วันแรก
.

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
น.

พร้อมกันทีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนงั
จ ัดทีนงแบบ
ั
3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั
ับ
้ า
่ ย)
(นําหน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือนําหน ักเพิม ต้องเสียค่าใชจ

.

น.

เหิรฟ้ าสู่เมือ งโอซาก้า ประเทศญี ปุ่ น โดยเที ยวบิน ที XJ610 บริการอาหาร และเครืองดืม
บนเครือง

22.40 น.
พักที

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเดินทางสูท่ ีพกั
โรงแรม KANSAI SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรือระดับเดียวกัน

วันทีสอง
เช้า

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนําใส ทีติดรอบสุดท้ายของ
การประกวด ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ตังอยูบ่ ริเวณเนิ น
เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตังจากพืนดินขึนมารองรับระเบียงของ
ตัววิหารใหญ่ ซึงไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิม เหมือนเรือนไทย วัดนี มีอายุเก่าแก่ยิงกว่ากรุง
เกียวโต กว่า ,
ปี มาแล้ว เป็ นทีประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่งความรํารวย มังคัง ,
นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีสวยทีสุดใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ
และเชิญดืมนําศักดิสิทธิสามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติทีไหลมาจากเทือกเขา โดยเชือว่า
สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง

จากนันเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญีปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือสินค้าพืนเมือง ที
ระลึ ก เกี ยวกับ ญี ปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที ขึ น ชื อที สุ ด ของญี ปุ่ น มี ให้ท่ า นได้เลื อ กชิ ม
หลายหลากรส ไม่ ว่ า จะเป็ นไส้ถั วแดงสู ต ร
ดังเดิ ม, ไส้สตรอเบอร์รี, ชอคโกแลต เป็ นต้น
หรื อ ว่ า จะเป็ น ชาเกี ย วโต , ตุ๊ ก ตาเกี ย วโต
สัญ ลั ก ษณ์ ที โด่ ง ดั งที สุ ด ในญี ปุ่ น คื อ เกอิ ช า
เป็ นตุ๊ ก ตาแต่ งกายด้วยชุ ด กิโมโนประจําชาติ
อย่างเต็มรูปแบบซึงควรค่าแก่เป็ นของฝากของ
ทีระลึกในราคาย่อมเยาว์, เครืองเซรามิค ญีปุ่ น ทังกานําชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีระลึก อีก
มากมาย นานาชนิ ด จากนั นนําท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ทีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที
เป็ นทีนับถือยิงของประชาชนทีมาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรืองพืชพรรณ
ธัญญาหาร นําท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิงจอกทีชาวญีปุ่ นชือว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผูค้ อย
นํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษ ย์ ท่านจะได้ตืนตากับ รูป ปั นของเทพจิงจอก ที มี
จํานวนมากมาย แล้วนํ าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดงทีเป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีมี
มากกว่ าร้อ ยต้น ทอดตัว ยาวตามเส้น ทางของไหล่ เขาลดหลันกั น บนเส้น ทางยาวถึ ง
กิ โลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรือง MEMORIES OF GEISHA ที ซายูริ นางเอกของ
เรืองวิงลอดซุม้ ประตูเพือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เทียง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพือเป็ นสถานที
พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่
ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึน
ให ม่ เมื อ ปี พ .ศ .2498 ป ราสาท โด ย รอ บ ปิ ด ด้ ว ย
ทองคํ าเปลวอย่ า งสวยงาม ให้ท่ า นได้ดื มดํ ากับ ความ

พักที
วันทีสาม
เช้า

เทียง

สะอาดใสของสระนํ าทีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม จากนั น นํ าท่าน
เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า นํ าท่านช้อปปิ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ **
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย**
โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL NAGOYA หรือระดับเดียวกัน
นาโกย่ า – ทาคายาม่ า – หมู่ บ ้ า นชิ ร าคาวะโกะ -” ที ทํา การเก่ า เมื อ งทาคายาม่ า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งทาคายาม่ า จังหวัด “ฮิ ด ะ” จังหวัด ที อุ ด มสมบู ร ณ์ ไปด้ว ยธรรมชาติ ที
สวยงาม ผูค้ นทีเป็ นมิตร นําท่านเทียวชม เมืองทาคายาม่า ทีได้ชือว่า“ลิตเติลเกียวโต เป็ นเมือง
ขนาดเล็กน่ ารักตังอยูใ่ นหุบเขาทียังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่นํา สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศ
แบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นําท่านสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมูบ่ า้ นทีได้รบั เลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ
ซึงเป็ นแบบญีปุ่ นดังเดิม ชือนีได้มาจากคําว่า กัสโช ซึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้าน
ทีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือทีพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ
18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึงโครงสร้างของบ้านสร้างขึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว
แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะทีตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํา
พักที
วันทีสี

นําท่านชมสถานทีสําคัญเมือครังอดีต ทีทําการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทังทีทํางาน และทีอยู่
อาศัย ของผู ้ว่า ราชการจังหวัด ฮิ ด ะมาเป็ นเวลากว่า
176 ปี ภายใต้ ก ารปกครองของโชกุ น โตกุ ก าว่ า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ทีแล้ว เป็ นทีทําการ
รัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวทีข้ามพ้นยุคสมัยมาได้
อย่างสมบูรณ์ ซึงภายในนี ประกอบด้วยบริเวณไต่สวน
พิจารณาคดี ห้องขังนั กโทษ โรงครัว และห้องพักของ
เจ้าหน้าที... นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึง
ยังคงคว ามเป็ นบ้านเมืองแบบญีปุ่ นดังเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึงเต็ม
ไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ทียังคงอนุ รักษ์ แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกพืนเมืองและเก็บเกียวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่ จะเป็ น
เหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึงเป็ นตุ๊ กตาตามความเชือของคนโบราณสมัยก่อน
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองมัตสึโมโต้
จากนันนําท่านเก็ บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึ โมโต้ มีชือเรี ยกอี กอย่างหนึ งว่า
ปราสาทอีกา เนื องจากผนังปราสาทมีสีดํา และปี ก
ด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก
สร้างขึนในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ
เพื อใช้เ ป็ นที พั ก ของบรรดาเจ้า เมื อ งในอดี ต
ปั จจุบันหลังจากได้รับการจัดตังเป็ นสมบัติประจํา
ชาติญีปุ่ นได้ปรับให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สําหรับรวบรวม
ข้อมูลประวัติศาสตร์ของญีปุ่ นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาททีมีความ
สวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่ น
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิงย่างสไตล์ญีปุ่ นยากิ นิคุ
บริการเมนู เนือและหมู คลุกเค้ากับนําซอสสไตล์ญีปุ่ น พร้อมทังของหวานแบบท่านไม่อนั
โรงแรม PERMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
โทยาม่ า – เส้น ทางสายโรแมนติค - กําแพงหิ มะบนเทื อกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ น อยู่กับ
สภาพอากาศ) – กิฟุ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดิ นทางสู่เมือง โทยาม่า จุดเริมต้นของเส้นทาง กําแพงหิมะ เจแปน แอลป์ เส้นทาง
ท่องเทียวคลาสสิคทีท่านจะประทับใจไม่รูล้ ืม (ขึนกับสภาพอากาศ) นํ าท่านนังกระเช้าไฟฟ้ ารูป
ขันบันไดสู่ทีราบสูงบิ โจไดร่า เพื อทําการเปลี ยนรถโค้ชเป็ นสายธรรมชาติ ของทางวนอุ ทยาน
นํ าท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที มีมนต์เสน่ ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น
นําตกโชเมียวเป็ นนําตกทีสูงทีสุดของประเทศญีปุ่ น ผ่านป่ าสนดึกดําบรรพ์ทีมีอายุกว่า 1,000 ปี
ลั ด เลาะไปตามซอกกํ า แพงหิ ม ะที สู ง ราว 20 เมตร (ช่ ว งกลางเดื อ นเมษายน-ต้น เดื อ น
พฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวทีสูงทีสุดของเส้นทางนี บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็น
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกทีตัดกับขอบฟ้ าสีสดตลอดทังวันทังคืน สร้างความประทับใจให้
ท่านมิรลู ้ ืม

เทียง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้ าไร้มลพิ ษ ทะลุ อุ โมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูงถึ ง 3,015
เมตร และสูงเป็ นทีสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ทีราบ
ไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนี ยภาพอีกฟากฝั ง
ของภูเขา จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า
ทีราบสูงบนไหล่เขาทีท่านสามารถชมทัศนี ยภาพ
ของช่อ งเขาที เป็ นเหวลึ ก สร้างความตื นตาตื นใจ
อย่างยิงแก่นักท่ อ งเที ยว นํ าท่านโดยสารกระเช้า
ข้ามเหวลึกซึงมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านัน ไม่มเี สาคําหรือคันกลาง
เป็ นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า นําท่านโดยสารเคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูป
ขันบันไดอีกครังเพือลดระดับลงสูส่ นั เขือน คุโรเบะ เป็ นเขือนขนาดยักษ์ทีมีความยาวของสันเขือน

คํา
พักที

ถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดิ นชมวิวทีวิเศษยิงใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ ได้ และชม
ความแรงของนําทีปล่อยออกจากแอ่งนําสีเขียวมรกตทีพวยพุง่ ส่งเสียงดังสนันสู่เบืองล่าง จากนัน
นําท่านสูด่ ่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นําท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์
ใต้ภู เขาทางยาวรวมถึ ง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่สถานี ป ลายทาง “โองิซาว่า” จากนั นนํ าท่าน
เดินทางสูท่ ีพัก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรม WASHINGGATAKEKOUGEN HOTEL RAINBOW หรือระดับเดียวกัน
จากนันให้ทา่ นได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่
ํ ออนเซ็นธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นาแร่
ํ แล้ว
จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน

วันทีห้า

ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึงถือได้ว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิงใหญ่และชมนิ ทรรศการที จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ งเล่าถึง
ความเป็ นมาของปราสาท รวมทังประวัติและข้าวของเครืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ
ผูม้ ีคาํ สังให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี

จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองโอซาก้า ท่านช้อปปิ งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ งชือดังของนคร โอ
ซาก้า ภายในย่านนี มีรา้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบ
ทังสําหรับเด็ ก และผูใ้ หญ่ ซึงย่านนี ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชันนํ าแห่งหนึ งของนครโอ
ซาก้า อีกทังยังมีรา้ นอาหารทะเลขึนชือมากมาย ซึงเสน่ หอ์ ย่างหนึ งคือ ทุกร้านจะประดับประดา
ร้านของตนด้วยแสงไฟนี อ อนซึงดัดทําให้เป็ นรูป ปู กุง้ และปลาหมึก ซึงนั ก ท่องเทียวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นทีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่

ร้านของตนให้ได้มากทีสุด เพือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี คือ ตึกรูป
เครืองหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่ นนันเอง

จากนันนําท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ
ให้ท่านเพลิดเพลิ นกับการเลื อ กซือ สินค้า “แบรนด์เนม” ชือดังหลากหลายและสินค้าดี ราคา
พิเศษ อาทิ เครืองสําอาง, เครืองประดับ, เสือผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครืองใช้ไฟฟ้ า
และยัง เป็ นแหล่ ง รวมสิ น ค้า แบรนด์ ญี ปุ่ นโกอิ น เตอร์ม ากมายกับ คอลเลคชั นเสื อ ผ้า ล่ า สุ ด
อ าทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯล ฯ พ ร้ อ ม ทั ง
เลื อ กซื อ กระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อ จะเลื อ กดู
เครื องประดั บ และนาฬิ ก าหรู อ ย่ า ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึ ง
รองเท้าแฟชัน Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื อสินค้าสําหรับ
คุ ณ หนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสิน ค้าอื นๆอี กมากมาย ให้ท่านได้
เลือกช้อปปิ งตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํา ตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการช้อปปิ งสินค้า)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินคันไซ เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันทีหก

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

00.10 น.

เหิรฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ ก ซ์ เที ยวบิ น ที XJ611 บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครือง
. น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตัว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์
ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
- เมษายน
- เมษายน
- เมษายน
– เมษายน
– เมษายน
– เมษายน
เม.ย. – พ.ค.

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
- ท่าน

พักเดียวเพิม

ราคาทัวร์ไม่รวมตัว
เครืองบิน

,
,
,
,
,
,
,

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

51,900
37,900
33,900
33,900
33,900
33,900
35,900

–
–
–
–
–
–
–

พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม

,
,
,
,
,
,
,
,

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
35,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ท่านละ 5 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง ขวบ

,

บาท

การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน ท่านขึน ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ , .- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืน
มัดจําทังหมด เนื องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบิ น เต็ม ใบให้กับสายการบิ นเป็ นที เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีนามั
ํ นทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ กรุณาชําระ วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
. ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้า
ประเทศญีปุ่ น* ดังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักใน
ประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอืนๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่าน
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ ,

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กับคนไทย ผูท้ ี
ประสงค์จะพํานั กระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน วัน) **ถ้ากรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพิม ท่านละ ,
บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ

เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กับคนไทย ผูท้ ี
ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน วัน)
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อ ว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท

2.

3.

4.

5.

อย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณี นั ก ท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี ต้อ งการขอรับ เงิน ค่าบริ ก ารคื น นั กท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี (ผู ้มี ชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
***ในกรณีทีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ า
เทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
การเดิ นทางที ต้อ งการันตี มัดจําหรื อซื อขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อ ว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี ทราบล่ วงหน้ าอย่า งน้อ ย วัน ก่อ นการเดิ น ทางสําหรับ

ประเทศที ไม่ มี วี ซ่ า และอย่ างน้ อ ย วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสําหรับ ประเทศที มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเทียวทุกท่านยินดี ทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าทีทาง
บริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียว
ที มิ ได้เกิ ด จากความผิ ดของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี ยนแปลง หรือ การ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
เงิน ตราต่างประเทศ ค่ าตัวเครื องบิ น ค่าภาษี เชื อ เพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี ยนแปลง
เทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี ํานาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตรต่อ
ชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าที ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถื อ ได้ท่ านละ ใบเท่านั น ถ้าสิงของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบิน
เท่านัน

. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห้ามนํ าผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพือเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้าทีตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราทีสูงมาก

