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วันแรก
22.00 น.

วันทีส่ อง
01.15 น.
08.40 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง
จัดทีน่ ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้ อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
(นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซื้อนา้ หนักเพิม่ ต้องเสียค่ าใช้ จ่าย)
โอซาก้ า – เกียวโต – สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่ าไผ่อาราชิยาม่ า - วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ
เหิ รฟ้าสู่เมืองโอซาก้า โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ612 บริการอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินคันไซ นาท่านชม สะพานโทเกทสึ เคียว คือ สะพานที่ ทอดข้ามแม่น้ าโออิงาวะ โดยมีความยาวทั้งสิ้ น 155
เมตร ชื่ อของสะพานมาจากจักรพรรดิ คาเมยามะในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1185–1333) ที่ ชื่นชมข้อเท็จจริ งที่ วา่ ในคืนที่ ไม่มีเมฆ
พระจันทร์จะดูเหมือนกาลังข้ามสะพานอยู่ ซึ่งสะพานแห่งนี้เป็ นสัญลักษณ์ของอะราชิยามะ

จากนั้นนาทานเดินทางสู่ เส้ นทางสายป่ าไผ่ แห่ งอราชิย าม่ า นี้ ต้ งั อยูต่ ีนเขาในเมืองอราชิยาม่า เกียวโต ตลอดสองข้างทางนั้นราย
รอบไปด้วยต้นไผ่ที่เสี ยดแทงกอขึ้นไปบนฟ้าสูงไม่ต่ากว่าสิ บเมตร ปกคลุมทางเดินที่ลาดเอียงไปตามเนินเขาอย่างงดงาม เส้นทาง
นี้เราสามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ ซึมซับความสดชื่นของกลิ่นไผ่ ฟังเสี ยงเสี ยดสี ของกอไผ่ที่เคล้ากับเสี ยงลม
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เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดคินคะคุจิ หรื อ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้
ดัดแปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิ มได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้ นใหม่เมื่ อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วย
ทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ากับความสะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม

มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการ์ตูนเรื่ องดังอิคคิวซังทั้งทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเล่นยอดฮิตของปราสาททองได้ยงั ไงกัน
แนะนาซอฟท์ครี มจากร้าน Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟท์ครี มนั้นจะเป็ นรสชาเขียว เนื้อครี มเนี ยนนุ่มละมุนลิ้น ทามาจากผงชาเขียว
แท้ๆต้นตารับของญี่ปุ่น ข้างในโคนใส่ แป้ งโมจิ เพื่อเพิ่มความนุ่ มนวลการในลิ้มรส และเพิ่มถัว่ แดงหวานที่ ให้รสชาดเข้ากันดี กบั ชาเขียว
ก่อนจะหุม้ ด้วยแผ่นทองคาที่ผลิตโดยฝี มือช่างทากระดาษวาชิสไตล์ญี่ปุ่น
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จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้ าฟู ชิมิอินาริ ที่ สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่ เป็ นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่ มาสักการะขอพร ให้มี
ความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร นาท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ น ทูต
สวรรค์ ผูค้ อยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรู ปปั้ นของเทพจิ้งจอก ที่มีจานวนมากมาย
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แล้วนาท่านชม ศาลโทริ อิ ซุ้ มประตูสีแดงที่เป็ นสั ญลักษณ์ ของศาลเจ้ าที่มีมากกว่ าร้ อยต้ นทอดตัวยาวตามเส้ นทางของไหล่ เขา
ลดหลัน่ กันบนเส้ นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์ เรื่ อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่ อง
วิง่ ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้ าให้ ตนเองสมความปรารถนา

คา่

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศั ย ณ บริ เ วณจุดพักรถเพื่ อความสะดวกในการเดินทาง โดยในบริ เวณจุดพักรถมีร้านอาหารมากมาย
หลากหลายให้ ท่านได้ เลือกซื้อรับประทานไม่ ว่าจะเป็ นข้ าวหน้ าหมูทอดทงคัตสึ ทอดด้ วยไฟอ่ อนๆ เนื้อหมูน่ ุมๆด้ านในห่ อด้ วยแป้ ง
ฟูฟ่องทอดออกมาได้ สีเหลืองนวล กรอบ ราดด้ วยซอสเข้ มข้ น ชวนให้ ลมิ้ รสหรื อจะเลือกรับประทานราเมนต้ นตารับของแท้ จาก
ญี่ปุ่นน้าซุ ปใส แต่ รสชาติเข้ มข้ นเข้ าถึงรสเครื่ องเทศต้ นตารั บของญี่ปุ่น เพิ่มเติมด้ วยเส้ นอูด้งเหนียวนุ่ม และเนื้อหมูชิ้นใหญ่ ที่
พิถีพถิ ันในการแล่ ชิ้นเนื้อหมูออกมาให้ สวยงามให้ รสชาติสัมผัสลิน้ ได้ ดเี ยีย่ ม

พักที่

โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม

นาโกย่ า – ชมซากุระบริเวณแม่ นา้ ซาไก (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) - ทาคายาม่ า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ทีท่ าการเก่ าเมืองทาคายาม่ า - เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ - อิออน - กิฟุ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่ น้าซาไก เป็ นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ ให้ท่านได้สัมผัสบรรายากาศของ
ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่งแม่น้ า จานวนกว่า 1200 ต้น แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นซากุระจะบานหรือไม่ หรือบำนมำกหรือ
น ้อยขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภำพอำกำศในแต่ละปี โดยปกติซำกุระจะเริม
่ บำนตัง้ แต่ปลำยเดือนมีนำคม – ต ้นเดือนเมษำยนของทุกปี

***ในกรณีทซี่ ากุระไม่ บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นโปรแกรม โดยจะนาท่ านสักการะขอพร ณ ศาลเจ้ า Kogane Shrine
ศาลเจ้ าแห่ งนีถ้ ูกตั้งขึน้ เมื่อปี 135 เป็ นศาลเจ้ าชินโต ตั้งอยู่ทเี่ มืองกิฟุ ศาลเจ้ าแห่ งนีอ้ ยู่ใกล้ กลางใจเมืองกิฟุ สิ่งพิเศษสาหรับศาลเจ้ า
นีค้ ือเป็ นสถานที่ที่รับพลังจากพระเจ้ า ผู้คนส่ วนใหญ่ และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากที่แห่ งนีเ้ พื่อการโชคดีและการค้ าขายที่ร่ารวย
ตามประวัติที่ถูกบันทึกไว้ เดิมทีศาลเจ้ าพังลงเพราะเหตุแผ่ นดินไหวเมื่อปี 1897 หลังจากนั้น 14 ปี ต่ อมาในปี 1905 ได้ ถูกบู รณะ
ใหม่ ขนึ้ หลังจากนั้นได้ พงั ลงอีกครั้งเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1958 จึงได้ ถูกบูรณะขึน้ ใหม่ อกี ครั้ง กล่ าวง่ ายๆคือได้ พงั ลง
จากเหตุการณ์ ต่างๆถึง 3 ครั้งด้ วยกัน ส่ วนในโครงสร้ างในปัจจุบัน ถูกเพิม่ เติมและบูรณะขึน้ ในปี 1988
นาท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่ านจะได้ พบกับบ้ าน
ในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่ อนีไ้ ด้ มาจากคาว่ า กัสโช ซึ่งแปลว่ า พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60
องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของ
บ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมื องทาคายาม่ า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผูค้ นที่ เป็ นมิตร ที่ ได้ชื่อว่า
“ลิตเติล้ เกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมือง
เกี ยวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่ าเมื องทาคายาม่ า ใช้เป็ นทั้งที่ ทางาน และที่ อยู่
อาศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่
แล้ว เป็ นที่ ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่ งเดี ยวที่ ขา้ มพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งภายในนี้ ประกอบด้วยบริ เวณไต่สวน
พิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ (ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่ านละ 430 เยน)
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นาชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่ งยังคงความเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริ งเดินชม เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ ซึ่ ง
เต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ ยงั คงอนุ รักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่
ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่ จะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุ๊กตาตาม
ความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกิฟุ

เดินทางมาถึงทาคายาม่าทั้งที ถ้าไม่ลองของดีของเด็ดเมืองทาคา
ยาม่าก็เหมือนจะมาไม่ถึง ในเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิน้ นั มีร้านอาหาร ของ
ทานเล่น คาเฟ่ มากมายตลอดแนวทางเดินสองข้างทาง สาหรับผูท้ ี่หลงใหล
ในรสชาติของเนื้อวัวนั้น ต้องลอง!!! เนื้อฮิดะ เป็ นเนื้อที่ได้จากวัวที่เลี้ยง
ตามที่ราบสูงฮิดะ
ซึ่งวิธีการเลี้ยงเพื่อให้มีไขมันมากๆก็คือการ”ตัด”ลูก
อัณฑะเพื่อไม่ให้มีการสร้างฮอร์โมนไปผลิตกล้ามเนื้อก็จะทาให้มีไขมัน
แทรกอยูต่ ามเนื้อจานวนมาก แหละนี่คือเคล็ดลับว่าทาไมกินแล้วถึงละลาย
ในปาก และเป็ นที่ชื่นชอบของนักกินเนื้อยิง่ นัก
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าที่เป็ นแบรนด์
ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้
เลย **อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
พักที่

โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ี่

โอซาก้ า - ปราสาทโอซาก้ า – ดิวตีฟ้ รี - ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์ เล็ท

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า นาท่านเดินทางชมบริ เวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้ า (ไม่ รวมค่ าเข้ าปราสาทท่ านละ 600
เยน) ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิ ทรรศการที่จดั แสดงอยูภ่ ายใน ซึ่ งเล่าถึงความเป็ นมาของ
ปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่ องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิ เดโยชิ โตโยโตมิ ผูม้ ี คาสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่ งนี้ (กรณี
เดินทางในช่ วงปลายเดื อน มี.ค.-ต้ นเดื อน เม.ย. ท่ านจะได้ สัมผัสบรรยากาศซากุระบานที่บานสะพรั่ งรอบปราสาทโอซาก้ า ซึ่ ง
ปราสาทโอซาก้ า ถือได้ ว่าเป็ น 1 ใน 10 อันดับของสถานทีช่ มซากุระบานของญี่ปุ่น ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาพอากาศช่ วงนั้นๆ)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องสาอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอด
ภาษี ดิวตีฟ้ รี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้ มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และ
สิ นค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีก
ทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ งเสน่ห์อย่างหนึ่ งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่งดัดทาให้
เป็ นรู ปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่ งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรู ปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ ง จะพยายาม
สร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรู ปเครื่ องหมาย
การค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
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พักที่
วันทีห่ ้ า

จากนั้นนาท่านสู่ ริงกุ เอาท์ เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สิ นค้า “แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายและสิ นค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่ องสาอาง, เครื่ องประดับ, เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้าอุปกรณ์
กีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้า และยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อจะเลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวม
ไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลือกซื้อสิ นค้าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

เช้ า
09.50 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เหิ รฟ้าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ***
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อัตราค่ าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่หอ
้ งละ
2-3 ท่ำน

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

รำคำท ัวร์ไม่รวมตว๋ ั

19 - 23 มีนำคม 2562

27,999

8,000

19,000

20 - 24 มีนำคม 2562

27,999

8,000

19,000

21 – 25 มีนำคม 2562

27,999

8,000

19,000

22 – 26 มีนำคม 2562

28,999

8,000

20,000

23 – 27 มีนำคม 2562

28,999

8,000

20,000

26 – 30 มีนำคม 2562

29,999

8,000

21,000

27 – 31 มีนำคม 2562

29,999

8,000

21,000

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

29,999

8,000

21,000

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562

29,999

8,000

21,000

02 – 06 เมษำยน 2562

29,999

8,000

21,000

03 – 07 เมษำยน 2562

29,999

8,000

21,000

04 – 08 เมษำยน 2562

29,999

8,000

21,000

05 – 09 เมษำยน 2562

29,999

8,000

21,000

11 – 15 เมษำยน 2562 (ว ันสงกรำนต์)

35,999

8,000

25,900

12 – 16 เมษำยน 2562 (ว ันสงกรำนต์)

37,999

8,000

25,900

13 – 17 เมษำยน 2562 (ว ันสงกรำนต์)

37,999

8,000

25,900

18 – 22 เมษำยน 2562

27,999

8,000

19,000

19 – 23 เมษำยน 2562

27,999

8,000

19,000

***ค่ าบริการข้ างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ ละครั้ งจะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง
หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่ า
ตัว๋ เครื่ องบินเต็มใบให้ กบั สายการบินเป็ นทีเ่ รียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนา้ มันทีย่ งั มิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ กรุณาชาระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.
ตัว๋ เมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
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ั้
่ เข้ำประเทศญีป
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซำ
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย ผูท
้ ป
ี่ ระสงค์จะพำน ักระยะสนในประเทศ
ญีป
่ ่ นไม่
ุ
เกิน 15 ว ัน ไม่วำ่ จะด้วยว ัตถุประสงค์เพือ
่ กำรท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
่
เอกสำรในขนตอนกำรตรวจเข้
ั้
ำเมือง เพือ
่ ยืนย ันกำรมีคณ
ุ สมบ ัติกำรเข้ำประเทศญีป
่ ่ น*
ุ
ด ังต่อไปนี้
1. ตว๋ ั เครือ
่ งบินขำออกจำกประเทศญีป
่ ่น
ุ ทำงท ัวร์จ ัดเตรียมให้
้ ำ่ ยทีอ
้ ในระหว่ำงทีพ
2. สง่ิ ทีย
่ น
ื ย ันว่ำท่ำนสำมำรถร ับผิดชอบค่ำใชจ
่ ำจเกิดขึน
่ ำน ักในประเทศ
่
ญีป
่ ่ นได้
ุ
(เชน เงินสด บ ัตรเครดิต เป็นต้น)
ื่ ทีอ
่ คนรูจ
3. ชอ
่ ยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงทีพ
่ ำน ักในประเทศญีป
่ ่น
ุ (เชน
้ ัก โรงแรม
และอืน
่ ๆ) ทำงท ัวร์จ ัดเตรียมให้
4. กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงทีพ
่ ำน ักในประเทศญีป
่ ่น
ุ ทำงท ัวร์จ ัดเตรียมให้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วซี ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิม่ ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระ
เงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การ
เดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิ นค่าบริ การคืน นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ ชาระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การ
สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อ
เอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มี
วีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
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6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ดจากความผิดของทาง
บริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของ
บริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิ น 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่ องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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