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วันแรก

กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

11.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่น่ ังจัดที่น่ ังแบบ 3-3-3 มีบริการ
อาหารร้ อนเสิร์ฟทัง้ ขาไปและขากลับ (นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซือ้ นา้ หนักเพิ่ม ต้ อง
เสียค่ าใช้ จ่าย)
14.50 น. เหิรฟ้ าสู่เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่น บนเครื่อง
22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้ า หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองนาท่ านเดินทางสู่ทีพัก
พักที่

วันที่สอง
เช้ า

โรงแรม KANSAI SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรือระดับเดียวกัน

โอซาก้ า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่ า – อิออน จัสโก้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นาชม วัดคิโยมิสึ หรื อวัดนา้ ใส ที่ตดิ รอบสุดท้ ายของการประกวด
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่ และเก่ าแก่ ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่ า และมีท่อน
ซุงวางเรี ยงซ้ อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรั บระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ ใช้ ตะปูสักตัว
ใช้ วิธีการเข้ าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนีม้ ีอายุเก่ าแก่ ย่งิ กว่ ากรุงเกียวโต กว่ า 1,200 ปี มาแล้ ว เป็ นที่
ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้ าแห่ งความร่ ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแห่ งนีส้ ามารถถ่ ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ ของตัวเมืองเกียวโต
ได้ งดงาม พร้ อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนา้ ศักดิสสิทธิสสามสายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ ไี หล
มาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่ า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่ อ สายสาม แข็งแรง
จากนัน้ เดินตามทาง สัมผัสกับร้ านค้ าญี่ปุ่นตบแต่ งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือ้ สินค้ าพืน้ เมือง ที่ระลึก
เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึน้ ชื่อที่สุดของญี่ปุ่น มีให้ ท่านได้ เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ ว่า
จะเป็ นไส้ ถ่ วั แดงสูตรดัง้ เดิม, ไส้ สตรอเบอร์ ร่ ี , ชอคโกแลต เป็ นต้ น หรือว่ าจะเป็ นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียว
โต สัญลักษณ์ ท่ โี ด่ งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา เป็ นตุ๊กตาแต่ งกายด้ วยชุดกิโมโนประจาชาติอย่ างเต็ม
รู ปแบบซึ่งควรค่ าแก่ เป็ นของฝากของที่ระลึกในราคาย่ อมเยาว์ , เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทัง้ กานา้ ชา ถ้ วย
ชาม ต่ างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด จากนัน้ นาท่ านชม ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระ
แม่ โพสภ เทพเจ้ าที่เป็ นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้ มีความเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ ของ
เรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร นาท่ านสักการะ พระแม่ โพสภ และเทพจิง้ จอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่ าเป็ น ทูตสวรรค์
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เที่ยง
บ่ าย

พักที่

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ผู้คอยนาข่ าวสารจากสรวงสวรรค์ ลงมายังโลกมนุษย์ ท่ านจะได้ ต่ นื ตากับรู ปปั ้นของเทพจิง้ จอก ที่มี
จานวนมากมาย แล้ วนาท่ านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้ าที่มีมากกว่ าร้ อย
ต้ นทอดตัวยาวตามเส้ นทางของไหล่ เขาลดหลั่นกันบนเส้ นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของ
ภาพยนตร์ เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่ องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพ
เจ้ าให้ ตนเองสมความปรารถนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้ างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่ อน
ต่ อมาบุตรชายของท่ านได้ ดัดแปลงให้ เป็ นวัด แต่ ปราสาทเดิมได้ ถูกไฟไหม้ ในปี พ.ศ.2493 และสร้ างขึน้
ใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้ วยทองคาเปลวอย่ างสวยงาม ให้ ท่านได้ ด่ มื ด่ากับความสะอาด
ใสของสระนา้ ที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นภาพตัวปราสาทได้ อย่ างงดงาม จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองนา
โกย่ า นาท่ านช้ อปปิ ้ ง ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้
**อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย**
โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL NAGOYA หรือระดับเดียวกัน

นาโกย่ า – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทาการเก่ าเมืองทาคายาม่ า
เขตเมืองเก่ าซันมาชิซจึ ิ – ปราสาทมัตซึโมโต้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ท่ านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยธรรมชาติท่ สี วยงาม ผู้คนที่
เป็ นมิตร นาท่ านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่ า ที่ได้ ช่ ือว่ า“ลิตเติล้ เกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ ารั กตัง้ อยู่ใน
หุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้ า แม่ นา้ สะพาน ตลาดเช้ า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ ได้
อย่ างลงตัว นาท่ านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้ รับเลือกจากองค์ การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1995 ท่ านจะได้ พบกับบ้ านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดัง้ เดิม ชื่อนีไ้ ด้ มาจากคาว่ า กัสโช
ซึ่งแปลว่ า พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้ านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ ายสองมือที่พนมเข้ าหา
กัน ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้ าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึน้ โดย
ไม่ ใช้ ตะปูแม้ แต่ ตัวเดียว แต่ ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรั บหิมะที่ตกมาอย่ างหนักในช่ วงฤดูหนาวได้ ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั ง้ อดีต ที่ทาการเก่ าเมืองทาคายาม่ า ใช้ เป็ นทัง้ ที่ทางาน และที่อยู่อาศัย
ของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่ า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุนโตกุกาว่ า
ใน
สมัยเอะโดะ หรือกว่ า 300 ปี ที่แล้ ว เป็ นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่ งเดียวที่ข้ามพ้ นยุคสมัยมาได้
อย่ างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนีป้ ระกอบด้ วยบริเวณไต่ สวนพิจารณาคดี ห้ องขังนักโทษ โรงครั ว และห้ องพัก
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ของเจ้ าหน้ าที่... นาชมความงามของเมืองทาคายาม่ า ซึ่งยังคงคว ามเป็ นบ้ านเมืองแบบญี่ปุ่นดัง้ เดิมอย่ าง
แท้ จริงเดินชม เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรือน และร้ านค้ าน่ ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์ แบบ
ของบ้ านในสมัยเอะโดะกว่ า 300 ปี ก่ อน ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ของที่ระลึกพืน้ เมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศ
อันน่ าประทับใจ ไม่ ว่าจะเป็ นเหล้ าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคน
โบราณสมัยก่ อน จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้

ค่า
พักที่

จากนัน้ นาท่ านเก็บภาพประทับใจด้ านหน้ า ปราสาทมัตซึโมโต้ มีช่ ือเรียกอีกอย่ างหนึ่งว่ า ปราสาทอีกา
เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดา และปี กด้ านต่ างๆ ของปราสาทแผ่ กางออกเหมือนปี กนก สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ.
1590 โดย อิชิคาว่ า คาสุมาซะ เพื่อใช้ เป็ นที่พักของบรรดาเจ้ าเมืองในอดีต ปั จจุบันหลังจากได้ รับการ
จัดตัง้ เป็ นสมบัตปิ ระจาชาติญ่ ีปุ่นได้ ปรั บให้ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สาหรั บรวบรวมข้ อมูลประวัตศิ าสตร์ ของญี่ปุ่น
และประวัตศิ าสตร์ ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างสไตล์ ญ่ ีปุ่นยากินิคุ
บริการเมนูเนือ้ และหมู คลุกเค้ ากับนา้ ซอสสไตล์ ญ่ ีปุ่น พร้ อมทัง้ ของหวานแบบท่ านไม่ อัน้
โรงแรม PERMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ส่ ี โทยาม่ า – เส้ นทางสายโรแมนติค - กาแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึน้ อยู่กับสภาพ
อากาศ) – กิฟุ
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่เมือง โทยาม่ า จุดเริ่มต้ นของเส้ นทาง กาแพงหิมะ เจแปน แอลป์ เส้ นทางท่ องเที่ยว
คลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่ ร้ ู ลืม (ขึน้ กับสภาพอากาศ) นาท่ านนั่งกระเช้ าไฟฟ้ ารู ปขัน้ บันไดสู่ท่ รี าบสูง
บิโจไดร่ า เพื่อทาการเปลี่ยนรถโค้ ชเป็ นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน
นาท่ านโดยสารรถโค้ ช
สู่ยอดดอย ผ่ านป่ าสนและทุ่งราบที่มีมนต์ เสน่ ห์แตกต่ างกันทุกฤดู เช่ น นา้ ตกโชเมียวเป็ นนา้ ตกที่สูงที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่น ผ่ านป่ าสนดึกดาบรรพ์ ท่ มี ีอายุกว่ า 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกกาแพงหิมะที่สูงราว
20 เมตร (ช่ วงกลางเดือนเมษายน-ต้ นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้ นทาง
นี ้ บริเวณยอดเขาท่ านสามารถเห็นทะเลสาบน้ อยใหญ่ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้ าสีสดตลอดทัง้ วันทัง้
คืน สร้ างความประทับใจให้ ท่านมิร้ ู ลืม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าไร้ มลพิษทะลุอุโมงค์ ใต้ ภูเขาทาเทยาม่ า ด้ วยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูง
เป็ นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่ รี าบไดคัมโป ชมความงดงามแห่ งทัศนียภาพอีกฟากฝั่ งของภูเขา
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่ า ที่ราบสูงบนไหล่ เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่ องเขาที่เป็ น
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ค่า
พักที่

วันที่ห้า
เช้ า

เหวลึก สร้ างความตื่นตาตื่นใจอย่ างยิ่งแก่ นักท่ องเที่ยว นาท่ านโดยสารกระเช้ าข้ ามเหวลึกซึ่งมีเพียง
ลวดสลิงของกระเช้ าจากต้ นทางถึงปลายทางเท่ านัน้ ไม่ มีเสาคา้ หรือคั่นกลางเป็ นทางยาว 1,700 เมตร จึง
ได้ ฉายาว่ า กระเช้ าพาโนราม่ า นาท่ านโดยสารเคเบิลคาร์ ไฟฟ้ ารู ปขัน้ บันไดอีกครั ง้ เพื่อลดระดับลงสู่สัน
เขื่อน คุโรเบะ เป็ นเขื่อนขนาดยักษ์ ท่ มี ีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่ านสามารถเดินชมวิวที่วิเศษ
ยิ่งใหญ่ ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ ได้ และชมความแรงของนา้ ที่ปล่ อยออกจากแอ่ งนา้ สีเขียวมรกตที่
พวยพุ่งส่ งเสียงดังสนั่นสู่เบือ้ งล่ าง จากนัน้ นาท่ านสู่ด่านสุดท้ ายของเส้ นทางธรรมชาติ นาท่ านโดยสารรถ
โค้ ชไฟฟ้ าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ ใต้ ภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้ าสู่สถานีปลายทาง “โองิซา
ว่ า” จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ท่ พ
ี ัก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม WASHINGGATAKEKOUGEN HOTEL RAINBOW หรือระดับเดียวกัน
จากนัน้ ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่ าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ ว จะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้

ปราสาทโอซาก้ า – ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้ าท์ เล็ท - สนามบินคันไซ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้ า (ไม่ รวมค่ าเข้ าปราสาท) ซึ่งถือได้ ว่าเป็ น
สัญลักษณ์ ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่ าถึงความเป็ นมา
ของปราสาท รวมทัง้ ประวัตแิ ละข้ าวของเครื่ องใช้ ต่ างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคาสั่งให้ ก่อสร้ าง
ปราสาทแห่ งนี ้
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่เมืองโอซาก้ า ท่ านช้ อปปิ ้ งย่ าน ชินไซบาชิ ย่ านช้ อปปิ ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้ า
ภายในย่ านนีม้ ีร้านค้ าเก่ าแก่ ปะปนไปกับร้ านค้ าอันทันสมัย และสินค้ าหลากหลายรู ปแบบทัง้ สาหรั บเด็ก
และผู้ใหญ่ ซึ่งย่ านนีถ้ ือว่ าเป็ นย่ านแสงสี และบันเทิงชัน้ นาแห่ งหนึ่งของนครโอซาก้ า อีกทัง้ ยังมี
ร้ านอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ ห์อย่ างหนึ่งคือ ทุกร้ านจะประดับประดาร้ านของตนด้ วยแสงไฟ
นีออนซึ่งดัดทาให้ เป็ นรู ปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่ องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะถ่ ายรู ปกันเป็ นที่
ระลึกอย่ างมาก และร้ านค้ าทุกแห่ ง จะพยายามสร้ างจุดเด่ นให้ แก่ ร้านของตนให้ ได้ มากที่สุด เพื่อดึงดูด
ลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริการ สัญลักษณ์ เด่ นของย่ านนีค้ ือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้ าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์
ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
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จากนัน้ นาท่ านสู่ ริงกุ เอาท์ เล็ต (Rinku Outlet) แหล่ งช้ อปปิ ้ งใหญ่ ใกล้ กับสนามบินคันไซ
ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้ า “แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้ าดีราคาพิเศษ อาทิ
เครื่องสาอาง, เครื่องประดับ, เสือ้ ผ้ า, กระเป๋า, รองเท้ าอุปกรณ์ กีฬา, เครื่องใช้ ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่ ง
รวมสินค้ าแบรนด์ ญ่ ีปุ่นโกอินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชั่นเสือ้ ผ้ าล่ าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan,
Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้ อมทัง้ เลือกซือ้ กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci,
Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อจะเลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่ าง Tag Heuer,
Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้ าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan
ฯลฯ หรื อเลือกซือ้ สินค้ าสาหรั บคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้ าอื่นๆอีก
มากมาย ให้ ท่านได้ เลือกช้ อปปิ ้ งตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ งสินค้ า) ได้ เวลาอัน
สมควรนาท่ านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

วันที่หก กรุ งเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
00.10 น. เหิรฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง
04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุ ก
ครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
กาหนดการเดินทาง

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
พักเดี่ยวเพิ่ม

2-3 ท่าน

เครือ่ งบิน

13 - 18 เมษายน 2561

59,900

10,000

51,900

17 - 22 เมษายน 2561

45,900

10,000

37,900

18 - 23 เมษายน 2561

41,900

10,000

33,900

19 – 24 เมษายน 2561

41,900

10,000

33,900

24 – 29 เมษายน 2561

41,900

10,000

33,900

25 – 30 เมษายน 2561

41,900

10,000

33,900

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561

43,900

10,000

35,900
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02 – 07 พฤษภาคม 2561

41,900

10,000

33,900

03 – 08 พฤษภาคม 2561

41,900

10,000

33,900

08 – 13 พฤษภาคม 2561

41,900

10,000

33,900

09 – 14 พฤษภาคม 2561

41,900

10,000

33,900

15 - 20 พฤษภาคม 2561

41,900

10,000

33,900

16 – 21 พฤษภาคม 2561

41,900

10,000

33,900

22 – 27 พฤษภาคม 2561

41,900

10,000

33,900

23 – 28 พฤษภาคม 2561

43,900

10,000

35,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่าน
ละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ ละครั ้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้ โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิสในการคืนมัด
จาทัง้ หมด เนื่องจากทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ น
ค่ าภาษีนา้ มันที่ยังมิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
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หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรี ฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน  ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าธรรมเนี ย มวี ซ่าเข้ า ประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรั ฐ บาลประกาศยกเว้ นวี ซ่า เข้ า ประเทศญี่ ปุ่ นให้ กับ คนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทาง
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทาวีซา่ เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถาม
จากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 2500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าธรรมเนี ย มวี ซ่าเข้ า ประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรั ฐ บาลประกาศยกเว้ นวี ซ่า เข้ า ประเทศญี่ ปุ่ นให้ กับ คนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือ ทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

10

1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่

(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัท เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ อง
ขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว ***ใน
กรณีท่ วี ันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยว
ให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra

Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่า บริ การ
ทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทังหมดให้
้
แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวี
ซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ า
หนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน
เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มี อานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น
และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่ านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้

3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่
เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก
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