


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอ
ซากา

พักที่	KANSAI	SPRING
HOTEL	KANSAI	AIR	GATE
หรือเทียบเทา

2 เมืองเกียวโต	-	วัดคิโยมิสึ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโท
ริอิ	-	วัดคินคาคุจิ	-	นาโกยา	-	อิออนมอลลนาโกยา

พักที่	CYPRESS	GARDEN
HOTEL	NAGOYA	หรือเทียบ
เทา

3 เมืองทาคายามา	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกา
เมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	มัตสึโมโต	-
ปราสาทมัตสึโมโตะ

พักที่		PERMIER	CABIN
MATSUMOTO	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองโทยามา	-	ยอดเขาทาเทยามา	หรือ	กําแพงหิมะเจ
แปนแอลป	-	ดอยมุโรโด	-	คุโรเบะไดรา	-	กระเชาพาโน
รามาซึงาอิเกะ	-	ออนเซ็น

พักที่	
WASHINGGATAKEKOUGEN
HOTEL	RAINBOW	หรือเทียบ
เทา

5 ปราสาทโอซากา	-	เมืองโอซากา	-	ยานชินไซบาชิ	-	ริงกุ
พรีเมียม	เอาทเล็ท	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอ
ซากา

6 สนามบินดอนเมือง

26	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿43,900 ฿43,900 ฿43,900 ฿10,000



1.	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่
2.	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
3.	น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย
4.	บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
11.30	น.	พรอมกันทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่
จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
(น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย)
14.50	น.	เหินฟาสูเมืองโอซากา	ประเทศญี่ป ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ610	บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบน

เครื่อง
22.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินโอซากา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูทีพัก
พักที	่โรงแรม	KANSAI	SPRING	HOTEL	KANSAI	AIR	GATE	หรือระดับเดียวกัน

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

	พักที่	KANSAI	SPRING	HOTEL	KANSAI	AIR	GATE	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเกียวโต	นําชม	วัดคิโยมิสึ	หรือวัดน้ําใส	ทีต่ิดรอบสุดทายของการ

ประกวด	1	ใน	7	สิง่มหัศจรรยของโลกยุคใหม	เป็นวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา



และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึน้มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ	ซึ่งไมใชตะปูสัก
ตัว	ใชวิธีการเขาลิ่ม	เหมือนเรือนไทย	วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต	กวา	1,200	ปี	มาแลว	จากระเบียง
แหงน้ีสามารถถายภาพ	ณ	จุดทีส่วยทีสุ่ดในกรุงเกียวโต	มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตได
งดงาม	พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ	และเชิญดื่มน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่
ไหลมาจากเทือกเขา	โดยเชื่อวา	สายแรก	รวย	สายสอง	สวย-หลอ	สายสาม	แข็งแรง
จากน้ันเดินตามทาง	สัมผัสกับรานคาญี่ป ุนตบแตงตามสมัยเอโดะ	และ	เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	ที่ระลึก	เกี่ยว

กับญี่ป ุนขนานแท	อาทิ	ขนมโมจิ	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ป ุน	มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส	ไมวาจะเป็นไสถั่ว
แดงสูตรดั้งเดิม,	ไสสตรอเบอรรี่,	ชอคโกแลต	เป็นตน	หรือวาจะเป็นชาเกียวโต,	ตุกตาเกียวโต	สัญลักษณที่โดง
ดังที่สุดในญี่ป ุน	คือ	เกอิชา	เป็นตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเป็นของ
ฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว,	เครื่องเซรามิค	ญี่ป ุน	ทั้งกาน้ําชา	ถวย	ชาม	ตางๆ	และของที่ระลึก	อีก
มากมาย	นานาชนิด
จากน้ันนําทานชม	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	ที่สถิตของพระแมโพสภ	เทพเจาที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มา

สักการะขอพร	ใหมีความเป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร	นําทานสักการะ	พระแมโพสภ	และ
เทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ป ุนชื่อวาเป็น	ทูตสวรรค	ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย	ทานจะไดตื่น
ตากับรูปป้ันของเทพจิ้งจอก	ที่มีจํานวนมากมาย
แลวนําทานชม	ศาลโทริอิ	ซุมประตูสีแดงทีเ่ป็นสัญลักษณของศาลเจาทีมี่มากกวารอยตนทอดตัว

ยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลัน่กันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของภาพยนตร
เรื่อง	MEMORIES	OF	GEISHA	ที	่ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาให
ตนเองสมความปรารถนา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	วัดคินคะคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะ	โยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พักผอน	ตอ

มาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเป็นวัด	แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในปี	พ.ศ.2493	และสรางขึน้ใหมเมื่อปี
พ.ศ.2498	ปราสาทโดยรอบปิดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับความสะอาดใสของสระน้ําที่
สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองนาโกยา	นําทานชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญ	หางฯ	อิออน	จัสโก

ชวงคํ่า
**อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**
พักที	่โรงแรม	CYPRESS	GARDEN	HOTEL	NAGOYA	หรือระดับเดียวกัน

	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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

	พักที่	CYPRESS	GARDEN	HOTEL	NAGOYA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทานเดินทางสู	เมืองทาคายามา	จังหวัด	“ฮิดะ”	จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม	ผูคนที่เป็น

มิตร
นําทานเที่ยวชม	เมืองทาคายามา	ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต	เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยัง

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

ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ	ซึง่เป็นแบบญีป่ ุนดัง้เดิม	ชื่อน้ีไดมาจากคําวา	กัสโช	ซึง่แปล
วา	พนมมือ	ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง	60	องศา	มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน	ตัวบานมี



ความยาวประมาณ	18	เมตร	และมีความกวาง	10	เมตร	ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมใชตะปูแมแตตัว
เดียว	แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต	ทีท่ําการเกาเมืองทาคายามา	ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของ

ผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา
300	ปีที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ	ซึ่งภายในน้ี
ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ	โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่...	
นําชมความงามของเมืองทาคายามา	ซึ่งยังคงคว	ามเป็นบานเมืองแบบญี่ป ุนดั้งเดิมอยางแทจริงเดินชม	เขต

เมืองเกาซันมาชิซึจิ	ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน	และรานคานารัก	ๆ	ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะ
กวา	300	ปีกอน	ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ	ไมวาจะเป็น
เหลาสาเก	ซุปมิโสะชิรุ	ตุกตาซารุโบะโบะ	ซึ่งเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมัตสึโมโต
จากนัน้นําทานเก็บภาพประทับใจดานหนา	ปราสาทมัตซึโมโต	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	ปราสาท

อีกา	เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดํา	และปีกดานตางๆ	ของปราสาทแผกางออกเหมือนปีกนก	สรางขึน้ในปี
ค.ศ.1590	โดย	อิชิคาวา	คาสุมาซะ	เพื่อใชเป็นที่พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต	ปัจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้ง
เป็นสมบัติประจําชาติญี่ป ุนไดปรับใหเป็นพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ป ุนและ
ประวัติศาสตรของ	จังหวัดนากาโน	และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด	1	ใน	10	ของประเทศญี่ป ุน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวยบุฟเฟ ตป้ิงยางสไตลญีป่ ุนยากินิคุบริการ

เมนูเน้ือและหมู	คลุกเคากับน้ําซอสสไตลญี่ป ุน	พรอมทั้งของหวานแบบทานไมอั้น
พักที	่โรงแรม	PERMIER	CABIN	MATSUMOTO	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	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

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก	เป็น
ศูนยกลางความเจริญของทางใตของญี่ป ุน

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

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

	พักที่		PERMIER	CABIN	MATSUMOTO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง	โทยามา	จุดเริ่มตนของเสนทาง	กําแพงหิมะ	เจแปน	แอลป 	เสนทางทองเที่ยว

คลาสสิคที่ทานจะประทับใจไมรูลืม	(ขึน้กับสภาพอากาศ)
นําทานน่ังกระเชาไฟฟารูปขั้นบันไดสูที่ราบสูงบิโจไดรา	เพื่อทําการเปลี่ยนรถโคชเป็นสายธรรมชาติของทาง

วนอุทยาน
นําทานโดยสารรถโคชสูยอดดอย	ผานป าสนและทุงราบที่มีมนตเสนหแตกตางกันทุกฤดู	เชน	น้ําตกโชเมียว

เป็นน้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ป ุน	ผานป าสนดึกดําบรรพที่มีอายุกวา	1,000	ปี	ลัดเลาะไปตามซอกกําแพง
หิมะที่สูงราว	20	เมตร	(ชวงกลางเดือนเมษายน-ตนเดือนพฤษภาคม)	ถึงยอดมุโรโด	คือ	จุดชมวิวที่สูงที่สุดของ
เสนทางน้ี	บริเวณยอดเขาทานสามารถเห็นทะเลสาบนอยใหญ	ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟาสีสดตลอดทั้งวันทั้ง
คืน	สรางความประทับใจใหทานมิรูลืม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาไรมลพิษทะลุอุโมงคใตภูเขาทาเทยามา	ดวยความสูงถึง	3,015	เมตร	และสูงเป็น

ที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ	สูที่ราบไดคัมโป	ชมความงดงามแหงทัศนียภาพอีกฟากฝ่ังของภูเขา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	คุโรเบะไดรา	ที่ราบสูงบนไหลเขาที่ทานสามารถชมทัศนียภาพของชองเขาที่เป็น

เหวลึก	สรางความตื่นตาตื่นใจอยางยิ่งแกนักทองเที่ยว	นําทานโดยสารกระเชาขามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิง
ของกระเชาจากตนทางถึงปลายทางเทาน้ัน	ไมมีเสาคํ้าหรือคั่นกลางเป็นทางยาว	1,700	เมตร	จึงไดฉายาวา
กระเชาพาโนรามา	นําทานโดยสารเคเบิลคารไฟฟารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสูสันเขื่อน	คุโรเบะ	เป็น
เขื่อนขนาดยักษที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง	800	เมตร	ทานสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญตระการตาของ



เทือกเขาแอลปได	และชมความแรงของน้ําที่ปลอยออกจากแองน้ําสีเขียวมรกตที่พวยพุงสงเสียงดังสน่ันสูเบื้อง
ลาง
จากน้ันนําทานสูดานสุดทายของเสนทางธรรมชาติ	นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใต

ภูเขาทางยาวรวมถึง	6.1	กิโลเมตร	มุงหนาสูสถานีปลายทาง	“โองิซาวา”	จากน้ันนําทานเดินทางสูที่พัก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่โรงแรม	WASHINGGATAKEKOUGEN	HOTEL	RAINBOW	หรือระดับเดียวกัน
จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําให

ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางของเกาะญี่ป ุน	และถือเป็นทางเขาสูประเทศ
ทางฝ่ังทะเลญี่ป ุน	เน่ืองจากภูมิประเทศที่หอมลอมไปดวยทองทะเลลึกและ
เทือกเขาที่ลาดชันทั้งสามทิศจึงทําใหจังหวัดโทยามาอุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติ	ทําใหผูที่มาเยี่ยมเยือนสามารถดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่งดงาม	และ
อาหารที่สดและอรอยไดในเวลาเดียวกัน

เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่
ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	อยูตอนกลางของประเทศ	หรือเรียกไดวา	เป็นภาค
กลางของญี่ป ุนน่ันเอง	ในภูมิภาคน้ีเอง	ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม	ลักษณะคลายๆ
กับเทือกเขาแอลป	จึงไดรับการขนานนามวา	เป็น	เจแปนแอลป	น่ันเอง	นัก
ทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงน้ีในนามของ	เจแปนแอลป	หรือเสน
ทางธรรมชาติอัลไพน	หรือทางทานอาจจะเรียกชื่อ	ยาวๆ	วา	Tateyama
Kurobe	Alpine	เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะ
ฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	เสนทางที่ยาวประมาณ	90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด	Toyoma	และ	Naganoไวดวยกัน	การเดินทางสวน
ใหญใช	เคเบิลคาร	และรถประจําทาง

จุดชมวิวสูงสุดของเสนทางเจปนแอลปบริเวณยอดเขา	สามารถเห็นทะเลสาบ
นอยใหญ	ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟาสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา	ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพื่อไปชมเขื่อน	Kurobe
เป็นเสนทางการเดินทางขาม	Japan	Alps



เป็นสถานที่ใหบริการกระเชาแขวนลอยฟาในที่ราบซึงาอิเกะ	ในพื้นที่โอทาริ-มู
ระ	ในจังหวัด	นากาโน	คุณจะสามารถเขาถึงยอดภูเขาในสวนธรรมชาติซึงาอิ
เกะโดยการใชบริการกระเชาแขวนลอยฟาน้ี	กระเชาลอยฟากอนโดลาขนาด	6
คนน่ัง	มีระยะทางรวม	4,120	เมตร	ครอบคลุมความสูงของ	625.26	เมตร	อีก
ดานนึงคือกระเชาลอยฟาโรปเวยขนาดบรรจุ	71	คน	มีระยะทางรวม	1200
เมตร	คลอบคลุมความสูงของ	284.54	เมตร	รวมเวลาในการเดินทาง	30	นาที
การเดินทางโดยใชกระเชาลอยฟาน้ีคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
อันงดงามของเทือกเขาแอลปญี่ป ุนที่สูงตั้งตระหงานอยูในระยะไกล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		WASHINGGATAKEKOUGEN	HOTEL	RAINBOW	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ	ปราสาทโอซากา	(ไมรวมคาเขาปราสาท)	ซึ่งถือไดวาเป็น

สัญลักษณของเมือง	สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน	ซึ่งเลาถึงความเป็นมาของ
ปราสาท	รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช	ตางๆของโชกุน	ฮิเดโยชิโตโยโตมิ	ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาท
แหงน้ี
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโอซากา	ทานชอปป้ิงยาน	ชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร	โอซากา

ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย	และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก	และ
ผูใหญ	ซึ่งยานน้ีถือวาเป็นยานแสงสี	และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา	อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึน้
ชื่อมากมาย	ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ	ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเป็นรูปปู	กุง
และปลาหมึก	และรานคาทุกแหง	จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด	เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขา
มาใชบริการ	สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ	ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ	กูลิโกะ	ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ป ุน
น่ันเอง
จากน้ันนําทานสู	ริงกุ	เอาทเล็ต	(Rinku	Outlet)	แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับสนามบินคันไซ	ใหทานเพลิดเพลิน

กับการเลือกซื้อสินคา	“แบรนดเนม”	ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ	และยังเป็นแหลงรวมสินคา
แบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุดอาทิ	MK	Michel	Klein,	Morgan,	Elle,	Cynthia
Rowley,	Diffusione	Tessile	ฯลฯ	พรอมทั้งเลือกซื้อกระเปาไฮไซ	Bally,	Prada,	Gucci,	Diesel,Tumi,	Gap,
Armany	ฯลฯ	หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรูอยาง	Tag	Heuer,	Agete,S.T.Dupont,	Tasaki	ฯลฯ
รวมไปถึงรองเทาแฟชั่น	Hush	Puppies,	Scotch	Grain,Skechers,	Hogan	ฯลฯ	หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณ
หนู	Aigle,	Bandai	Asobi,	Hakka	Kids,Miki	House	และสินคาอื่นๆอีกมากมาย	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงตาม
อัธยาศัย
(อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงสินคา)
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



1.	ไมรวมคาเขาปราสาทโอซากา
2.	อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงสินคา

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

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

ชวงคํ่า	-	ชวงเชา
00.10	น.	เหินฟาสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ611	บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง
04.00	น.	ถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ



1.	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่
2.	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
3.	น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย
4.	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
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

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2500	เยน	/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญีป่ ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิง่ทีย่ืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุนได

(เชน	เงินสด	บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ทีอ่ยู	และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)

ทางทัวรจัดเตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
**	PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	**

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	2500	เยน	/
ทริป/ตอทาน***
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน

ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**

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

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
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	30	วัน
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลวฅ
2.3				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.				การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra

Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.				การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี

วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.				ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


