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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ี
ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั 

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

วนัทีส่อง โอซาก้า – เกยีวโต – สะพานโทเกทสึเคยีว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - วดัคนิคาคุจ ิ – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ  

01.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ612 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  น าท่านชม สะพานโทเกทสึเคียว คือ สะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้ าโออิงาวะ โดยมีความยาวทั้งส้ิน 155 

เมตร ช่ือของสะพานมาจากจกัรพรรดิคาเมยามะในสมยัคามาคุระ (ค.ศ. 1185–1333) ท่ีช่ืนชมขอ้เท็จจริงท่ีวา่ ในคืนท่ีไม่มีเมฆ 
พระจนัทร์จะดูเหมือนก าลงัขา้มสะพานอยู ่ซ่ึงสะพานแห่งน้ีเป็นสญัลกัษณ์ของอะราชิยามะ  

 

 

 
จากนั้นน าทานเดินทางสู่ เส้นทางสายป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า น้ีตั้งอยูตี่นเขาในเมืองอราชิยาม่า เกียวโต ตลอดสองขา้งทางนั้นราย
รอบไปดว้ยตน้ไผ่ท่ีเสียดแทงกอข้ึนไปบนฟ้าสูงไม่ต ่ากวา่สิบเมตร ปกคลุมทางเดินท่ีลาดเอียงไปตามเนินเขาอยา่งงดงาม เสน้ทาง
น้ีเราสามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ ซึมซบัความสดช่ืนของกล่ินไผ ่ฟังเสียงเสียดสีของกอไผท่ี่เคลา้กบัเสียงลม  
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม วดัคินคะคุจ ิหรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ต่อมาบุตรชายของท่านได้

ดดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วย
ทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม  

 

 

 มาเท่ียวปราสาททอง สถานท่ียอดฮิตในการ์ตูนเร่ืองดงัอิคคิวซงัทั้งทีจะพลาดกบัเมนูของหวานทานเล่นยอดฮิตของปราสาททองไดย้งัไงกนั
แนะน าซอฟทค์รีมจากร้าน Kinkaku Soft Ice Cream ซ่ึงตวัซอฟทค์รีมนั้นจะเป็นรสชาเขียว เน้ือครีมเนียนนุ่มละมุนล้ิน ท ามาจากผงชาเขียว
แท้ๆ ตน้ต ารับของญ่ีปุ่น ขา้งในโคนใส่แป้งโมจิเพ่ือเพ่ิมความนุ่มนวลการในล้ิมรส และเพ่ิมถัว่แดงหวานท่ีให้รสชาดเขา้กนัดีกบัชาเขียว 
ก่อนจะหุม้ดว้ยแผน่ทองค าท่ีผลิตโดยฝีมือช่างท ากระดาษวาชิสไตลญ่ี์ปุ่น 
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จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ให้มี
ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็น ทูต
สวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจ านวนมากมาย  
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แลว้น าท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา
ลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูริ นางเอกของเร่ือง
วิง่ลอดซุ้มประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 
 

 
 

ค า่  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ บริเวณจุดพักรถเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง โดยในบริเวณจุดพักรถมีร้านอาหารมากมาย
หลากหลายให้ท่านได้เลือกซ้ือรับประทานไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าหมูทอดทงคตัสึ ทอดด้วยไฟอ่อนๆ เน้ือหมูนุ่มๆด้านในห่อด้วยแป้ง
ฟูฟ่องทอดออกมาได้สีเหลืองนวล กรอบ ราดด้วยซอสเข้มข้น ชวนให้ลิม้รสหรือจะเลือกรับประทานราเมนต้นต ารับของแท้จาก
ญี่ปุ่ นน ้าซุปใส แต่รสชาติเข้มข้นเข้าถึงรสเคร่ืองเทศต้นต ารับของญี่ปุ่ น เพิ่มเติมด้วยเส้นอูด้งเหนียวนุ่ม และเน้ือหมูช้ินใหญ่ที่
พถิีพถิันในการแล่ช้ินเน้ือหมูออกมาให้สวยงามให้รสชาตสัิมผสัลิน้ได้ดเียีย่ม 

 

 
 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม นาโกย่า – ชมซากรุะบริเวณแม่น า้ซาไก (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  
                                ทีท่ าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจ ิ - ออิอน -  กฟุิ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น ้าซาไก เป็นอนัดบั 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ ให้ท่านไดส้ัมผสับรรายากาศของ 
ซากุระที่บานสะพร่ัง อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแม่น ้ า จ านวนกวา่  1200 ตน้  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นซากรุะจะบานหรอืไม่ หรอืบำนมำกหรอื
นอ้ยขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศในแตล่ะปี โดยปกตซิำกรุะจะเริม่บำนตัง้แตป่ลำยเดอืนมนีำคม – ตน้เดอืนเมษำยนของทกุปี 
 

 
 

***ในกรณีทีซ่ากรุะไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นโปรแกรม  โดยจะน าท่านสักการะขอพร ณ ศาลเจ้า Kogane Shrine 
ศาลเจ้าแห่งนีถู้กตั้งขึน้เม่ือปี 135 เป็นศาลเจ้าชินโต ตั้งอยู่ทีเ่มืองกฟุิ ศาลเจ้าแห่งนีอ้ยู่ใกล้กลางใจเมืองกฟุิ  ส่ิงพเิศษส าหรับศาลเจ้า
นีคื้อเป็นสถานที่ที่รับพลังจากพระเจ้า ผู้คนส่วนใหญ่และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากที่แห่งนีเ้พ่ือการโชคดีและการค้าขายที่ร ่ารวย  
ตามประวัติที่ถูกบันทึกไว้ เดิมทีศาลเจ้าพังลงเพราะเหตุแผ่นดินไหวเม่ือปี 1897 หลังจากนั้น 14 ปีต่อมาในปี 1905 ได้ถูกบูรณะ
ใหม่ขึน้  หลงัจากนั้นได้พงัลงอกีคร้ังเน่ืองจากสงครามโลกคร้ังที ่2 ในปี 1958 จงึได้ถูกบูรณะขึน้ใหม่อกีคร้ัง กล่าวง่ายๆคือได้พงัลง
จากเหตุการณ์ต่างๆถึง 3 คร้ังด้วยกนั ส่วนในโครงสร้างในปัจจุบัน ถูกเพิม่เตมิและบูรณะขึน้ในปี 1988 
น าท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้าน
ในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ช่ือนีไ้ด้มาจากค าว่า กัสโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 
องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของ
บา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูค้นท่ีเป็นมิตร  ท่ีไดช่ื้อว่า
“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมืองขนาดเลก็น่ารักตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น ้ า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมือง
เกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่
อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกกุาวา่ในสมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ี
แลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน
พิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครัว และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  430 เยน)   
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น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึง
เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี
ระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตาม
ความเช่ือของคนโบราณสมยัก่อน  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกฟุิ 
 

 
 
  

 

เดินทางมาถึงทาคายาม่าทั้งที ถา้ไม่ลองของดีของเด็ดเมืองทาคา
ยาม่าก็เหมือนจะมาไม่ถึง ในเขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจินั้นมีร้านอาหาร ของ
ทานเล่น คาเฟ่ มากมายตลอดแนวทางเดินสองขา้งทาง ส าหรับผูท่ี้หลงใหล
ในรสชาติของเน้ือววันั้น ตอ้งลอง!!! เน้ือฮิดะ เป็นเน้ือท่ีไดจ้ากววัท่ีเล้ียง
ตามท่ีราบสูงฮิดะ ซ่ึงวธีิการเล้ียงเพ่ือใหมี้ไขมนัมากๆก็คือการ”ตดั”ลูก
อณัฑะเพ่ือไม่ใหมี้การสร้างฮอร์โมนไปผลิตกลา้มเน้ือก็จะท าใหมี้ไขมนั
แทรกอยูต่ามเน้ือจ านวนมาก แหละน่ีคือเคลด็ลบัวา่ท าไมกินแลว้ถึงละลาย
ในปาก และเป็นท่ีช่ืนชอบของนกักินเน้ือยิง่นกั 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ห้างฯ ออิอน จัสโก้  ให้ท่านไดเ้ลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแบรนด์
ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีได้
เลย **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย**  

 
พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ี่        โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ดวิตีฟ้รี -  ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – ริงกเุอ้าท์เลท็  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาทท่านละ 600 
เยน) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง สัมผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของ
ปราสาท รวมทั้ งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งน้ี (กรณี
เดินทางในช่วงปลายเดือน มี.ค.-ต้นเดือน เม.ย. ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศซากุระบานที่บานสะพร่ังรอบปราสาทโอซาก้า ซ่ึง
ปราสาทโอซาก้า ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 อนัดบัของสถานทีช่มซากรุะบานของญี่ปุ่ น ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศช่วงนั้นๆ) 

 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอด
ภาษี ดวิตีฟ้รี ยา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และ
สินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีก
ทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้
เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายาม
สร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการ สัญลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมาย
การคา้ของ  กลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   
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จากนั้นน าท่านสู่ ริงก ุเอาท์เลต็ (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์
กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel 
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, 
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวม
ไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

พกัที ่  โรงแรม  BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห้่า  สนามบินคนัไซ-สนามบินดอนเมือง 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
09.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ613 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ รำคำทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

19 - 23 มนีำคม 2562 27,999 8,000 19,000 

20 - 24 มนีำคม 2562 27,999 8,000 19,000 

21 – 25 มนีำคม 2562 27,999 8,000 19,000 

22 – 26 มนีำคม 2562 28,999 8,000 20,000 

23 – 27 มนีำคม 2562 28,999 8,000 20,000 

26 – 30 มนีำคม 2562 29,999 8,000 21,000 

27 – 31 มนีำคม 2562 29,999 8,000 21,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 29,999 8,000 21,000 

29 ม.ี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 (วนัสงกรำนต)์ 35,999 8,000 25,900 

12 – 16 เมษำยน 2562 (วนัสงกรำนต)์ 37,999 8,000 25,900 

13 – 17 เมษำยน 2562 (วนัสงกรำนต)์ 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 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

 
การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทั้งหมด  เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่า
ตัว๋เคร่ืองบินเตม็ใบให้กบัสายการบินเป็นทีเ่รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มนัทีย่งัมไิด้ช าระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดนิทาง 
หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 
 
 

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110       

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระ
เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมี
วซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ 
เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง
บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสาย
การบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น  
 
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 
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