


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
HEWITT	KOSHIEN
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

2 ปราสาทฮิเมะจิ	-	ทะเลทรายทตโตะริ TOTTORI	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 โคนันทาวน	-	ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ	-	ถนนมิซูกิชิเงรุ	-	สวน
ดอกไมฮานะไคโระ	-	เมืองโยนาโงะ	-	ออนเซน

KAIKE	ONSEN
หรือเทียบเทา

4 เมืองคุราชิกิ	-	คลองคุราชิคิ	-	เมืองโอซากา	-	ยานชินไซบาชิ	-	สนาม
บินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา -

5 สนามบินดอนเมือง -

19	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿32,900 ฿32,900 ฿31,900 ฿7,900



เชา

11.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ	เจาหนาที่จากบริษทัคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

บาย

14.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินแอรเอเซียเอ็กซ	เทีย่วบินที่
XJ	610

คํ่า

22.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	HEWITT	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา

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

	HEWITT	KOSHIEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองฮิเมจิ
นําทานชมความงามของ	ปราสาทฮิเมจิ	ดวยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อ

เรียกอีกอยางหน่ึงวา	“ปราสาทนกกระยางขาว”	หรือ	“ปราสาทนกกระสา”	ถือเป็นปราสาทที่ใหญโตที่สุดใน
บรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ป ุนและถึงแมตัวเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอยางหนักในชวง
สงครามโลกครั้งที่	2	แตตัวปราสาทกลับไมไดรับความเสียหายแตอยางใด	และไดรับการยกยองจากยูเนสโกให
เป็นมรดกโลกและสมบัติประจําชาติญี่ป ุนเมื่อเดือนธันวาคม	ปี	1993

บาย

รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทตโตริ
นําทานเดินทางสู	เนินทรายทตโตริ	ชมสิ่งมหัศจรรยที่มีมานานกวา	30,000	ปี	ซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีความ

ยาวตั้งแตดานตะวันออกจรดดานตะวันตกของพื้นที่ยาวกวา	16	กิโลเมตร	ความสวยงามที่ธรรมชาติไดบรรจง
สรางแนวคลื่นทรายที่เกิดจากแรงลมทะเล	เป็นอีกหน่ึงทิวทัศนที่ไมควรพลาดไปชม

คํ่า

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	TOTTORI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ถือวาเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญและสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของญี่ป ุน	เน่ืองจาก
ปราสาทน้ียังไมเคยถูกทําลายในยุคที่มีสงคราม	ไฟไหม	หรือการเกิดแผนดิน
ไหว	ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไวไดอยางสมบูรณ	จึงทําใหไดรับ
การบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก	และเป็น	1	ใน	4	ปราสาทที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นเนินทรายที่มีขนาดใหญ	และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูหาง
จากใจกลางเมือง	ประมาณ	16	กิโลเมตร	เลียบชายฝ่ังทะเลญี่ป ุน(Sea	of
Japan)	อยูในเขตของอุทยานแหงชาติซานินไคกัน(Sanin	Kaigan	National
Park)	เนินทรายสูง	50	เมตร	และมีความกวางถึง	2	กิโลเมตร	มีกิจกรรม
มากมายเพื่อความเพลิดเพลิน	เชน	ขี่อูฐ	หรือน่ังเกวียนที่ลากดวยมาเพื่อชม
รอบๆเนินทราย

	TOTTORI	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	โคนันทาวน	หรือ	หมูบาน	Hokuei	เป็นชนบทเล็กๆ	ของจังหวัดทตโตริ	(Tottori)	แตเดิมหมูบานน้ี

เป็นเพียงพื้นที่หางไกล	แตหลังจากการตูนโคนันมีชื่อเสียงโดงดังเป็นพลุแตก	ซึ่งเป็นบานเกิดของอาจารยโกโช
ผูเขียนการตูนโคนัน	มีการปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบานใหกลายเป็นแหลงทองเที่ยว	ตลอดสองขางทางมีหุนป้ัน



โคนัน	และสถานีรถไฟ	รวมถึงพิพิธภัณฑ	Gosho	Aoyama	Manga	Factory	ขึน้มาในปี	พ.ศ.	2550	จึงเป็นที่นิยม
ทําใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวกันอยางตอเน่ือง	ใหทานไดเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ	ซึ่งเป็นตลาดปลาที่ใหญที่สุดของจังหวัดโทตโตะริ	เพื่อ

ใชเป็นแหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑจากทองทะเลทั้งปลาสดและผลิตภัณฑแปรรูปตาง	ๆ	ใหทานเพลิดเพลินกับ
อาหารทะเลสดๆ	ราคายอมเยาวตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร
นําทานเดินทางสู	ถนนมิซูกิ	ชิเงรุ	ซึ่งเป็นถนนที่สรางขึน้โดยมีรูปป้ันของสัตวประหลาดจากการตูนญี่ป ุน

“เกะเกะเกะ	โนะ	คิทาโร”	เป็นเรื่องราวของปีศาจเด็กผูชายตนนึงที่ชื่อ	"คิทาโร"	ที่มีพอเป็นปีศาจลูกกะตาเดียว
ชอบนอนแชน้ําในชามกับผองเพื่อนเหลา	"โยไก"	หรือผีปีศาจน่ันเองอาศัยอยูในป าชื่อ	เกะเกะเกะ,	คิทาโร	มีหนา
ที่คอยปราบปรามเหลาโยไกที่นิสัยไมดี	ชอบหลอกชอบหลอน	สรางความรังควาญใหมนุษยการตูนเรื่องน้ีเขียน
โดยนาย	“ชิเงรุ	มิซูกิ”	นักเขียนที่มีบานเกิดในจังหวัดทตโตะริและถือเป็นบุคคลสําคัญของจังหวัดใหทานเดินเลน
ถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนดอกไมฮานะไคโระ	เป็นหน่ึงในสวนดอกไมที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ป ุน	มี

พื้นที่ประมาณ	500,000	ตารางเมตร(310	ไร)	ที่เต็มไปดวยความหลากหลายของไมดอก	ไมประดับที่บานตาม
ฤดูกาลตางๆ	ซึ่งสามารถชมดอกไมไดตลอดทั้งปี	และภายในโดมขนาดใหญ	จัดแสดงดอกกลวยไม	ดอกไมน้ํา
และดอกไมจากยุโรปอีกทั้งยังเป็นจุดที่สามารถเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศนของภูเขาไฟไดเซนไดอีกดวย
สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสู	เมืองโยนาโงะ	เมืองเล็ก	ๆ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแหงชาติไดเซ็น	ตั้งอยู

ทางดานตะวันตกของจังหวัดโทตโตะรินอกจากน้ีตัวเมืองยังหันหนาเขาสูทะเลญี่ป ุนทําใหมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม

คํ่า

เดินทางเขาสูที่พัก	KAIKE	ONSEN	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ที่น่ีเป็นชนบทเล็กๆ	ของจังหวัดทตโตริ	(Tottori)	แตเดิมหมูบานน้ีเป็นเพียง
พื้นที่หางไกล	แตหลังจากการตูนโคนันมีชื่อเสียงโดงดังเป็นพลุแตก	ซึ่งเป็น
บานเกิดของอาจารยโกโช	ผูเขียนการตูนโคนัน	มีการปรับปรุงภูมิทัศนของ
หมูบานใหกลายเป็นแหลงทองเที่ยว	ตลอดสองขางทางมีหุนป้ันโคนัน	และ
สถานีรถไฟ	รวมถึงพิพิธภัณฑ	Gosho	Aoyama	Manga	Factory	ขึน้มาในปี
พ.ศ.	2550	จึงเป็นที่นิยมทําใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวกันอยางตอเน่ือง

ตลาดแหงน้ีเป็นตลาดปลาที่ใหญที่สุดของจังหวัดโทตโตะริ	เพื่อใชเป็นแหลงจัด
จําหนายผลิตภัณฑจากทองทะเลทั้งปลาสดและผลิตภัณฑแปรรูปตาง	ๆ	ให
ทานเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดๆ	ราคายอมเยาวตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ตลอดสองขางทางของถนนสายน้ีจะมีรูปป้ันจากการตูนญี่ป ุนเรื่อง	“เกะเกะเกะ
โนะ	คิทาโร”	ซึ่งเป็นตัวการตูนภูตผีปีศาจ	ออกมาทักทายนักทองเที่ยวตามจุด
ตางๆ	ตัวที่โดดเดนที่สุด	คือ	เจาผีนอยคิทาโร	ที่มีพอเป็นปีศาจลูกตาเดียว	ชอบ
นอนแชน้ําในชามกับผองเพื่อนเหลา	“โยไก”	หรือผีปีศาจน้ันเอง	อาศัยอยูในป า
“เกะเกะเกะ”	คิทาโรจะทําหนาที่ปราบปรามเหลาโยไกที่นิสัยไมดี	ชอบหลอก
หลอนสรางความรําคาญใหกับมนุษย



เป็นหน่ึงในสวนดอกไมที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ป ุน	มีพื้นที่ประมาณ	500,000
ตารางเมตร(310	ไร)	ที่เต็มไปดวยความหลากหลายของไมดอก	ไมประดับที่
บานตามฤดูกาลตางๆ	ซึ่งสามารถชมดอกไมไดตลอดทั้งปี	และภายในโดม
ขนาดใหญ	จัดแสดงดอกกลวยไม	ดอกไมน้ํา	และดอกไมจากยุโรปอีกทั้งยังเป็น
จุดที่สามารถเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศนของภูเขาไฟไดเซนไดอีกดวย

เป็นเมืองเล็ก	ๆ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแหงชาติไดเซ็น	ตั้งอยูทางดานตะวันตก
ของจังหวัดโทตโตะรินอกจากน้ีตัวเมืองยังหันหนาเขาสูทะเลญี่ป ุนทําใหมีวิว
ทิวทัศนที่สวยงาม

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	KAIKE	ONSEN	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองคุราชิกิ	โดยระหวางทาง	ทานสามารถชมวิวภูเขาไดเซ็น	เป็นภูเขาไฟที่มีความสูง

1,729	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	เป็นมรดกทางธรรมชาติที่เป็นที่รูจักกันดีพอๆกับ	“เนินทรายทตโตริ”	ความนิยม
ของภูเขาไดเซ็นน้ัน	ไดรับการจัดอันดับเป็น	“ภูเขาสวยงามในญี่ป ุน”	ในอันดับที่	3	รองลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	(Fuji
san)

นําทานเที่ยวเมืองคลองเกาอนุรักษ	เมืองคุราชิกิ	เป็นเมืองเล็กๆ	ตั้งอยูทางตะวันตกของโอกายามะ	เขตเมือง
เกาๆ	ที่อนุรักษไว	เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ําตลอดเวลาไมเคยแหง	สองฝ่ังคลองมีแตตนหลิวแผกิ่งกาน
หอยระยา	สลับกับสะพานหินทอดขามคลองอีก	2-3	แหง	กับฝูงปลาคารฟ	และเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนํา
ออกมาแจวใหนักทองเที่ยวไดชม	ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝ่ัง	มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางขาวอายุ
เกาแกนับ	300	ปี	ซึ่งปัจจุบันไดถูกดัดแปลงใหเป็นรานคา	รานอาหาร	รานขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑนาชม
อีกหลายแหง

บาย

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโอซากา
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ณ	ยานการคา	ชินไซบาชิ	ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายหลายชนิด

ทั้งเครื่องไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาแฟชั่นที่เอาใจคุณผูหญิง	เชน	กระเปา



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

รองเทา	เสื้อผาแบรนดเนม	แฟชั่นลํ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น
KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย

คํ่า

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพ	ฯ
23.55	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรเอเซียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	611

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองคุราชิกิ	โดยการ	ลองเรือ	ชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม	ซึ่งในคลองเล็กๆ	ทาน
จะไดสัมผัสมนตเสนหแหงเมืองเการิมคลองน้ําใสอยางเต็มที่	เสนหของเมืองคุ
ราชิกิน้ันอยูที่ลักษณะสถาปัตยกรรมบานเรือน	ที่ยังคงลักษณะแบบเดิมในแบบ
สมัยเอโดะ	หรือเมื่อราว	350	ปีที่แลว	และยังเป็นหน่ึงในชุมชนริมคลองโบราณ
ที่ไดรับการอนุรักษไวจนถึงปัจจุบันน้ี

เมืองเกาโบราณ	ที่มีคลองไหลผาน	สมัยเอโดะ	เมืองคุราชิกิเป็นศูนยกลางการ
จัดเก็บภาษีจากเมืองนอยใหญ	จึงมีการสรางโกดังหรือฉางขาวขึน้ตลอดแนว
ลําคลอง	เป็นฉางขาวที่สรางจากกําแพงหินมุงหลังคาดวยกระเบื้อง	ตั้งสลับกับ
อาคารที่ใชเป็นที่พัก	อาคารบางสวนน้ันก็ถูกดัดแปลงใหเป็นพิพิธภัณฑ	รานคา
รานอาหาร	และรานขายของที่ระลึก	สองฝ่ังคลองมีสะพานเดินขามหากันได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

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	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง
กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง
สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

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	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
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	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

**	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]

7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%	

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.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	4,000	เยน	

	

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุ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
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
	

ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	7,900	บาท	/	ทาน	

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอ
ทาน
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ
ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง	

1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดการคาใชจายเพิ่มเติมดังน้ี...

1.1.หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติมดังน้ี

2013,	AAX	A330	CABIN	ARRANGEMANT
			-	Quiet	Zone	Lagroom	Seat		1,800	/	เที่ยว
			-	Quiet	Zone	Seat	600	/	เที่ยว
			-	Lagroom	Seat	1,700	/	เที่ยว	(ที่น่ังแถวที่	15,	16,	17)
			-	Legroom	Seat	1,600	/	เที่ยว	(ที่น่ังแถวที่	34,	35)
***	Legroom	Seat	(บริเวณ	EXIT	SEAT)	ไมอนุญาตให	เด็กอายุกวา	15	ปี,		ผูใหญอายุ	เกิน	60	ปี,	สตรีมีครรภ,	ผู
พิการ	น่ัง



							Baby	Bassinet	1,600/เที่ยว	(ตะกราเด็ก)	(Legroom	Seat)		
	
1.2.ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม
กรุณาแจงเจาหนาที่		ณ	วัน		จองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง..	
1.3.สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา	สัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม
แยกจากคาสัมภาระ	

2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม
กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร

3.		สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม
แยกจากคาสัมภาระ	

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคา
สัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...	ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง	
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	500	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	2000	เยน	/	ทาน	/	เที่ยว
	

ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	

ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่

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

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ป ุนโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและญี่ป ุน	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน	ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


