OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N
ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3

หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่ าเกียวโต
ขอพร ณ ศาลเจ้ าจิง้ จอก ฟูชมิ ิอนิ าริ ชมความงามของ ป่ าไผ่ อาราชิยาม่ า

วันที่ 1

กรุ งเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

11.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิ น AIR ASIA X ใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (นา้ หนักกระเป๋ า 20
กก./ท่าน หากต้ องการซื ้อน ้าหนักเพิ่ม ต้ องเสียค่าใช้ จ่าย)
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

14.10 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ XJ610

21.55 น.

ถึง เมืองคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ วนาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั (เวลาที่ญี่ปนุ่ เร็ วกว่าเมืองไทย 2
ชัว่ โมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้
นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

Ueno Flex Hotel Iga หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2

หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่ า – ซันมาชิซจู ิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่ า – ซาคาเอะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
เดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ (Iga Ninja Museum) ประกอบด้ วยบ้ านพักอาศัยในอดีต ห้ องแสดงนิทรรศการ 2 ห้ อง
สาหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็ นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้ อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ ให้
นักท่องเที่ยวได้ ชมด้ วย อีกทังยั
้ งมีการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็ นนอนจาดูสกั ครั ้งก็มีชุด
นินจาให้ เช่าและขายอีกด้ วย
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้ ว่า
เป็ น ลิตเติ ้ลเกียวโต หรื อ เกียวโตน้ อย เป็ นเมืองเก่าแก่ที่ยงั คงอนุรักษ์ ไว้ ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต
ของชาวญี่ปนได้
ุ่ อย่างสมบูรณ์ บ้ านเรื อนสร้ างขึ ้นด้ วยไม้ แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร้ อยๆปี มี วัด ศาลเจ้ า
สะพาน ตลาดเช้ าที่คกึ คักเต็มไปด้ วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ นาท่าน

เดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซู จิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ ความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปี ก่อนได้ เป็ น
อย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจิ น ยะ (Takayama Jinya) อดี ต ท าหน้ าที่ เป็ น สานัก งานรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ประจ า
ภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทัง่ ปี 1969 จนถึงปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธ ภัณฑ์ให้
ประชาชนเข้ าชมห้ องเสี่อทาทามิที่ ได้ รับการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี ปั จจุบันใช้ เป็ นที่จัดแสดงข้ าวของและเอกสาร
ทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภมู ิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์ แผนเมือง เป็ นต้ น (ไม่รวมค่าเข้ า จ่ายเพิ่มประมาณ
430 เยน/ท่าน)
เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นหมู่บ้านชาวนาที่มี
รู ป ร่ า งแปลกตาติ ด อั น ดั บ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมื อ งมรดกโลกที่ มี ชื่ อ เสี ย งแห่ ง หนึ่ ง
HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็ นบ้ านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คาว่า “กัชโช” มีความหมายว่า
“พนมมือ” ซึง่ เป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้ านที่มีหลังคามุงด้ วยฟางข้ าวที่ทามุมชันถึง 60 องศา คล้ ายสอง
มือที่ประนมเข้ าหากัน ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้ าง 10 เมตร ทังหลั
้ งถูกสร้ างขึ ้นโดยไม่ใช้ ตะปู ต่อมาใน
ปี 1995 องค์ การยูเนสโกขึ ้นทะเบียนให้ ชิราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก นาท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็ นตัวเมืองของ
จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้ านคน เป็ นเมืองศูนย์รวมการค้ าและการคมนาคมที่สาคัญแห่ง
หนึ่งของญี่ปนุ่ นาท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็ นย่านธุรกิจการค้ า มีห้างสรรพสินค้ ามัตสึซาคายะ หรื อ เมืองใต้ ดิน (central
park) ที่เต็มไปด้ วยร้ านต่างๆ เช่น ร้ านเสื ้อผ้ าแฟชัน่ , ร้ านของใช้ กระจุกกระจิก , ร้ านซาลอนความงาม เป็ นต้ น ที่นี่กิน
บริ เวณตังแต่
้ สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

Hotel Centmain Nagoya หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3

อาราซิยาม่ า – สวนป่ าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – โอ
ซาก้ า - ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยูท่ างตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านันจะคึ
้ กคักมากในช่วงวันหยุด
มีทงร้
ั ้ านค้ า ร้ านอาหาร และบริ เวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้ เรื่ อยๆ นาท่านชม สวนป่ าไผ่ (Bamboo Groves)

เป็ นเส้ นทางเดินเล็กๆที่ตดั ผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่นหรื อขี่จกั รยายผ่านก็ได้ ให้ บรรยากาศที่แปลกและหา
ได้ ยาก อิสระให้ ทา่ นเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพื ้นด้ านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมา
พร้ อมกันก็จะเป็ นเสียงกิ่งก้ านของต้ นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้ บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริ เวณใกล้ ๆ จะ
เป็ นร้ านขายของพื น้ เมืองที่ท ามาจากต้ นไม้ เช่น ตะกร้ าไม้ ไผ่ , ถ้ วย, กล่องใส่ของ หรื อเสือ้ สานจากไผ่ จากนัน้ ชม
สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรื อนิยมเรี ยกว่า Moon Crossing Bridge เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของอา
ราชิยาม่า สะพานนี ้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้ านหลังนันเป็
้ นภูเขาสูงใหญ่และด้ านล่างเป็ นแม่น ้าที่ทงสองฝั
ั้
่งมี
แนบต้ นซากุระเรี ยงรายเรี ยบแม่น ้าไปเรื่ อยๆ ทาให้ เป็ นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึง่ เดินทางกลับสู่
เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปนมายาวนานที
ุ่
่สดุ คือตังแต่
้ ปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 ร่ วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญที่เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของญี่ ปนด้
ุ่ วย
เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นบ้ านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้ า โยชิมิสแุ ละท่านมีความ
ตังใจยกบ้
้
านพักแห่งนี ้ให้ เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรี ยกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วดั นี ้
จะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทังหลั
้ งตังโดดเด่
้
นอยูก่ ลางน ้า ทาให้ เกิดเป็ นเงาสะท้ อนกับพื ้นน ้าเบื ้องหน้ า จนเกิดเป็ น
ภาพที่สวยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึง่ ของเมืองเกียวโต จากนันสู
้ ่ ศาลเจ้ าเทพเจ้ าจิ ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine)
หรื อที่คนไทยชอบเรี ยกกันว่าศาลเจ้ าแดง เป็ นศาลเจ้ าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริ อิ (Torii Gate) หรื อเสาสีแดง
ที่เรี ยงตัวกันจานวนหลายหมื่นต้ นจนเป็ นทางเดินได้ ทวั่ ทังภู
้ เขาอินาริ ที่ผ้ คู นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สทิ ธ์ โดยเทพอินาริ
จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้ าว รวมไปถึงพืชผลไร่ นาต่างๆ และมักจะมีจิ ้งจอกเป็ นสัตว์ค่กู าย
จึงสามารถพบเห็นรูปปั น้ จิ ้งจอกมากมายด้ วยเช่นกัน นาท่านช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ ดิวตี ้ฟรี อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าปลอด
ภาษี ทัง้ เสื ้อผ้ า น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระช้ อปปิ ง้ ย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริ เวณแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งนี ้มี
ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้ วยร้ านค้ าปลีก ร้ านแฟรนไชส์ ร้ านเครื่ องสาอางค์ ร้ านรองเท้ า กระเป๋ านาฬิกา
ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านขนม ร้ านเสื ้อผ้ าสตรี ทแบรนด์ทงญี
ั ้ ่ปนและต่
ุ่
างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart
เป็ นต้ น เรี ยกว่ามีทกุ อย่างที่ต้องการรวมกันอยูบ่ ริ เวณนี ้ จนกระทัง่

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

Amagasaki Plaza Hotel หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) - เอ็กซ์ โปซิตี ้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์ – สนามบิน
คันไซ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle) (ด้ านนอก) เป็ น หนึ่งในแลนด์ มาร์ คสาคัญ ของเมื องโอซาก้ า หอคอย
ปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทังหมด
้
8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกล้ อมรอบด้ วยกาแพงหินคอนกรี ต , คูน ้า และสวนนิชิโนมารุ ซึ่งอยู่
ทางป้อมตะวักตก
นาท่านช้ อปปิ ง้ กันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี ้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้ า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่ง
หนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ เอ็กซ์โปซิตี ้เป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์ โป ที่จดั ขึ ้นเมื่อ
ปี 1970 ตัง้ อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้ า มีเนื ้อที่ทงหมดราว
ั้
ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ ที่แห่งนีม้ ีแหล่ง
ความบันเทิงมากมาย ภายใต้ คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ ทา่ น
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทังช้
้ อปปิ ง้ กินข้ าว หรื อแม้ แต่ถ่ายรูปได้ ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิตี ้ ได้ แบ่งออกเป็ น 5 โซนใหญ่ ๆ ด้ วยกัน ดังนี ้
1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนาเสนองานศิลปะ และยังให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัส
กับสัตว์อย่างใกล้ ชิด
2. Osaka English Village ชุมชนสาหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ที่ไม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัว่ ทังอเมริ
้
กา
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปนุ่ ที่จะทาให้ คณ
ุ หลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ ตนู ตัว
โปรด
4. Orbi สถานที่แห่งการเรี ยนรู้ธรรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้ คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึง่ เป็ นภาพยนตร์ การ์ ตนู

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสูเ่ มืองนารา เป็ นเมืองหลวงของญี่ปนตั
ุ่ งแต่
้ ช่วงเริ่ มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600) เมืองหลวงเก่าแก่แห่ง
นี ้มีวดั และศาลเจ้ ามากมายซึง่ บางแห่งได้ รับการจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก
นาท่านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรื อ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) เป็ นหนึง่ ในวัดที่มีชื่อเสียง
มากที่สดุ และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ ปนุ่ ถูกสร้ างขึ ้นในปี 752 เป็ นเหมือนศูนย์กลางของวัด
ทังหมดในประเทศและมี
้
อิทธิพลเป็ นอย่างมากในยุคนัน้ เพื่อลดบทบาทและอิทธิ พลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้ มีการ
ย้ ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรื อ ไดบุทสึเดน ซึง่ มีขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่น่าสนใจและเป็ นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ ยกั ษ์ ซึง่ ฐานขนาดรอบ
เสานี ้มีขนาดเท่ากันรู จมูกของหลวงพ่อโต และด้ านล่างของเสาร์ จะเป็ นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใคร

สามารถรอดผ่านช่องนี ้ไปได้ ก็จะสามารถตรัสรู้ ได้ ในชาติหน้ า นาท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ห้ างอิออน AEON MALL อยูไ่ ม่ไกล
จากสนามบินคันไซ จากจุดนี ้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้ า ภายในประกอบด้ วย ร้ านอาหาร 43 ร้ านและ
ร้ านสินค้ าแบรนเนมด์ตา่ งๆ อีกกว่า 86 ร้ าน อิสระให้ ทา่ นเลือกซื ้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนัน้ ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
23.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
**บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง
03.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

สำหร ับลูกค้ำท่ำนทีไ่ ม่เอำตว๋ ั เครือ
่ งบิน ห ักค่ำตว๋ ั ออก 9,000 บำท จำกรำคำท ัวร์
* ท่ำนใดมีไฟล์ทบินภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทรำบในว ันจองท ัวร์ *
** ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่ำนเอง **
อ ัตรำค่ำบริกำร
ว ันเดินทำง

รำคำผูใ้ หญ่

พ ักเดีย
่ ว

จำนวน 1 บ ัส

26-30 ก ันยำยน 2561
27 ก ันยำยน-01 ตุลำคม 2561
28 ก ันยำยน-02 ตุลำคม 2561
29 ก ันยำยน-03 ตุลำคม 2561

22,888.23,888.26,888.26,888.-

7,900
7,900
7,900
7,900

34+1
34+1
34+1
34+1

** ปล. รำคำนีไ้ ม่รวมค่ำทิปไกด์ทำ
่ นละ 1,000 บำท/ทริป**
ไม่มรี ำคำเด็ก เนือ
่ งจำกเป็นรำคำพิเศษ / เด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 2 ปี (Infant) รำคำ 7,900 บำท/ท่ำน

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้ บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน
✓ ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
✓ โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
***ห้ องพักที่ญ่ ีปุ่นมีขนาดเล็กและมีจานวนห้ องจากัดในแต่ ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้ า Request ประเภทห้ องพัก สามารถ
Request ได้ แต่ อาจไม่ ได้ ตามที่ต้องการ (On Request)***
✓ ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื่นวี
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนได้
ซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
ุ่
ยื่นวีซา่ ตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้ องขอวีซา่
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆก
× ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่ าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่า 34 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ทา่ นต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลือ่ น
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :

 มัดจาท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลกู ค้ าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
• หากไม่ ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่น่ ังให้ ลูกค้ าท่ านอื่นที่รออยู่
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ทงหมด
ั้
• เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื
นี ้แล้ ว
• หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุช่ ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่ งรายชื่อสารองที่น่ ั ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ช่ ือพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเที่ยวทริ ปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มา
ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทัง้ สิน้
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ าหากไม่
มัน่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
1.

ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด

2.

ยกเลิกการเดินทางไม่ ถงึ 30 วัน ก่ อนการเดินทาง เก็บค่ ามัดจาทัง้ หมด
กรุ๊ ป ที่เดิน ทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้อ งการั น ตีมัด จากับ สายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่ มีการการั นตีค่ ามั ดจาที่ พั ก
โดยตรง หรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่ น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ มี ก ารคื น เงิน ทุ ก กรณี ทั ้ง มั ด จ า หรื อ ค่ าทั ว ร์ ทั ้ง หมด
เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

3.

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯ จัดการให้ )

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กับกรุ๊ ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดย
อาจจะขอเปลีย่ นห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณ าแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการเดินทาง
มิฉะนันบริ
้ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของผู้จดั กากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่ านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้
เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจานวน 2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนันๆ
้ มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ใบจองท ัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
่ ผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) .................................................................. โทร......................................................
ชือ
จานวนผู ้เดินทางทัง้ หมด.................คน

(ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จานวนห ้องพักทีใ่ ช ้ทัง้ หมด.............ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
ื่ ผูเ้ ดินทำง (กรุณำกรอกชอ
ื่ ไทยและอ ังกฤษอย่ำงถูกต้องตำมหน ังสอ
ื เดินทำง เรียงตำมห้องพ ัก)
รำยชอ
ลำด ับ

ื่ -นำมสกุล (ภำษำไทย)
ชอ

ื่ -นำมสกุล(ภำษำอ ังกฤษ)
ชอ

ว ันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมำยเหตุ

กรุณาแจ ้งความประสงค์อน
ื่ ตามทีท
่ า่ นต ้องการ อาทิเช่น

อำหำร

 ไม่ทานเนือ
้ วัว

 ไม่ทานเนือ
้ หมู

 ไม่ทานสัตว์ปีก

 ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอืน
่ ๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้ำพเจ้ำร ับทรำบเงือ
่ นไขในรำยกำรท ัวร์เรียบร้อยแล้ว
ื่ .............................................................ผูจ
ลงชอ
้ อง
(..............................................................)

