


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

KANSAI
AIRPORT
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2 เมืองเกียวโต	-	วัดคิโยมิสึ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	ยานซาคาเอะ
NAGOYA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 ฟารม	Bokka	No	Sato	-	เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เขต
เมืองเกาซันโนะมาจิ	หรือ	ถนนซันโนะมาจิ	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ออนเซ็น

GIFU
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองนารา	-	วัดโทไดจิ	-	หลวงพอโต	ไดบุทสึ	นารา	-	เมืองโอซากา	-	หาง
DOTON	PLAZA	-	ยานชินไซบาชิ	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา -

5 สนามบินดอนเมือง -

6	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿29,991	
฿19,991

฿29,991	
฿19,991

฿29,991	
฿19,991 ฿7,900

13	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿29,991	
฿19,991

฿19,991	
฿9,991

฿29,991	
฿19,991 ฿7,900



(ขอยํ้าวา	..	สายการบินแอรเอเชีย	เอกซ	ใหน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ันนะคะ	หากคิด
วา	ขากลับตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแตที่สนามบินดอนเมือง	เคานเตอรสายการ
บินแอรเอเชียเอกซ	เพื่อจะไดไมตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย	นะคะ

บาย

11.00	น.	พรอมกันที	่สนามบินดองเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	1	ชัน้	3	ประตู	4	สายการบินไทย
แอรเอเชีย	เอกซ	(	Thai	Air	Asia	X	)	เจาหนาที่จากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร	และสัมภาระ
14.15	น.	ออกเดินทางสูประเทศญี่ป ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ	610	**	ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกที่น่ังบน

เครื่องบินไทยแอรเอเชีย	เอกซ	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏ	ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ังวาง
บนเครื่องใหกับลูกคา	..	โดยหากทานมีความประสงคจะ	ระบุที่น่ังบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมีคา
ใชจายเพิ่มเติม	(สามารถดูอัตราคาบริการไดในทายรายการ)	[บริการอาหารรอน	บนเครื่อง]

คํ่า

21.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ
กระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว

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

	KANSAI	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เชา

นําทานเดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	มีอายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต	คือยาวนานกวา	1,200	ปี	จุด
เดนอันเป็นเอกลักษณของวัดคือ	หองโถงใหญ	สรางยื่นออกจากหนาผา	มีเสาไมขนาดใหญ	139	ตน	คํ้ายัน	และ



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สิ่งที่นาอัศจรรย	คือ	สรางโดยไมไดใชตะปูเลย	ดังน้ันองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลก	และเชิญ
ทุกทานไดดื่มน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกดวย
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	สรางในศตวรรษที่	9	โดยชาวนาเพื่อ

บูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมาก
เรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร

บาย

นําทานเดินทางสู	เมืองนาโกยา	เดินทางสู	ยานการคาซาคาเอะ	ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการชอป
ป้ิง	มีรานรวงประมาณ	1100	ราน	โดยยานน้ีจะมีหางดังเชน	PARCO,	MITSUKOSHI,	DONGI,	LOFT,	BIG
CAMERA,	BOOK	OFF,	ราน	100	เยน	พรอมทั้งรานขายเสื้อผา	รองเทา	พรอมทั้งยังมีรานอาหารหลากหลาย
ชนิดใหไดเลือกซื้อเลือกทานอีกดวย

	รับประทานอาหารเชา	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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา



เชา

นําทานเดินทางสู	ธีมพารคบกกะโนะซาโตะ	ธีมพารคอันกวางใหญที่จะทําใหทานไดใกลชิดกับธรรมชาติอัน
สวยงาม	และสนุกกับกิจกรรมตางๆมากมาย	เชน	ใหอาหารสัตว	นอกจากน้ียังมีทุงดอกไมใหทานไดชมและถาย
รูปเก็บไวเป็นที่ระลึกดวย	อีกทั้งยังมีรานคาขายของที่ระลึกตางๆมากมายใหทานไดเลือกสรรอีกดวย
นําทานสู	เมืองทาคายามา	นําทานชม	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา

[ดานนอก]	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็น
เวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ
หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือ	เขตเมืองเกา	ซันมาจิซูจิ	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา	300	ปีกอน

ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็ม
ไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย

บาย

นําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม	และยัง
ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก

คํ่า

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ฟารม	Bokka	No	Sato	โบะคะโนะซาโตะ	นําทานน่ังรถไฟชมสวนดอกไมนานา
พันธุ	(ดอกไมตามฤดูกาล)	ไมวาจะเป็นดอกทิวลิป	ดอกพิงคมอส	สวนดอก
กุหลาบอังกฤษ	ดอกไอริส	หรือทุงลาเวนเดอร	(ในฤดูรอน)	และอีกมากมาย
แขงขันกันอวดสีสันนับรอยสายพันธที่ชูชอตระหงานตอนรับฤดูใบไมผลิ	ให
ทานไดเดินเลนและถายภาพบรรยากาศของทุงดอกไมละลานตา	อีกทั้งยังมี
บรรยากาศอันนารื่นรมชมความงามตามธรรมชาติหลายอยางไปพรอมๆกัน
ทั้งวิวทิวทัศนบางสวนของเทือกเขาแอลปตอนเหนือของญี่ป ุนที่ปกคลุมไปดวย
หิมะอันสวยงาม	ทั้งฟารมเลี้ยงแกะ	ฟารมมา	และกิจกรรมตาง	ๆ

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่



เป็นเขตเมืองเกาที่มีถนนสําคัญอยูที่หอมลอมดวยภูเขาจากทุกดาน	และยังอนุ
รักษณวัฒนธรรม	ตั้งแตยุคสมัยเอโดะ	มีอีกชื่อวา	เมืองเกียวโตเล็กๆในฮิดะ
แถบถนนซันโนะมาจิ	SANNOMACHI	ชมบานเรือนญี่ป ุนเกาแกมีอายุกวา	400
ปี	ซึ่งสรางตั้งแตสมัยเอโดะ	และยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไวไดคอนขางสมบูรณ
ตลอดสองขางทางของถนนสายเล็ก	ๆ	จะมีรานคาเล็ก	ๆ	ในแบบดั้งเดิม	เชน
รานขายขนม,	รานอาหาร,	รานขายของพื้นเมือง,	รานขายเหลา,	รานขาย
เตาเจี้ยว	ฯลฯ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	GIFU	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

เชา

นําทานเดินทางสู	เมืองนารา	เป็นเมืองหลวงแหงแรกของญี่ป ุน	สรางขึน้เมื่อปี	พ.ศ.1253
นําทานชม	วัดโทไดจิ	เป็นวัดที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองนารา	มีเสาถึง	18	ตน	รองรับหลังคา	เป็น

สถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ	สรางขึน้เมื่อปี	พ.ศ.1286	สิ่งสําคัญที่ลํ้ าคาที่สุดของวัดน้ีคือ	หลวงพอโตได
บุสสึ	สรางดวยทองสัมริดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

บาย

นําทานเดินทางสู	เมืองโอซากา
นําทานเดินทาง	ชอปหาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลายรายการ	อาทิ

เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	แวนตา	กระเปา	และสินคาอื่นๆอีกมากมาย	ยานชินไซ
บาชิ	ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายหลายชนิด	ทั้งเครื่องไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา
เครื่องเลน	เกมส	หรือสินคาแฟชั่นที่เอาใจคุณผูหญิง	เชน	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาแบรนดเนม	แฟชั่นลํ้าอนาคต
สําหรับวัยทีนทั้งหลาย	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆ
อีกมากมาย



คํ่า

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ
23.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ(Thai	Air	Asia	X)	เทีย่วบินที่

XJ	611

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา	มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา	เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง	ไมวาจะเป็นศาลเจา	วัด
หรือตามทองถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุด	และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ป ุน	เป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ	อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก

หลวงพอโต	ณ	วัดโทไดจิ”	อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ	ผู
ปกครองญี่ป ุนในยุคแรก	หลวงพอโต(ไดบุทสึ)	ซึ่งทําจากทองสัมฤทธิข์นาด
มหึมาภายในโบสถไมโบราณ	พรอมชมฝูงกวางนับรอยที่มารวมตัวกันตาม
ธรรมชาติ	วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง	หรือที่เรียกกันวา	วัดหลวงพอ
โต	เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา	1,200	ปี	ประดิษฐานอยูภายในวิหารไม
โบราณที่ใหญที่สุดในโลก	มีกวางป าจํานวนมาก	ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ	เพื่อทักทายขออาหารจากนักทองเที่ยวไมเวนวันหยุด..

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

เชา

03.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา

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



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน
ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การ

กอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ

โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ

ตกลงตางๆ	ทั้งหมด
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ			
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไวใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		
บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ป ุนโดยผิดกฎหมายและ	ในขั้น

ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและญี่ป ุน	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถา

กรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูต
กําหนด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน		และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะ
สม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเย

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

	

คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร

สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	
คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน

2	ใบ		ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุมประกัน

สุขภาพ]



	

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน	(เก็บทิป
กอนการเดินทาง	ที่	สนามบินดอนเมือง)
คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ4,000	เยน		ตอทาน/ทริป	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ณ

สนามบิน)
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

	

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15
วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษทั

จะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทั้งน้ีขึน้อยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ป ุน
ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
	

ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	7,900	บาท	/	ทาน
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	

ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง	

หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติมดังน้ี
		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)



ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณา
แจงเจาหนาที่		ณ	วันจองทัวร
สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา		สัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ	ตามรายละเอียดดานลาง
น้ําหนักขาไป	/กลับ	(ราคาตอเที่ยว)					
[จายเพิ่ม]	บาท			
5	Kg.	=	350	

10	Kg.	=	550

20	Kg.		=	1490

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว	
ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคาสัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ
ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	550	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	2,000	เยน	/	ทาน	/เที่ยว
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร

สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	

โรงแรมและหองพัก

ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพัก			
แบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	

ประกัน

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษทัได
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]

ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	
ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่

น่ังกับสาย	การบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือ
คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไวใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		


