


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
พักที่	HEWITT
KOSHIEN
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

2 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	เมืองเกียวโต	-	สะพานโทเก็ตสึเคียว	-
ปาไผเทนริวจิ	/	ปาไผ	-	วัดคินคาคุจิ	-	เมืองโอซากา

ที่พัก
QUINTESSA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่
QUINTESSA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 สะพานอาคาชิไคเคียว	-	อิออนมอลล	โอซากา	-	ริงกุ	พรีเมียม	เอาทเล็ท	-
ฮารเบอรแลนด	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

5 สนามบินดอนเมือง

29	พ.ค.	61	-	2	มิ.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿27,999 ฿7,900

2	มิ.ย.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿23,999 ฿7,900

9	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿23,999 ฿7,900



ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกที่น่ังบนเครื่องบินไทยแอรเอเชีย	เอกซ	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏ	ระเบียบ
ของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่องใหกับลูกคา	..	โดยหากทานมีความประสงคจะ	ระบุที่น่ังบน
เครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม	(สามารถดูอัตราคาบริการไดในทายรายการ)
หมายเหตุ	สายการบินแอรเอเชีย	เอกซ	ใหน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ันนะคะ	หากคิด

วา	ขากลับตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแตที่สนามบินดอนเมือง	เคานเตอรสายการ
บินแอรเอเชียเอกซ	เพื่อจะไดไมตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย	นะคะ

[บริการอาหารรอน	บนเครื่อง]

ชวงเชา
11.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดองเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	1	ชั้น	3	ประตู	4	สายการบินไทยแอร

เอเชีย	เอกซ	(Thai	Air	Asia	X	)	เจาหนาที่จากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
และสัมภาระ

ชวงเทีย่ง
14.15	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศญีป่ ุน	โดยเที่ยวบินที่	XJ	610	[บริการอาหารรอน	บนเครื่อง]

21.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ
กระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว	…

เขาสูทีพ่ัก	HEWITT	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที่	HEWITT	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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



ชวงเชา
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	สรางในศตวรรษที่	9	โดยชาวนาเพื่อบูชา

สุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียง
กันจนกลายเป็นอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร

นําทานเดินทางสู	วัดคินคาคุจิ	หรือ	ศาลาทอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะ	โยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พักผอน
ปราสาท	2	ชั้นบนถูกปิดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับความงามของตัวศาลาที่
สะทอนกับสระน้ําที่ใสสะอาด

ชวงบาย	
นําทาน	ชมธรรมชาติ	อาราชิยามา	ของเมืองเกียวโต	ที่โดงดังและมีชื่อเสียงอีกแหงในญี่ป ุนที่นิยมมาทอง

เที่ยวเพื่อชื่นชมกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามตามฤดูกาล

นําทานเดินทางขาม	สะพานโทเค็ทสึ	มีความยาว	200	เมตร	ซึ่งชื่อของสะพานน้ีมีความหมายวาสะพานที่
มองเห็นดวงจันทรอยูขางหนา	เบื้องลางของสะพานคือแมน้ําโออิ	ที่ไหลมาจากตาน้ําในภูเขาอาราชิยามาที่ยังคง
ความใสสะอาดมานับตั้งแตอดีต	ชาวญี่ป ุนสวนใหญที่มา	ณ	ที่แหงน้ีจึงเลือกที่จะใชบริการเรือพายโดยมีคนคัด
ทายชื่นชมความสวยงามโดยรอบสองขาง

นําทุกทานเดินทางชม	ป าไผ	ไผที่ขึน้อยูสองขางทางเสมือนเป็นอุโมงคใหเดินผาน	ถูกปลูกขึน้ตั้งแตสมัยเฮอัน
หรือกวาพันปีมาแลว	เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้ง
โบราณ	จนกระทั่งกาลเวลาผานไป	ไผเหลาน้ีก็ยังไดรับการดูแลเป็นอยางดี	เมื่อเขาสูป าไผแลวจะไดสัมผัสถึง
สายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ	ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเสนทาง	แมวาจะเป็นเพียงเสนทาง
เล็ก	ๆ	ระยะทางไมกี่รอยเมตรที่เชื่อมตอระหวางศาลเจาโนมิยะหรือฝ่ังทิศเหนือของวัดเทนริวจิจนถึงโอโคจิซังโซ
หรือหมูบานเชิงเขาติดแมน้ํา	..

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโอซากา

เย็น	อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

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

	ที่พัก	QUINTESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

ชวงเชา	-	ชวงบาย

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

สําหรับทานทีเ่ลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโอซากา	ทานสามารถสอบถามขอมูลกอนการเดินทางจาก
มัคคุเทศก	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	และสามารถซื้อตัว๋รถไฟ	เพื่อไปเที่ยวยังยานชอปป้ิงตางๆของโอซาก
าได	เชน	ยานชินไซบาชิ	โดยทานสามารถถามขอมูลแตละสถานที่ไดจากไกดเพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

ที่พัก	QUINTESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

	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	QUINTESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานชมความงามและถายรูปกับ	สะพานอะคาชิไคเคียว	(Akashi	Kaikyo	Bridge)	หรือเป็นรูจักกันใน

ชื่อ	“สะพานไขมุก”	สรางเสร็จเมื่อปี	1998	มีระยะทางความยาว	4	กิโลเมตร	เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
โดยถูกบันทึกลงกินเนสบุคออฟเรคคอรด	ที่มีความยาว	3,911	เมตร	เสาสะพานหลักสูงประมาณ	300	เมตร	ซึ่ง
ตั้งอยูระหวางโกเบและเกาะอาวะจิ	ในจังหวัดเฮียวโกะ

นําทานเดินทางสู	โกเบ	ฮารเบอรแลนด	เป็นแหลงชอปป้ิงใหญ	ศูนยรวมความบันเทิงที่สรางสีสันใหกับเมือง
โกเบ	เชิญชมอนุสรณที่ระลึกแผนดินไหวโกเบ	ที่จัดแสดงพื้นที่ริมอาวที่ไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวในปี
ค.ศ.1995	เพื่อบอกเลาถึงอนุชนรุนหลัง	ทั้งเหตุการณที่เกิดขึน้และการบูรณะซอมแซมใหกลับเป็นเมืองที่
สวยงาม

อิสระถายรูปกับทิวทัศนที่งดงามริมอาวโกเบ	โดยมีพิพิธภัณฑทางทะเลโกเบและหอคอยโกเบ	สัญลักษณของ
เมืองโกเบเป็นฉากหลังที่สวยงาม

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	อิออน	มอลล	เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	ภายในตกแตงใน

รูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่หลากหลายมากกวา	150	ราน	จําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม	และ
อุปกรณภายในบาน	นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย	เชน	MUJI,	100	yen	shop,	Sanrio	store,
Capcom	games	arcade	และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ	เป็นตน

จากน้ันเดินทางสู	ริงกุ	เอาทเล็ท	ใหทานเพลิดเพลินชอปป้ิงและสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
หลากหลายชนิด	เสื้อผา	เครื่องสําอางค	เสื้อผากระเปา	รองเทา	ฯลฯ

ชวงเย็น	
อิสระรับประทานอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินคันไซ

23.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชียเอกซ	(Thai	Air	Asia	X)	เที่ยวบินที่	XJ



อิสระรับประทานอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
สําหรับทานทีไ่มทานเน้ือวัวโกเบ	ทางบริษทัจะจัดอาหารเป็นเน้ือหมู	หรือ	ซีฟ ูด	แทน	**	
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	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือ	สะพานไขมุก	เป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุดในโลก	ยาว	1,991
เมตร	หรือ	6,532	ฟุต	สะพานน้ีสรางเสร็จในปี	1998	ซึ่งใชเชื่อมระหวางเมือง
เมืองโกเบบนเกาะฮอนชู	กับเมืองอิวะยะบนเกาะอะวะจิ	ขามชองแคบอะกะชิ
เป็นสวนหน่ึงของทางหลวงสายฮอนชู	–	ชิโกะกุ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	[โกเบ	สเต็ก]

เป็นพื้นที่ชอปป้ิงและแหลงบันเทิงริมน้ําของบริเวณทาเรือโกเบ	มีทั้งรานกาแฟ
รานอาหาร	รานคา	และสวนสนุก	ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง

เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน

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



ชวงเชา	
03.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



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.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

8.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน	และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน

ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง	
1.หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติมดังน้ี
2013,	AAX	A330	CABIN	ARRANGEMANT

Quiet	Zone	Lagroom	Seat	1,600	/	เที่ยว
Quiet	Zone	Seat	500	/	เที่ยว
Lagroom	Seat	1,400	/	เที่ยว
Legroom	Seat	(บริเวณ	EXIT	SEAT)ไมอนุญาตให	เด็กอายุกวา	15	ปี,
ผูใหญอายุ	เกิน	60	ปี,	สตรีมีครรภ,	ผูพิการ	น่ัง
Baby	Bassinet	1,400/เที่ยว	(ตะกราเด็ก)	(Legroom	Seat)
2.ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วัน	จองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง..
3.สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา	สัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ	ตามรายละเอียดดานลาง
2.ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วัน	จองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอีย
3.สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา	สัมภาระเป็นคาอุปกรณ	อัตราของ

สนามบิน	นาริตะ
น้ําหนักขาไป	/กลับ	(ราคาตอเที่ยว)5	Kg.	ราคา	[จายเพิ่ม]	350	บาท	/	10	Kg.550.	/	20	Kg.1490.	บาท	
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว	

ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนด
คือ...
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	550	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว

-	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	2,000	เยน	/	ทาน	/เที่ยว

เงื่อนไขการใชบริการ
1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอน
เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
3.บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ป ุนโดยผิดกฎหมายและ	ใน



ขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและญี่ป ุน	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**

4.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท

กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจาก
บัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทาในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ
TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพัก

แบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป
ปอน	2	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
7.	คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุม

ประกันสุขภาพ]

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท

3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน/ทริป	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ณ
สนามบิน)

6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได



-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน

ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจ
สอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญีป่ ุน

**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษทั
จะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทั้งน้ีขึน้อยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ป ุ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	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน

2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก
ระยะสั้น

3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน

4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	7,900	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน	(เก็บทิป

กอนการเดินทาง	ที่	สนามบินดอนเมือง)
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

1.	 ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	
2.	 2	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด	
3.	 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ัง

กับสาย	การบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือ	คา
ทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ	



4.	 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไวใน
รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	


