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วันแรก

กรุ งเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่

11.00 น. พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
14.50 น. เหิรฟ้ าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610
22.40 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่ านขัน้ ตอนศุลกากรแล้ วนาท่ านเดินทางสู่ท่ ีพัก (เวลาที่ญ่ ีปุ่น เร็ว
กว่ าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่ านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!!
ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษ
ปรับและจับ***
ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้ า

หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่ า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่ า – ซาคาเอะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
เดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ (Iga Ninja Museum) ประกอบด้ วยบ้ านพักอาศัยในอดีต ห้ องแสดง
นิทรรศการ 2 ห้ อง สาหรั บจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็ นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้ อมกัน
อาวุธนินจาประเภทต่ างๆไว้ ให้ นักท่ องเที่ยวได้ ชมด้ วย อีกทัง้ ยังมีการแสดงโชว์ ท่ นี ่ าตื่นตาตื่นใจ รวมถึง
หากใครอยากลองเป็ นนอนจาดูสักครั ง้ ก็มีชุดนินจาให้ เช่ าและขายอีกด้ วย
เดินทางสู่ ทาคายาม่ า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้
ว่าเป็ น ลิต เติล้ เกี ยวโต หรื อ เกี ยวโตน้ อย เป็ นเมื องเก่าแก่ที่ยัง คงอนุรักษ์ ไ ว้ ซึ่ง อารยธรรม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีในอดีตของชาวญี่ ปนได้
ุ่ อย่างสมบูรณ์ บ้ านเรื อนสร้ างขึ ้นด้ วยไม้ แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ น
ร้ อยๆปี มี วัด ศาลเจ้ า สะพาน ตลาดเช้ า ที่ คึกคักเต็ม ไปด้ วยผู้ค น ตัวเมื อ งสวยสะอาด ทันสมัย และมี สภาพ
ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ นาท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์
ความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปี ก่อนได้ เป็ นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่ าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทา
หน้ าที่เป็ นสานักงานรัฐบาลท้ องถิ่นประจาภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทัง่
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ปี 1969 จนถึงปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ ประชาชนเข้ าชมห้ องเสี่อทาทามิที่ได้ รับการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี
ปัจจุบนั ใช้ เป็ นที่จดั แสดงข้ าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภมู ิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์ แผน
เมือง เป็ นต้ น (ไม่ รวมค่ าเข้ า จ่ ายเพิม่ ประมาณ 430 เยน/ท่ าน)
เที่ยง

ค่า
พักที่

วันที่สาม
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่ านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็ น
หมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่ างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมืองมรดกโลก
ที่มีช่ ือเสียงแห่ งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็ นบ้ านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่ า 250 ปี
คาว่ า “กัชโช” มีความหมายว่ า “พนมมือ” ซึ่งเป็ นการบ่ งบอกถึงลักษณะ รู ปแบบของบ้ านที่มีหลังคามุง
ด้ วยฟางข้ าวที่ทามุมชันถึง 60 องศา คล้ ายสองมือที่ประนมเข้ าหากัน ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18
เมตร กว้ าง 10 เมตร ทัง้ หลังถูกสร้ างขึน้ โดยไม่ ใช้ ตะปู ต่ อมาในปี 1995 องค์ การยูเนสโกขึน้ ทะเบียนให้ ชิ
ราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก นาท่ านสู่ นาโกย่ า (Nagoya) เป็ นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากร
อาศัยอยู่มากกว่ า 2 ล้ านคน เป็ นเมืองศูนย์ รวมการค้ าและการคมนาคมที่สาคัญแห่ งหนึ่งของญี่ปุ่น นา
ท่ านสู่ ย่ านซาคาเอะ เป็ นย่ านธุรกิจการค้ า มีห้างสรรพสินค้ ามัตสึซาคายะ หรื อ เมืองใต้ ดนิ (central park)
ที่เต็มไปด้ วยร้ านต่ างๆ เช่ น ร้ านเสือ้ ผ้ าแฟชั่น, ร้ านของใช้ กระจุกกระจิก, ร้ านซาลอนความงาม เป็ นต้ น
ที่น่ ีกินบริเวณตัง้ แต่ สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

อาราซิยาม่ า – สวนป่ าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –
ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้ า - ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่ านสู่ อาราชิยาม่ า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่ านัน้ จะคึกคักมาก
ในช่ วงวันหยุด มีทงั ้ ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้ เรื่อยๆ นาท่ านชม สวน
ป่ าไผ่ (Bamboo Groves) เป็ นเส้ นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่ านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่ นหรื อขี่จักร
ยายผ่ านก็ได้ ให้ บรรยากาศที่แปลกและหาได้ ยาก อิสระให้ ท่านเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์ รอด
ผ่ านตัวป่ าไผ่ ลงมายังพืน้ ด้ านล่ าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้ อมกันก็จะเป็ นเสียงกิ่งก้ านของต้ นไผ่ กระทบ
กันไปมา ดูสวยงามและให้ บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริเวณใกล้ ๆ จะเป็ นร้ านขายของพืน้ เมืองที่ทามา
จากต้ นไม้ เช่ น ตะกร้ าไม้ ไผ่ , ถ้ วย, กล่ องใส่ ของ หรือเสือ้ สานจากไผ่ จากนัน้ ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว
(Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่ า Moon Crossing Bridge เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ ของอาราชิยาม่ า
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เที่ยง

สะพานนีม้ ีความสวยงามอย่ างมากเพราะด้ านหลังนัน้ เป็ นภูเขาสูงใหญ่ และด้ านล่ างเป็ นแม่ นา้ ที่ทงั ้ สองฝั่ ง
มีแนบต้ นซากุระเรี ยงรายเรียบแม่ นา้ ไปเรื่อยๆ ทาให้ เป็ นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่ านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตัง้ แต่ ปี
ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่ วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญที่เต็มไปด้ วยประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้ วย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้ างขึน้ เพื่อใช้ เป็ นบ้ านพักของ
ท่ านโชกุนอาชิกาก้ า โยชิมิสุและท่ านมีความตัง้ ใจยกบ้ านพักแห่ งนีใ้ ห้ เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่าน
เสียชีวิต คนไทยนิยมเรี ยกกันว่ า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนีจ้ ะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทัง้ หลังตัง้ โดด
เด่ นอยู่กลางนา้ ทาให้ เกิดเป็ นเงาสะท้ อนกับพืน้ นา้ เบือ้ งหน้ า จนเกิดเป็ นภาพที่สวยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์
หนึ่งของเมืองเกียวโต จากนัน้ สู่ ศาลเจ้ าเทพเจ้ าจิง้ จอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบ
เรี ยกกันว่ าศาลเจ้ าแดง เป็ นศาลเจ้ าชินโต มีช่ ือเสียงโด่ งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่
เรียงตัวกันจานวนหลายหมื่นต้ นจนเป็ นทางเดินได้ ท่ ัวทัง้ ภูเขาอินาริ ที่ผ้ ูคนเชื่อกันว่ าเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธ์
โดยเทพอินาริจะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้ าว รวมไปถึงพืชผลไร่ นาต่ างๆ และ
มักจะมีจงิ ้ จอกเป็ นสัตว์ ค่ ูกายจึงสามารถพบเห็นรู ปปั ้นจิง้ จอกมากมายด้ วยเช่ นกัน นาท่ านช้ อปปิ ้ งกันต่ อ
ที่ ดิวตีฟ้ รี อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ สินค้ าปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ ผ้ า นา้ หอม ต่ างๆ ตามอัธยาศัย อิสระช้ อปปิ ้ ง
ย่ าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่ งช้ อปปิ ้ งแห่ งนีม้ ีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้ วย
ร้ านค้ าปลีก ร้ านแฟรนไชส์ ร้ านเครื่องสาอางค์ ร้ านรองเท้ า กระเป๋านาฬิกา ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ าน
ขนม ร้ านเสือ้ ผ้ าสตรีทแบรนด์ ทัง้ ญี่ปุ่นและต่ างประเทศ เช่ น Zara H&M Beans ABC Mart เป็ นต้ น
เรี ยกว่ ามีทุกอย่ างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี ้ จนกระทั่ง

ค่า
พักที่

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
Amagasaki Plaza Hotel หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันที่ส่ ี ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) - เอ็กซ์ โปซิตี ้ – ชมซากุระ ณ สวนลารึกงานเอ๊ กซ์ โป 70 –
เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรู ปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle) (ด้ านนอก) เป็ นหนึ่งในแลนด์ มาร์ คสาคัญของเมืองโอซาก้ า
หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทัง้ หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกล้ อมรอบด้ วยกาแพงหินคอนกรี ต, คูนา้ และ
สวนนิชิโนมารุ ซ่ งึ อยู่ทางป้ อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่ า 600 ต้ น ในช่ วงเดือนเมษายนจึงเป็ นแหล่ งชม
ซากุระที่โด่ งดังเพราะฉากด้ านหลังของสวนแห่ งนีจ้ ะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้ าที่สวยงามเป็ นอย่ างยิ่ง
เดินทางสู่ สวนลารึกงานเอ๊ กซ์ โป 70 (Expo 70 Commemorative Park) หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่ า บันปากุ
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เที่ยง

Banpaku Memorial Park เป็ นสวนสาธารณะที่สร้ างขึน้ บนพืน้ ที่ท่ เี คยจัดงาน Japan World Expo เมื่อปี
ค.ศ. 1970 ซึ่งถือว่ าเป็ นหนึ่งในงานที่ย่งิ ใหญ่ ท่ สี ุดงานหนึ่งในประวัตศิ าสตร์ ญ่ ีปุ่นยุคหลังสงครามโลก จึงมี
การสร้ างสวนนีข้ นึ ้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ ถึงการจัดงานในครั ง้ นัน้ ปั จจุบันถูกดัดแปลงให้ เป็ นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ท่ ปี ลูกต้ นซากุระไว้ มากถึง 5,000 ต้ น ในบริเวณกว้ าง และเปิ ดไฟสวยงามในช่ วงกลางคืนของ
เทศกาลชมดอกซากุระอีกด้ วย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่ านช้ อปปิ ้ งกันต่ อ ณ เอ็กซ์ โปซิตี ้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่ งใหม่ ในโอซาก้ า ศูนย์ รวมความบันเทิงที่
ยิ่งใหญ่ ท่ ีสุดแห่ งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์ โปซิตีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้ างขึน้ เพื่อระลึก
ถึงงานเวิลด์ เอ็กซ์ โป ที่จัดขึน้ เมื่อปี 1970 ตัง้ อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้ า มีเนือ้ ที่ทัง้ หมดราว ๆ
172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ ที่แห่ งนีม้ ีแหล่ งความบันเทิงมากมาย ภายใต้ คอนเซ็ปต์ fusing the
enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ างๆ ทัง้ ช้ อปปิ ้ ง
กินข้ าว หรื อแม้ แต่ ถ่ายรู ปได้ ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์ โปซิตี ้ ได้ แบ่ งออกเป็ น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้ วยกัน ดังนี ้
1.
NIFREL พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ จัดแสดงสัตว์ ต่าง ๆ ในรู ปแบบการนาเสนองานศิลปะ และยังให้
นักท่ องเที่ยวได้ สัมผัสกับสัตว์ อย่ างใกล้ ชิด
2.
Osaka English Village ชุมชนสาหรั บคนรั กภาษาอังกฤษ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าชมได้ เรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบที่ไม่ ซา้ ใคร ท่ ามกลางบรรยากาศของเมืองต่ าง ๆ จากทั่วทัง้ อเมริกา
3.
Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่ งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทาให้ คุณหลงใหลและผจญภัย
ไปกับการ์ ตูนตัวโปรด
4.
Orbi สถานที่แห่ งการเรี ยนรู้ ธรรมชาติ
5.
Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้ คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูน
เดินทางสู่เมืองนารา เป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตัง้ แต่ ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ ยามาโต้ (300-600) เมือง
หลวงเก่ าแก่ แห่ งนีม้ ีวัดและศาลเจ้ ามากมายซึ่งบางแห่ งได้ รับการจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก
นาท่ านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่ อโตแห่ งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) เป็ นหนึ่งใน
วัดที่มีช่ ือเสียงมากที่สุดและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้ างขึน้ ในปี 752 เป็ น
เหมือนศูนย์ กลางของวัดทัง้ หมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็ นอย่ างมากในยุคนัน้ เพื่อลดบทบาทและ
อิทธิพลของวัดต่ อรัฐบาลลง จึงได้ มีการย้ ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็ นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่ อโตหรื อ ไดบุทสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ ท่ สี ุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่
น่ าสนใจและเป็ นที่นิยมอย่ างมากก็คือ เสาไม้ ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสานีม้ ีขนาดเท่ ากันรู จมูกของหลวง
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พ่ อโต และด้ านล่ างของเสาร์ จะเป็ นช่ องขนาดไม่ ใหญ่ มาก มีความเชื่อว่ าหากใครสามารถรอดผ่ านช่ องนี ้
ไปได้ ก็จะสามารถตรั สรู้ ได้ ในชาติหน้ า
จากนัน้ ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง
00.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
04.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ


สาหรั บลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่ องบิน หักค่ าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
ี เอ็ กซ ์ XJ
โดยสายการบิน แอร์เอเชย

เทีย
่ ว หมูบ
่ า้ นนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมูบ
่ า้ นชริ าคาวาโกะ
ิ อ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิง้ จอก ฟูชม
ิ น
ิ าริ
ิ าม่า และสะพานโทเก็ตส ึ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชย
ั ัสความบ ันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
สมผ
ชมซากุระ ณ สวนราลึก บ ันปากุ
ั
สกการะพระใหญ่
ไดบุทส ึ ณ ว ัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา
มีนา้ ดืม
่ บริการบนรถบ ัสว ันละ 1 ขวด
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วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

29 มีนาคม-02 เมษายน 2561 (ซากุระ)
05-09 เมษายน 2561 (วันจักรี )
10-14 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์ )
11-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์ )

30,888
38,999
38,999
39,999

7,900
7,900
7,900
7,900

** ปล. ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปไกด์ทา่ นละ 1,000 บาท/ทริป**
ไม่มรี าคาเด็ก เนือ
่ งจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน
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บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตาม
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กฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น สามารถให้ บริ การวั นละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมั คคุ เทศก์ และ
คนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั น้ ๆ เป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
***ห้ อ งพั ก ที่ญ่ ี ปุ่ นมี ข นาดเล็ ก และมี จ านวนห้ อ งจ ากั ด ในแต่ ล ะโรงแรม สงวนสิ ท ธิ ก รณี ลู ก ค้ า Request
ประเภทห้ องพัก สามารถ Request ได้ แต่ อาจไม่ ได้ ตามที่ต้องการ (On Request)***
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิ
บาร์ ในห้ องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ ปุ่น กรณี ประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ ปุ่นได้
ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กับคนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่
ไม่เกิน 15 วัน)
ุ่
ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับ
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ ปนประกาศให้
การยื่นร้ องขอวีซา่
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้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆก
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่ าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
× ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่ า 34 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ ให้ ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกค้ าทาการจองก่อนวัน
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
 หากไม่ ชาระมัดจาตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ ่ังให้ ลูกค้ าท่ านอื่นทีร่ ออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถื อว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงือ่ นไข
 เมื ่อท่านชาระเงิ นไม่ว่าจะทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถื อว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
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 หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุช่ือพนั กงานขายมาทาง
แฟกซ์
 ส่ งรายชื่อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อม
ยืนยันว่ าต้ องการเดินทางท่ องเทีย่ วทริปใด, วันทีใ่ ด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ ใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบินทัง้ สิน้
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษ
อย่างต่า 2 หน้ าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมื องทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอน
การตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่ อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯจัดการให้ )
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2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนได้
ุ่ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานัก
ระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปุ่น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ า
ประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกัน
ระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรื อปรั บราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถึง 30
ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
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5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กับกรุ๊ ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมให้ บริ การของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วัน
ก่ อนการเดินทาง มิฉะนันบริ
้ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ล่วงหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มี สิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ น้ แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้ จ่ายเพิม่
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทา
ให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
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14. บริ การนา้ ดื่ มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวัน
นันๆ
้ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM

รายการทัวร์ .................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จานวนผู้เดินทางทังหมด.................คน
้

(ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จานวนห้ องพักที่ใช้ ทงหมด.............ห้
ั้
อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรี ยงตามห้ องพัก)
ลาดั
บ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ

กรุณาแจ้ งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้ องการ อาทิเช่น

อาหาร

 ไม่ทานเนื ้อวัว

 ไม่ทานเนื ้อหมู

 ไม่ทานสัตว์ปีก

 ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้ าพเจ้ ารั บทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง
(..............................................................)
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