โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ XJ
เทีย่ ว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้ าจิง้ จอก ฟูชิมิอนิ าริ
ชมความงามของ ป่ าไผ่ อาราชิยาม่ า และสะพานโทเก็ตสึ
สั มผัสความบันเทิงรู ปแบบใหม่ ณ Expo City
ชมซากุระ ณ สวนราลึก บันปากุ
สั กการะพระใหญ่ ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่ งเมืองนารา
มีนา้ ดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
** ปล. ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
ไม่ มรี าคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / เด็กอายุตา่ กว่ า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่ าน
วันแรก
11.00 น.

14.50 น.

กรุ งเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ น
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (น้ าหนัก
กระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย)บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610

22.40 น.
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ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ ว
กว่ าเมืองไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญ
มาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อสั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมี
โทษปรับและจับ***
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่ า – ซันมาชิ ซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
เดิ นทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ (Iga Ninja Museum) ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดี ต ห้องแสดง
นิทรรศการ 2 ห้อง สาหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็ นนิ นจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกัน
อาวุธนิ นจาประเภทต่างๆไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมด้วย อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึง
หากใครอยากลองเป็ นนอนจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย
เดินทางสู่ ทาคายาม่ า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยูใ่ นหุ บเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนาน
นามไว้ว่ า เป็ น ลิ ต เติ้ล เกี ย วโต หรื อ เกีย วโตน้ อ ย เป็ นเมื อ งเก่ า แก่ ที่ ย งั คงอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ซ่ ึ งอารยธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในอดี ตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรื อนสร้ างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ
บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร้ อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผูค้ น ตัวเมืองสวย
สะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ นาท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่า
ที่ ซั นมาชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุ รักษ์ความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปี ก่อนได้เป็ นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคา
ยาม่ าจินยะ (Takayama Jinya) อดี ตทาหน้าที่เป็ นสานักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจาภูมิภาคฮิดะ ในสมัย
การปกครองของโชกุ นโทคุ ง าวะในปี 1692 จนกระทัง่ ปี 1969 จนถึ ง ปั จจุ บ นั เปิ ดเป็ นพิ พิ ธ ภัณฑ์ใ ห้
ประชาชนเข้าชมห้องเสี่ อทาทามิที่ได้รับการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่จดั แสดงข้าวของและ
เอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์ แผนเมือง เป็ นต้น (ไม่ รวมค่ า
เข้ า จ่ ายเพิม่ ประมาณ 430 เยน/ท่าน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่ า นสู่ ชิ ราคาวาโกะ (Shirakawago) เมื องที่ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ ปุ่น เป็ น
หมู่บา้ นชาวนาที่มีรูปร่ างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมืองมรดก
โลกที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ ง HILIGHT!!! หมู่บา้ นแบบกัชโชสึ คุริ เป็ นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า
250 ปี คาว่า “กัชโช” มี ความหมายว่า “พนมมือ ” ซึ่ งเป็ นการบ่งบอกถึ งลักษณะ รู ปแบบของบ้านที่ มี
หลัง คามุ ง ด้ว ยฟางข้า วที่ ท ามุ ม ชัน ถึ ง 60 องศา คล้า ยสองมื อที่ ป ระนมเข้า หากัน ตัวบ้า นมี ค วามยาว
ประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้น
ทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก นาท่านสู่ นาโกย่ า (Nagoya) เป็ นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi)
มีประชากรอาศัยอยูม่ ากกว่า 2 ล้านคน เป็ นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของ
ญี่ปุ่น นาท่านสู่ ย่ านซาคาเอะ เป็ นย่านธุ รกิ จการค้า มีห้างสรรพสิ นค้ามัตสึ ซาคายะ หรื อ เมืองใต้ ดิน
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(central park) ที่เต็มไปด้วยร้ านต่างๆ เช่น ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ , ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอน
ความงาม เป็ นต้น ที่นี่กินบริ เวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
อาราซิยาม่ า – สวนป่ าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึ เคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – โอ
ซาก้า - ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านสู่ อาราชิ ยาม่ า (Arashiyama) อยูท่ างตะวักตกของเกี ยวโต ตัวเมืองอาราชิ ยาม่านั้นจะคึกคักมาก
ในช่วงวันหยุด มีท้ งั ร้านค้า ร้านอาหาร และบริ เวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่ อยๆ นาท่านชม สวน
ป่ าไผ่ (Bamboo Groves) เป็ นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตดั ผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่นหรื อขี่จกั ร
ยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก อิสระให้ท่านเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอด
ผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็ นเสี ยงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบ
กันไปมา ดูสวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริ เวณใกล้ๆ จะเป็ นร้านขายของพื้นเมืองที่ทามา
จากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ ของ หรื อเสื้ อสานจากไผ่ จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึ เคียว
(Togetsukyo Bridge) หรื อนิ ยมเรี ยกว่า Moon Crossing Bridge เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิ ยาม่า
สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็ นภูเขาสู งใหญ่และด้านล่างเป็ นแม่น้ าที่ท้ งั สองฝั่ง
มีแนบต้นซากุระเรี ยงรายเรี ยบแม่น้ าไปเรื่ อยๆ ทาให้เป็ นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง เดินทางกลับสู่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดิ นทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปี
ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่ วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นบ้านพักของท่านโช
กุ นอาชิ ก าก้า โยชิ มิ สุ และท่ า นมี ค วามตั้ง ใจยกบ้า นพัก แห่ ง นี้ ใ ห้เป็ นวัดนิ ก ายเซนภายหลัง จากที่ ท่ า น
เสี ยชี วิต คนไทยนิ ยมเรี ยกกันว่า วัดทอง เนื่ องจากที่วดั นี้ จะมีอาคารหลักเป็ นสี ทองเกื อบทั้งหลังตั้งโดด
เด่นอยูก่ ลางน้ า ทาให้เกิดเป็ นเงาสะท้อนกับพื้นน้ าเบื้องหน้า จนเกิ ดเป็ นภาพที่สวยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์
หนึ่งของเมืองเกียวโต จากนั้นสู่ ศาลเจ้ าเทพเจ้ าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรื อที่คนไทยชอบ
เรี ยกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็ นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสี ยงโด่งดังจากประตูโทริ อิ (Torii Gate) หรื อเสาสี แดงที่
เรี ยงตัวกันจานวนหลายหมื่นต้นจนเป็ นทางเดินได้ทวั่ ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผคู ้ นเชื่ อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์ สิทธ์
โดยเทพอินาริ จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่ นาต่างๆ และ
มักจะมีจิ้งจอกเป็ นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรู ปปั้ นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน นาท่านช้อปปิ้ งกันต่อที่
ดิวตีฟ้ รี อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้ อผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ งย่าน
ชิ นไซบาชิ Shinsaibashi บริ เวณแหล่งช้อปปิ้ งแห่ งนี้ มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้า
ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่ องสาอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋ านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้าน
เสื้ อผ้าสตรี ทแบรนด์ท้ งั ญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็ นต้น เรี ยกว่ามีทุก
อย่างที่ตอ้ งการรวมกันอยูบ่ ริ เวณนี้ จนกระทัง่
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อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
Amagasaki Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่

ปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) - เอ็กซ์ โปซิตี้ – ชมซากุระ ณ สวนลารึกงานเอ๊ กซ์ โป 70 - เมืองนารา – วัดโท
ไดจิ - พระพุทธรู ปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle) (ด้ านนอก) เป็ นหนึ่ งในแลนด์มาร์ คสาคัญของเมืองโอซาก้า
หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นคอนกรี ต, คูน้ า และ
สวนนิ ชิโนมารุ ซ่ ึ งอยู่ทางป้ อมตะวักตก มีตน้ ซากุระกว่า 600 ต้น ในช่ วงเดือนเมษายนจึงเป็ นแหล่ งชม
ซากุระทีโ่ ด่ งดังเพราะฉากด้ านหลังของสวนแห่ งนีจ้ ะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้ าทีส่ วยงามเป็ นอย่ างยิง่
เดินทางสู่ สวนลารึกงานเอ๊กซ์ โป 70 (Expo 70 Commemorative Park) หรื อที่คนญี่ปุ่นเรี ยกกันว่า บันปา
กุ Banpaku Memorial Park เป็ นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยจัดงาน Japan World Expo เมื่อ
ปี ค.ศ. 1970 ซึ่ งถือว่าเป็ นหนึ่ งในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่ งในประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นยุคหลังสงครามโลก
จึ ง มี ก ารสร้ า งสวนนี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ ถึ ง การจัด งานในครั้ งนั้น ปั จ จุ บ ัน ถู ก ดัด แปลงให้ เ ป็ น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ปลูกต้นซากุระไว้มากถึ ง 5,000 ต้น ในบริ เวณกว้าง และเปิ ดไฟสวยงาม
ในช่วงกลางคืนของเทศกาลชมดอกซากุระอีกด้วย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านช้อปปิ้ งกันต่อ ณ เอ็กซ์ โปซิ ตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่ งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิ ต้ ีเป็ นส่ วนหนึ่ งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึก
ถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่ จดั ขึ้ นเมื่ อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมื องซุ อิตะ จังหวัดโอซาก้า มี เนื้ อที่ ท้ งั หมดราว ๆ
172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่ แห่ ง นี้ มีแหล่ งความบันเทิ ง มากมาย ภายใต้คอนเซ็ ปต์ fusing the
enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ ง
กินข้าว หรื อแม้แต่ถ่ายรู ปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิ ต้ ี ได้แบ่งออกเป็ น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. NIFREL พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรู ปแบบการนาเสนองานศิลปะ และยังให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
2. Osaka English Village ชุ มชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าชมได้เรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบที่ไม่ซ้ าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัว่ ทั้งอเมริ กา
3. Pokemon Expogym สวนสนุ กของโปเกมอนแห่ งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทาให้คุณหลงใหลและผจญภัย
ไปกับการ์ ตูนตัวโปรด
4. Orbi สถานที่แห่งการเรี ยนรู้ธรรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็ นภาพยนตร์การ์ตูน
เดิ นทางสู่ เมืองนารา เป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่ มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600) เมือง
หลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวดั และศาลเจ้ามากมายซึ่ งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก

เช้ า

เทีย่ ง

นาท่านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่ อโตแห่ งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) เป็ นหนึ่ง
ในวัดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้ างขึ้นในปี 752
เป็ นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิ พลเป็ นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและ
อิทธิ พลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็ นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรื อ ไดบุทสึ เดน ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสู งถึง 15 เมตร อีกจุดที่
น่าสนใจและเป็ นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยกั ษ์ ซึ่ งฐานขนาดรอบเสานี้ มีขนาดเท่ากันรู จมูกของหลวง
พ่อโต และด้านล่างของเสาร์ จะเป็ นช่ องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่ อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้
ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู ้ได้ในชาติหน้า
จากนั้น ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
วันทีห่ ้ า
00.10 น.

สนามบินดอนเมือง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ611
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
04.00 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้ บริการวันละ 10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้ อยู่
กับ สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั้ นๆ เป็ นหลัก จึ งขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บ เปลี่ย นเวลาท่ อ งเที่ยวตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
***ห้ องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจานวนห้ องจากัดในแต่ ละโรงแรม สงวนสิ ทธิ กรณีลูกค้ า Request ประเภทห้ องพัก
สามารถ Request ได้ แต่ อาจไม่ ได้ ตามทีต่ ้ องการ (On Request)***
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่า 34 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ ท่านส่ งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกค้าทาการจองก่ อนวันเดิ นทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ ชาระมัดจาตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ ั่งให้ ลูกค้ าท่ านอืน่ ทีร่ ออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่ งรายชื่ อสารองทีน่ ั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ -นามสกุล
และอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2
หน้าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่ อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึ ง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่า
จะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น* ดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิ นสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีทมี่ ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อเสนอที่ ต้องได้รับ การยืนยัน จากบริ ษ ทั ฯ อี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพร้ อมให้บริ การของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผูเ้ ดิ นทางต้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิ เช่ น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อ ย 7 วันก่ อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น

11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดิ นทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ
ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา
ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจานวน2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

