OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N
ซุปตาร์ เซเลบริต ี
กําหนดการเดินทางเดือนธ ันวาคม 61 – มีนาคม 62

ี เอ็ กซ ์ (XJ)
โดยสายการบินแอร์เอซย
เทียวครบทุกไฮไลท์ ไม่มวี ันอิสระ
บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครือง
ชมเทศกาลแสงส ี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอล ังการ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง ก ับ ศาลเจ้าจิงจอก
เทียวทาคายาม่า และหมูบ
่ า้ นมรดกโลก ชริ าคาวาโกะ
ั ัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอ ัธยาศย
ั
สมผ
ั ัสความยิงใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
สมผ
้ ปปิ งจุใจย่านซาคาเอะ และชน
ิ ไซบาช ิ
ชอ

FREE WIFI ON BUS
มีนําดืมบริการบนรถบ ัสว ันละ 1 ขวด
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดียว

บ ัส 34+1

02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 มกราคม – 01 กุมภาพ ันธ์ 62
29 มกราคม – 02 กุมภาพ ันธ์ 62
30 มกราคม – 03 กุมภาพ ันธ์ 62
31 มกราคม – 04 กุมภาพ ันธ์ 62
01-05 กุมภาพ ันธ์ 2562
02-06 กุมภาพ ันธ์ 2562
03-07 กุมภาพ ันธ์ 2562
04-08 กุมภาพ ันธ์ 2562
05-09 กุมภาพ ันธ์ 2562
06-10 กุมภาพ ันธ์ 2562
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07-11 กุมภาพ ันธ์ 2562
08-12 กุมภาพ ันธ์ 2562
09-13 กุมภาพ ันธ์ 2562
10-14 กุมภาพ ันธ์ 2562
11-15 กุมภาพ ันธ์ 2562
12-16 กุมภาพ ันธ์ 2562
14-18 กุมภาพ ันธ์ 2562
15-19 กุมภาพ ันธ์ 2562
16-20 กุมภาพ ันธ์ 2562
17-21 กุมภาพ ันธ์ 2562
18-22 กุมภาพ ันธ์ 2562
19-23 กุมภาพ ันธ์ 2562
20-24 กุมภาพ ันธ์ 2562
21-25 กุมภาพ ันธ์ 2562
22-26 กุมภาพ ันธ์ 2562
23-27 กุมภาพ ันธ์ 2562
24-28 กุมภาพ ันธ์ 2562
25 กุมภาพ ันธ์ – 01 มีนาคม 62
26 กุมภาพ ันธ์ – 02 มีนาคม 62
27 กุมภาพ ันธ์ - 03 มีนาคม 62
28 กุมภาพ ันธ์ - 04 มีนาคม 62
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
11-15 มีนาคม 2562
12-16 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
14-18 มีนาคม 2562
15-19 มีนาคม 2562
16-20 มีนาคม 2562
17-21 มีนาคม 2562
18-22 มีนาคม 2562
19-23 มีนาคม 2562
20-24 มีนาคม 2562
21-25 มีนาคม 2562
22-26 มีนาคม 2562
23-27 มีนาคม 2562
24-28 มีนาคม 2562
25-29 มีนาคม 2562
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** ปล. ไม่มรี าคาเด็ก เนืองจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุตากว่
ํ
า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท
ราคานีไม่รวมค่าทิปไกด์ทา่ นละ 1,000 บาท/ทริป**

ว ันแรก

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

22.30 น.

พร ้อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน AIR ASIA X เจ ้าหน ้าทีของบริษั ท ฯ คอยให ้การต ้อนรั บ และอํ า นวยความสะดวกในการ
เช็คอิน

ว ันทีสอง

ิ ิ อินาริ – ว ัดคินคะคุจ ิ - เทศกาล
สนามบินค ันไซ ประเทศญีปุ่น - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชม
ี
้
แสงส Nabana no Sato Winter Illumination - ชอปปิ งซาคาเอะ

01.15 น.

เหิรฟ้ าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที XJ612
สายการบิน AIR ASIA X ใช ้เครื อง AIRBUS A330-300 จํ า นวน 377 ที นั ง จั ด ที นั งแบบ 3-3-3
(นํ าหนั กกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต ้องการซือนํ าหนักเพิม ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย)
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง

08.40 น.

เดินทางถึง สนามบินค ันไซ ประเทศญีปุ่น นํ า ท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
ิ
ั
เรีย บร ้อยแล ้ว (เวลาทีญีปุ่ น เร็ ว กว่า เมืองไทย 2 ชวโมง
กรุณ าปรั บนาฬ กาของท่
า นเพือความ
ํ ค ัญมาก!! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก
สะดวกในการนั ดหมายเวลา) ***สา
เนือส ัตว์ พืช ผ ัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื นมีโทษปร ับและจ ับ
นํ า ท่า นเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึงเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสุด คือ
ตังแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่ ว มๆ 1,100 ปี เลยทีเ ดียว เกีย วโตจึง เป็ นเมืองสํา คั ญ ทีเต็ ม ไปด ้วย
ประวั ต ศ
ิ าสตร์แ ละวั ฒนธรรมของญีปุ่ นด ้วย จากนั นสู่ ศาลเจ้า เทพเจ้า จิงจอกอิน าริ (Fushimi
ื
Inari Shrine) หรือทีคนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ ้าแดง เป็ นศาลเจ ้าชินโต มีชอเสี
ยงโด่งดังจาก
ประตูโทริอ ิ (Torii Gate) หรือเสาสีแ ดงทีเรียงตั ว กันจํ า นวนหลายหมืนต ้นจนเป็ นทางเดินได ้ทัวทั ง
ภูเขาอินาริ ทีผู ้คนเชือกันว่าเป็ นภูเ ขาศักดิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์
การเก็บเกียวข ้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจงจอกเป็
ิ
นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็ นรูป
ปั นจิงจอกมากมายด ้วยเช่นกัน นํ าท่านสู่ จ ังหว ัดมิเอะ ตังอยู่ตรงเกือบศูน ย์กลางของประเทศญีปุ่ น
ขึนชือด ้านใบไม ้แดง การปี นเขาและสกี จุดชมวิวหาดทรายแบบ ria รวมทังธรรมชาติทสมบู
ี
รณ์

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)

เดินทางสู่ ว ัดคินคะคุจ ิ (Kinkakuji) เดิมสร ้างขึนเพือใช ้เป็ นบ ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก ้า โยชิม ิ
สุและท่านมีความตังใจยกบ ้านพักแห่งนีให ้เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่านเสียชีวต
ิ คนไทยนิยม
เรียกกันว่า วัดทอง เนืองจากทีวัดนีจะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทังหลังตังโดดเด่นอยู่กลางนํ า ทํา
ให ้เกิดเป็ นเงาสะท ้อนกับพืนนํ าเบืองหน ้า จนเกิดเป็ นภาพทีสวยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึงของเมือง

เกีย วโต นํ า ท่า นชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ
ซาโตะ ธีม พาร์คสวนดอกไม ้ ทีมีทุ่งดอกไม ้ให ้ชมตลอดทั ง 4 ฤดูกาล สามารถเทียวได ้ตลอดทั งปี
ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม ้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได ้รับความนิยมมาก
เป็ นพิเศษ เนืองจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในญีปุ่ น อิสระให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการแสดง
ไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประด ับไฟใน
นํา (Water Illumination) นํ าท่านสู่ นาโกย่า Nagoya เป็ นตัวเมืองของจ ังหว ัดไอจิ (Aichi) มี
ประชากรอาศัยอยูม
่ ากกว่า 2 ล ้านคน เป็ นเมืองศูนย์รวมการค ้าและการคมนาคมทีสําคัญแห่งหนึงของ
ญีปุ่ น นํ าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็ นย่านธุรกิจการค ้า มีห ้างสรรพสินค ้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดน
ิ
(central park) ทีเต็ ม ไปด ้วยร ้านต่า งๆ เช่น ร ้านเสือผ ้าแฟชัน, ร ้านของใช ้กระจุ กกระจิก, ร ้านซา
ิ ายะโอโดริ
ลอนความงาม เป็ นต ้น ทีนีกินบริเวณตังแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮซ
คํา

ั ณ งานแสดงแสงส ี Nabana No Sato
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศย

พ ักที

Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสาม

นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซ ันมาชิซูจ ิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

เดินทางสู่ ทาคายาม่า Takayama เมืองเก่าแก่อยู่ในหุ บเขาล ้อมรอบด ้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์
ถูกขนานนามไว ้ว่าเป็ น ลิตเติลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็ นเมืองเก่าแก่ทยั
ี งคงอนุรักษ์ ไว ้ซึงอารย
ธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณี ในอดีตของชาวญีปุ่ นได ้อย่า งสมบูรณ์ บ ้านเรือนสร ้างขึนด ้วยไม ้แบบ
โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร ้อยๆปี มี วัด ศาลเจ ้า สะพาน ตลาดเช ้าทีคึกคักเต็มไปด ้วยผู ้คน
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอน
ั อุดมสมบูรณ์ นํ าท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมือง
ั
ิ ูจ ิ ย่านเมืองเก่าทีอนุ รักษ์ ความเป็ นเอโดะเมือ 300 ปี ก่อนได ้เป็ นอย่างดี
เก่าทาคายาม่าที ซนมาช
ซ
ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ Takayama Jinya อดีตทําหน ้าทีเป็ นสํานั กงานรัฐบาลท ้องถิน

ประจําภูมภ
ิ าคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถึงปั จจุบัน
เปิ ดเป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ให ้ประชาชนเข ้าชมห ้องเสีอทาทามิทได
ี ้รับการบํารุงรักษาเป็ นอย่างดี ปั จจุบันใช ้
เป็ นทีจัดแสดงข ้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนทีภูมภ
ิ าคฮิดะ และประวัตศ
ิ าสตร์
แผนเมือง เป็ นต ้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิมประมาณ 430 เยน/ท่าน)
เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (3)
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ ลานสกีทาคายาม่า อิสระให ้ท่า นได ้เพลิดเพลินกับกิจ กรรมฤดูห นาว บน
ลานสกีหม
ิ ะขาวโพลนกว ้างสุดลูกหูลก
ู ตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีสําหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีทัง
Sled Snow board หรือ กิจ กรรมอืนๆ อีกมากมาย (ราคาไม่ร วมค่า กิจกรรม – ค่าเช่า อุป กรณ์
ต่างๆ) นํ าท่า นสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองทีเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญีปุ่ น เป็ นหมู่บ ้านชาวนาทีมีรู ปร่ า งแปลกตาติด อัน ดั บ The most beautiful village in Japan
ื
และเป็ นเมืองมรดกโลกทีมีชอเสี
ยงแห่งหนึง HILIGHT!!! หมู่บ ้านแบบกัช โชสึคุร ิ เป็ นบ ้านชาวนา
โบราณทีมีอายุมากกว่า 250 ปี คํ า ว่า “ก ัชโช” มีค วามหมายว่า “พนมมือ” ซึงเป็ นการบ่งบอกถึง
ลักษณะ รูปแบบของบ ้านทีมีหลังคามุงด ้วยฟางข ้าวทีทํามุมชันถึง 60 องศา คล ้ายสองมือทีประนมเข ้า
หากัน ตัวบ ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว ้าง 10 เมตร ทังหลังถูกสร ้างขึนโดยไม่ใช ้ตะปู ต่อมาใน
ปี 1995 องค์การยูเนสโกขึนทะเบียนให ้ชิราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก

คํา

ั ณ หมูบา้ นชริ าคาวาโกะ
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศย

พ ักที

Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีส ี

ิ ี - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า
ศาลเจ้าเฮอ ัน - การเรียนพิธช
ี งชาญีปุ่ น - เอ็ กซโ์ ปซต
(ด้านนอก) - ช้อปปิ งชินไซบาชิ

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นํ าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอ ัน ศาลเจ ้าแห่งนีนั นถูกสร ้างขึนเพือให ้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิโค
เมอิ ผู ้ทีมีความสําคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนืองจากเป็ นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สด
ุ ท ้ายของ
ี ดงทีตั งอยู่
เกีย วโต โดดเด่น ด ้วยสถาปั ตยกรรมในยุค เฮอั น โดยเฉพาะเสาและประคูโ ทริอย
ิ ั กษ์ สแ
ี ดงสดใสมองเห็ นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั นสัมผัสวัฒนธรรมดังเดิมของชาว
ด ้านหน ้าของวัด มีสแ
ญีปุ่ น นั นก็คอ
ื การเรียนพิธช
ี งชาญีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนั น มีขันตอนมากมาย
เริมตังแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขันตอนนั นล ้วนมีพธิ ี รายละเอียดทีบรรจงและสวยงาม
เป็ นอย่างมาก พิธช
ี งชานี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิ ดโอกาสให ้ท่านได ้มีสว่ นร่วมในพิธก
ี ารชงชา
นีอีกด ้วย และจากนั นให ้ท่านได ้อิสระเลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย นํ าท่านช ้อปปิ งกันต่อ ณ เอ็กซ ์
โปซิต ี Expo City ทีเทียวแห่งใหม่ใ นโอซาก ้า ศูน ย์รวมความบัน เทิง ทียิงใหญ่ ท ีสุด แห่ง หนึงของ
ประเทศญีปุ่ น เอ็กซ์โปซิตเป็
ี นส่วนหนึงของสวนสาธารณะทีสร ้างขึนเพือระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที
จัดขึนเมือปี 1970 ตังอยู่ในเมืองซุอต
ิ ะ จั งหวัดโอซาก ้า มีเนือทีทังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร
ภายในพื นที แห่ ง นี มี แ หล่ ง ความบั น เทิง มากมาย ภายใต ค
้ อนเซ็ ป ต์ fusing the enjoyment of
playing, learning, and discovering อิสระให ้ท่า นเพลิด เพลิน กับ กิจกรรมต่างๆ ทังช ้อปปิ ง กินข ้าว
หรือแม ้แต่ถา่ ยรูปได ้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิต ี ได ้แบ่งออกเป็ น 8 โซนใหญ่ ๆ ด ้วยกัน ดังนี
ั นํา จัดแสดงสัตว์ตา่ ง ๆ ในรูปแบบการนํ าเสนองานศิลปะ และ
1. NIFREL พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สตว์
ยังให ้นั กท่องเทียวได ้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล ้ชิด
2. Osaka English Village ชุม ชนสํา หรั บคนรั กภาษาอัง กฤษ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าชมได ้
เรียนรู ้ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไม่ซําใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัวทัง
อเมริกา
3. Pokemon Expogym สวนสนุ กของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่ น ทีจะทํ าให ้คุณหลงใหล
และผจญภัยไปกับการ์ตน
ู ตัวโปรด
4. Orbi สถานทีแห่งการเรียนรู ้ธรรมชาติ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต ้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึงเป็ นภาพยนตร์
การ์ตน
ู อันโด่งดัง
เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (5)

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle (ด้านนอก) เป็ นหนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอ
ซาก ้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด ้วยกันทังหมด 8 ชัน ตัวปราสาทถูกล ้อมรอบด ้วยกําแพงหินคอนกรีต,
ึ
คูนํา และสวนนิชโิ นมารุซงอยู
่ทางป้ อมตะวักตก มีต ้นซากุระกว่า 600 ต ้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็ น
แหล่งชมซากุระทีโด่งดังเพราะฉากด ้านหลังของสวนแห่งนีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก ้าทีสวยงาม
เป็ นอย่างยิง อิสระช ้อปปิ งย่า น ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช ้อปปิ งแห่งนีมีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปด ้วยร ้านค ้าปลีก ร ้านแฟรนไชส์ ร ้านเครืองสําอางค์ ร ้านรองเท ้า กระเป๋า
ิ ร ้านกาแฟ ร ้านอาหาร ร ้านขนม ร ้านเสือผ ้าสตรีทแบรนด์ทังญีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara
นาฬกา
H&M Beans ABC Mart เป็ นต ้น เรียกว่ามีทก
ุ อย่างทีต ้องการรวมกันอยูบ
่ ริเวณนี
คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศย

ทีพ ัก

Amagasaki Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้า

สนามบินค ันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

09.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ613

13.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

สําหร ับลูกค้าท่านทีไม่เอาตวเครื
ั
องบิน ห ักค่าตวออก
ั
9,000 บาท จากราคาท ัวร์
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ันจองท ัวร์ *
** ทงนี
ั เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

ิ ธิ : รายการท ัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ,
บริษ ท
ั ขอสงวนสท
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต อ
้ งแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า การบริการของรถบ ส
ั นํ า เทียวญีปุ่น ตาม
ั
กฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให้บริการว ันละ 10 ชวโมง
มิอาจเพิมเวลาได้ โดยม ัคคุเทศก์และคนข ับ
จะเป็นผูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทงนี
ั ขึนอยู่ก ับสภาพการจราจรในว ันเดินทางนนๆ
ั เป็ นหล ัก จึงขอ
ิ ธิในการปร ับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
สงวนสท
อ ัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี นํามัน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ
 โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
 ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
× ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ใน
ห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมิได ้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข ้าประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศให ้กลับมายืนร ้องขอวีซา่ อีกครั ง (เนืองจากทางญีปุ่ นได ้ประกาศ
ยกเว ้นการยืนวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทยสําหรับผู ้ทีประสงค์พํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศให ้ยืนวีซา่ ตามเดิม ผู ้เดินทางจะต ้องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืน
ร ้องขอวีซา่
× ค่า ธรรมเนียมในกรณี ท กระเป๋
ี
าสัม ภาระทีมีนําหนั ก เกิน กว่า ทีสายการบินนั นๆกํา หนดหรือสัมภาระใหญ่เ กิน ขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบินไปแล ้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน และหัวหน ้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปม ัคคุเทศก์, คนข ับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3 %
เดินทางขึนตํ า 34 ท่า น หากตํ ากว่า กํา หนด กรุ๊ ป จะไม่ สามารถเดิน ทางได ้ หากผู ้เดิน ทางทุกท่า นยินดีท ีจะชํา ระ
ค่าบริการเพิมเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะประสานงานในการเดิ
ี
นทางตามประสงค์ให ้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิท ธิในการงดออกเดินทางและเลือนการเดินทางไปในวั น อืนต่อไป โดยทางบริษัท ฯจะแจ ้งให ้ท่า นทราบ
ล่วงหน ้า
เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 ม ัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลก
ู ค ้าทําการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
 ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน


หากไม่ชาํ ระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังให ้ลูกค ้าท่านอืนทีรออยู่



หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือนไข



เมือท่านชําระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขและข ้อตกลงต่างๆทีได ้
ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว



ื
หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชอพน
ักงานขายมาทางแฟกซ ์



ื
ส่งรายชือสํารองทีนัง ผูเ้ ดินทางต้องส่งสําเนาหน ังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชอพร้
อมยืนย ัน
ํ
่
ว่าต้องการเดินทางท่องเทียวทริปใด, ว ันทีใด, ไปก ับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สงสาเนาหน ังสือ
เดิน ทาง (Passport) มาให้ ทางบริษ ท
ั ฯขอสงวนสิทธิไม่ร บ
ั ผิด ชอบค่า เสีย หายอ น
ั เกิด จากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชือ-นามสกุล และอืนๆ เพือใชใ้ นการจองตวเครื
ั
องบินทงสิ
ั น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต ้องมีอายุค งเหลือ ณ วั นเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไป และเหลือหน ้ากระดาษ
อย่างตํา 2 หน ้าหากไม่มันใจโปรดสอบถาม

เงือนไขยกเลิกการจอง :
เนืองจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได ้ทุก
กรณี และกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว
ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและ
เงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
ั
่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย ผูท
จากมาตรการยกเว้นวีซา
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 15
ว ัน ไม่วา
่ จะด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ั
า
เมือง เพือยืนย ันการมีคุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น* ด ังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให ้)

สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรั บผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํ านั กในประเทศญีปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให ้)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให ้)
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา
1. หนังสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมายและเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ ารพํานักระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ
ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
2.

ึ ษารายละเอียดทงหมดก่
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศก
ั
อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงก ันระหว่างท่านลูกค้าและบริษ ัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึนในกรณีทมี
ี ผูร้ ว
่ มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
รายการนี เป็ นเพีย งข ้อเสนอทีต ้องได ้รั บ การยืน ยั น จากบริษัทฯ อีก ครั งหนึ ง หลัง จากได ้สํ า รองโรงแรมทีพั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี / ปลอด
บุหรีได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้
กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ ล
ี แชร์ กรุณาแจ้งบริษ ัทฯ อย่างน้อย 7 ว ันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
โดยผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านัน
ผู ้จั ดจะไม่รั บผิด ชอบและไม่สามารถคืน ค่า ใช ้จ่า ยต่า งๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่า งๆ ในกรณี ท ผู
ี ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่อ งเทียว อันเนืองมาจากการกระทํ าทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือ ง
เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ
กรณีต ้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห ้องหรือห ้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห ้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห ้องให ้เป็ นแบบ แยก 2 ห ้อง คือ 1 ห ้องพักคู่ และ 1 ห ้องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช ้จ่ายเพิม
สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให ้เวลา
ในการท่องเทียวและ ช ้อปปิ งแต่ละสถานทีน ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา
ซึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู ้เดินทางในบางครังทีต ้องเร่งรีบ เพือให ้ได ้ท่องเทียวตามโปรแกรม
บริการนํ าดืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริมในวันที 2 ของการเดินทาง ถึงวันที 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2
ขวด
การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถให ้บริการวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มิอาจ
เพิมเวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนันๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง

ใบจองท ัวร์ / BOOKING FORM

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชือผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จํานวนผู ้เดินทางทังหมด.................คน

(ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุตากว่
ํ
า 12 ปี ..............ท่าน)

จํานวนห ้องพักทีใช ้ทังหมด.............ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)

ื เ้ ดินทาง (กรุณากรอกชอไทยและอ
ื
ื เดินทาง เรียงตามห้องพ ัก)
รายชอผู
ังกฤษอย่างถูกต้องตามหน ังสอ
ลํ า ด ั
บ

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชือ-นามสกุล(ภาษาอ ังกฤษ)

ว ันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ

กรุณาแจ ้งความประสงค์อนตามที
ื
ท่านต ้องการ อาทิเช่น

อาหาร

 ไม่ทานเนือวัว

 ไม่ทานเนือหมู

 ไม่ทานสัตว์ปีก

 ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอืนๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าร ับทราบเงือนไขในรายการท ัวร์เรียบร้อยแล้ว

ื
ลงชอ.............................................................ผู
จ
้ อง
(..............................................................)

