน	..ทําใหผลของสตรอ
เบอรรี่น้ันมีขนาดใหญ	สีแดงสด	และรสชาติหวานกวาบานเราหลายเทาทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่
และที่สําคัญคือทานสามารถชิมสตรอเบอรรี่ในไรน้ีได	และทานยังสามารถซืกลับมาเป็นของฝากแกคนที่บานได
ไมวาจะเป็นผลสตรอเบอรรีสดๆ	ขนมตางๆ	ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่....
จากน้ันนําทานเดินทางสู	EXPOCITY	คือศูนยบันเทิงครบวงจรลาสุดที่เปิดตัวขึน้	ณ	นครโอซากา	เป็น

โครงการขนาดยักษในความดูแลของบริษทัมิตซุย	ฟุโดซัง	ที่น่ีไมใชแคศูนยการคาหรือสวนสนุกธรรมดา	แตได
รวมศูนยการเรียนรูและบันเทิงระดับโลก	8	แหง	และรานคารานอาหารอีก	305	ราน	ที่น่ีเป็นแหลง
เที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และสาวกโปเกมอนหรือกันดั้มไมควรพลาดเพราะที่น่ีมี
คาเฟสําหรับรอรับเหลาสาวกดวย	อีกหน่ึงไฮไลทคือราน	KFC	BUFFET	แหงเดียวในญี่ป ุนที่คุณสามารถเต็มอิ่ม
กับเมนูโปรดของ	KFC	ไดอยางจุใจ

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	QUINTESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหนาผาหินภูเขาไฟที่ตํานานวาไววา	เมื่อสมัยกอนมี	พระชื่อโทจินโบถูก
ผลักตกหนาผาและทําใหทะเลป่ันป วนอยูถึง	49วันติดตอกัน

ใหทานได	ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ
“หิมะ”	อันขาวโพลน	ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน	ที่ไหลลงมาจาก
เนินเขาหิมะ	หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี	ก็สามารถเชาชุด	และอุปกรณได
อิสระตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูในเมืองเอกคือ	ชิบะ	ซึ่งจังหวัดชิบะเป็นที่ตั้งของสนามบินนะริตะ	สามารถ
น่ังรถไปเก็บสตรอเบอรี่สดๆในสวนของฟารมได	ภายในมีสตอเบอรรี่ใหเลือก
ชมอยูหลากหลายสายพันธุ	ใชเลือกซื้อเลือกชิมอยางจุใจ



ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะมาก
หรือนอย	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในชวงเวลานัน้ๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงสถานที่
เลนสกี	โดยรักษาสิทธิข์องลูกคาเป็นสําคัญ)
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

EXPOCITY	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา	โดยรวมสวน
สนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไว
ที่น่ี	เป็นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็น
สถานที่ทองเที่ยวไฮไลทที่ไมแพยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	หรือดิสนียแลนด	โอซากา
เคยเป็นเจาภาพจัดงาน	World	Expo	เมื่อปี	1970	หลังจากน้ันพื้นที่จัดงานได
ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไป
เพียง	1ชั่วโมงกวา	พื้นที่สวนหน่ึงกวา	170,000	ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็น
ศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา	EXPOCITY	ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวใน
พื้นที่แบบ	"วันเดียวเดินไมทั่ว	ครั้งเดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม"	La	La	port
EXPOCITY	ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของญี่ป ุนและจาก
นานาชาติทั่วโลก	ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู	แตยังมีทั้งราน	100
เยนอยาง	Daiso,	ราน	3coin	ที่สินคาทุกอยางราคา	300	เยน,	ศูนยจําหนาย
เครื่องกีฬา,	เครื่องไฟฟา	,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

	พักที่	QUINTESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหอิสระทุกทานตามอัธยาศัย	(ไมมีรถบัสบริการ)	ทุกทานสามารถเลือก	อิสระชอปป้ิง	หรือ	ซื้อทัวร

เสริม	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	(	ผูใหญ	ทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท	)	โดยไมไดรวมคารถไฟ
สําหรับเดินทางไป	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	[ราคาน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงได]
ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตน	ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่น

ชอบ	เชน	ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง	“แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค”	น่ังเรือ
เพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู	ในเหตุการณจริงกับ	“จอว”	ใชทุนสรางมหาศาลกวา	1,500	ลานเยน(เฉ
พาะจอว)	และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ	“สไปเดอรแมน”	ที่รอใหทานพิสูจนความมันส	พรอมทั้ง
พบกับโซนใหม	“วันเดอรแลนด”	เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารัก
ชื่อดังของญี่ป ุน	Hello	Kitty,	Snoopy,	Sesame	Street	หรือใหทานพบกับโซนใหมลาสุดที่จะเปิดตัววันที่	15
กรกฎาคมน้ี	คือโซน“HARRY	POTTER”	ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร	ใหทานไดเขาไปสัมผัส
บรรยากาศของโลกเวทมนตรในฉากตางๆจากภาพยนตร	...
สําหรับทานทีเ่ลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโอซากา	ทานสามารถสอบถามขอมูลกอนการเดินทางจาก

มัคคุเทศก	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	และสามารถซื้อตัว๋รถไฟ	เพื่อไปเที่ยวยังยานชอปป้ิงตางๆของโอซาก
าไดเชน	ยานชินไซบาชิ	โดยทานสามารถถามขอมูลแตละสถานที่ไดจากไกดเพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
*เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที	่จึงไมมีบริการอาหารลางวันและอาหารคํ่า*
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	QUINTESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



*เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที	่จึงไมมีบริการอาหารลางวันและอาหารคํ่า*

	พักที่	QUINTESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เดนอันเป็นเอกลักษณของวัดคือ	หองโถงใหญ	สรางยื่นออกจากหนาผา	มีเสาไมขนาดใหญ	139	ตน	คํ้ายัน	และ
สิ่งที่นาอัศจรรย	คือ	สรางโดยไมไดใชตะปูเลย	ดังน้ันองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลก	และเชิญ
ทุกทานไดดื่มน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกดวย
จากน้ันใหทาน	อิสระชอปป้ิง	ณ	ถนนกาน้ําชา	ซึ่งตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ	รานคาตางๆ	ไดตกแตง

เลียนแบบสมัยเฮอัน	ซึ่งมีสินคาพื้น	เมืองนานาชนิด	เชน	รองเทาโซริ(รองเทาเกีย๊ะแบบญี่ป ุน),	ชุดยูกะตะ,	ตุกตา
นางระบําญี่ป ุน,	ขมมชูครีมสอดไสนานาชนิด,	ราน	1,000	เยน,	ชาเขียวเกียวโต	ที่ขึน้ชื่ออีกแหงหน่ึงของญี่ป ุน,
ของที่ระลึกแบบญี่ป ุนดั้งเดิม	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	สรางในศตวรรษที่	9	โดย

ชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิ
จํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ณ	ยานการคา	ชินไซบาชิ	ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายหลาย

ชนิด	ทั้งเครื่องไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาแฟชั่นที่เอาใจคุณผูหญิง	เชน
กระเปา	รองเทา	เสื้อผาแบรนดเนม	แฟชั่นลํ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวา
จะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย
ไดเวลาอันสมควร	...	ขึน้รถบัส	เพื่อเดินทางไป	สนามบินคันไซ
ถึง	สนามบินคันไซ	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

00.40	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	เจแปนแอรไลน	เทีย่วบินที	่JL	727
05.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	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	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามรายการทัวรขางตน	(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)

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.	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	จํานวน	2	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโลกรัม	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

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

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ	3,000	เยน	ตอทาน/ทริป	(เก็บทิปกอนการเดินทาง

ณ	สนามบิน)
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
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]



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	ไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	9,900	บาท	/	ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	3,000	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน***	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินสุวรรณภูมิ)
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่	หลังจากทําการจองทัวรและชําระเงินคาทัวรแลว		จะไมสามารถขอ
ยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืนเงินไดในทุกกรณี		และ		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธ
มิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานจะของดการใชบริการใดๆ	ตามโปรแกรมทัวร	หรือ	ไมเดินทางพรอมคณะ		ถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการหรือคาใชจายใดๆ	กับทางบริษทัได
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย

ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**


