
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนบินสู่ญี่ปุ่ นโดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย 
เทีย่วญี่ปุ่ นดินแดนอำทติย์อทุยั ย้อนอดีตสู่สมยัเอะโดะ ณ เมืองเก่ำซันมำชิซึจิ   เยือนหมู่บ้ำนมรดกโลกชิ
รำคำวำโกะ ชมมรดกโลกวดัน ำ้ใส ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปป้ิงถนนสำยกำน ำ้ชำ ชมศำลโทริอ ิซุ้ม

ประตูสีแดง ทีเ่ป็นสัญลกัษณ์ของศำลเจ้ำมำกกว่ำร้อยต้น ช้อปป้ิงเต็มอิม่กนัทีชิ่นไชบำชิ 
ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ำ้แร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่ น 

 
 
 



 
12.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินนำนำชำติดอนเมือง ช้ัน 3 อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 

AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนั่ง จดัท่ีนั่งแบบ 3-3-3 มีบริการ
อาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั(น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิ่ม ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย) 

15.20 น. เหินฟ้ำสู่เมืองโอซำก้ำ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ610 บริกำรอำหำร และเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

22.40 น. เดินทำงถึง สนำมบินคันไซ  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพกั 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ  KOBE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 
 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าชม วดัคิโยมิสึ หรือวดัน ำ้ใส ท่ีติดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 
ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุง
วางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใช้ตะปูสักตวั 
ใช้วิธีการเข้าล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นท่ี
ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นววิทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้
งดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมา
จากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผสั
กบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ท่ีระลึก เก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ 
ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีให้ท่านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไส้ถัว่แดงสูตรดั้งเดิม, 
ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอยา่งเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝาก
ของท่ีระลึกในราคาย่อมเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้ งกาน ้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีก
มากมาย นานาชนิด จากนั้นน าท่านชม ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนบัถือ
ยิง่ของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่าน

วนัทีส่อง        เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ฟูชิม ิอนิำริ – วดัคนิคำคุจ ิ– นำโกย่ำ – ออิอน จัสโก้ 

 
 

วนัแรก        กรุงเทพฯ – สนำมบินดอนเมือง 

 
 



สักการะ พระแม่โพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวง
สวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจ  านวนมากมาย แลว้น าท่านชม 
ศำลโทริอ ิซุม้ประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีมากกวา่ร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่
เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF 
GEISHA ท่ี ซายริู นางเอกของเร่ืองวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปรำสำททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อน 

ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสร้างข้ึน
ใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัความสะอาด
ใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำ
โกย่ำ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ห้ำงฯ ออิอน จัสโก้ 

 
ค ่ำ  **อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย**  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดับเดียวกนั 

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทำคำยำม่ำ จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูค้น
ท่ีเป็นมิตร น าท่านเท่ียวชม เมืองทำคำยำม่ำ ท่ีไดช่ื้อวา่“ลิตเติล้เกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยูใ่น
หุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่ง
ลงตวั น าท่านสู่ “หมู่บ้ำนชิรำคำวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึง
แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวั

วนัทีส่ำม   นำโกย่ำ – ทำคำยำม่ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวะโกะ – ทีท่ ำกำรเก่ำเมืองทำคำยำม่ำ – เขตเมือง
เก่ำซันมำชิซึจิ – กฟุิ 

 



บา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใช้
ตะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ที่ท ำกำรเก่ำเมืองทำคำยำม่ำ ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมยัเอะโดะ 
หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยคุสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึง
ภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจา้หนา้ท่ี  น า
ชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงเดินชม เขต
เมืองเก่ำซันมำชิซึจิ  ซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน
สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่า
ประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคน
โบราณสมยัก่อน  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกฟุิ 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ!! บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงสไตล์ญี่ปุ่นยำกินิคุบริกำรเมนู

เน้ือและหมู คลุกเค้ำกบัน ำ้ซอสสไตล์ญีปุ่่น พร้อมทั้งของหวำนแบบท่ำนไม่อั้น    
  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL  / หรือระดับเดียวกนั 

 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปรำสำทโอซำก้ำ (ไม่รวม
ค่ำเข้ำปรำสำท) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง สัมผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่
ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิ

วนัทีส่ี่    ปรำสำทโอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ – ริงกเุอ้ำท์เลท็ – สนำมบินคนัไซ 

 
 



โตโยโตมิ ผูมี้ค  าสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ชินไซบำชิ ยา่นชอ้ปป้ิง
ช่ือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านน้ีมีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้า
หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึง
ของนครโอซาก้า อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดับ
ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของ
ตนให้ได้มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้บริการ สัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมาย
การค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจากญ่ีปุ่นนั่นเอง จากนั้นน าท่านสู่ ริงกุ เอำท์เล็ต (RINKU 
OUTLET) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมช่ือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเท้า
อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้ แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่ 
เ ส้ื อ ผ้ า ล่ า สุ ด MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ  หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG 
HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯ ล ฯ  ห รื อ เลื อ ก ซ้ื อ สิ น ค้ าส าห รั บ คุ ณ ห นู   AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS,MIKI HOUSE และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

  
 (อสิระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงสินค้ำ) 
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินคันไซ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

00.10 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ611  
บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

04.00 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ 
** หมำยเหตุ : โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ** 

** หำกท่ำนทีต้่องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำร 
ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร *** 
 
 

วนัทีห้่ำ    สนำมบินคนัไซ – สนำมบินดอนเมือง 
 



 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง 

(เด็กอำยุต ่ำกว่ำ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุต ่ำกว่ำ12ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

รำคำทวัร์ 
ไม่รวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

03 – 07 พฤษภำคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

04 – 08 พฤษภำคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

05 – 09 พฤษภำคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

06 – 10 พฤษภำคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 25,900 

09 – 13 พฤษภำคม 2560 32,900 32,900 32,900 8,000 24,900 

10 – 14 พฤษภำคม 2560 32,900 32,900 32,900 8,000 24,900 

12 – 16 พฤษภำคม 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

13 – 17 พฤษภำคม 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

17 – 21 พฤษภำคม 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

19 – 23 พฤษภำคม 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

24 – 28 พฤษภำคม 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

26 – 30 พฤษภำคม 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

02 – 06 มิถุนำยน 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

07 – 11 มิถุนำยน 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

09 – 13 มิถุนำยน 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

14 – 18 มิถุนำยน 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

16 – 20 มิถุนำยน 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

21 – 25 มิถุนำยน 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

23 – 27 มิถุนำยน 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2560 30,900 30,900 30,900 8,000 23,900 

***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ หัวหน้ำทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ำนละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่ำน*** 
 

** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท 
กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปลีย่นแปลงรำคำ 



หมำยเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สำมำรถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจำกเง่ือนไขของสำยกำรบิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณำสอบถำมจำก
หัวหน้ำทวัร์ก่อนกำรใช้บริกำร) 

 ค่ำทปิคนขับรถ หัวหน้ำทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่ำน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
กรุณำมัดจ ำ 10,000 บำท / ท่ำน   หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 

ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี       นำยโสฬส ศิริวลัลภ 

จำกมำตรกำรยกเว้นวซ่ีำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ ำนักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่ำจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสำรในข้ันตอนกำรตรวจ

เข้ำเมือง เพ่ือยืนยนักำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้
1. ตั๋วเคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญีปุ่่น ทำงทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทำง

ทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่น ทำงทวัร์จัดเตรียมให้ 



เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีที่วัน

เดินทำงตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 45 วนั 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 



 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ 
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก 


