OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N
ซุปตาร์ เซเลบริตี ้ (SNOWY)

อลังการอุโมงค์ ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่ าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้ าจิง้ จอก ฟูชมิ ิอนิ าริ

วันที่ 1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่

11.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋ 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 ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ วนาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั (เวลาที่ญี่ปนุ่ เร็ วกว่าเมืองไทย 2
ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้ นา
อาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

Ueno Flex Hotel Iga หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2

ทาคายาม่า – ซันมาชิซจู ิ – ชิราคาวาโกะ – ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกย่า – ซาคาเอะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้ วา่ เป็ น
ลิตเติ ้ลเกียวโต หรื อ เกียวโตน้ อย เป็ นเมืองเก่าแก่ที่ยงั คงอนุรักษ์ ไว้ ซงึ่ อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาว
ญี่ ปนได้
ุ่ อย่างสมบูรณ์ บ้ านเรื อนสร้ างขึ ้นด้ วยไม้ แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร้ อยๆปี มี วัด ศาลเจ้ า สะพาน
ตลาดเช้ าที่คึกคักเต็มไปด้ วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ นาท่านเดนเล่น ชม
บรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ ความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปี ก่อนได้ เป็ นอย่างดี ผ่านชม
อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทาหน้ าที่เป็ นสานักงานรัฐบาลท้ องถิ่นประจาภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการ
ปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทัง่ ปี 1969 จนถึงปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ ประชาชนเข้ าชมห้ องเสี่อทา
ทามิที่ได้ รับการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่จัดแสดงข้ าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่
ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์ แผนเมือง เป็ นต้ น (ไม่รวมค่าเข้ า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน)

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒ นธรรมของประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นหมู่บ้านชาวนาที่มี
รูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ HILIGHT!!!

หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็ นบ้ านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คาว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็ น
การบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้ านที่มีหลังคามุงด้ วยฟางข้ าวที่ทามุมชันถึง 60 องศา คล้ ายสองมือ ที่ประนมเข้ าหากัน
ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้ าง 10 เมตร ทังหลั
้ งถูกสร้ างขึ ้นโดยไม่ใช้ ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโก
ขึ ้นทะเบียนให้ ชิราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก เดินทางสู่ หมูบ่ ้ านนาบานะ โนะ ซาโตะ อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการแสดง
ไฟในหลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรื อ การประดับไฟในน ้า (Water Illumination)
จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็ นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้ านคน
เป็ นเมืองศูนย์รวมการค้ าและการคมนาคมที่สาคัญแห่งหนึ่งของญี่ ปนุ่ นาท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็ นย่านธุรกิจการค้ า มี
ห้ างสรรพสินค้ ามัตสึซาคายะ หรื อ เมืองใต้ ดิน (central park) ที่เต็มไปด้ วยร้ านต่างๆ เช่น ร้ านเสื ้อผ้ าแฟชั่น , ร้ านของใช้
กระจุกกระจิก, ร้ านซาลอนความงาม เป็ นต้ น ที่นี่กินบริ เวณตังแต่
้ สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

Hotel Centmain Nagoya หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3

อาราซิยาม่า – สวนป่ าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้ า - ดิวตี ้ฟรี –
ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยูท่ างตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านันจะคึ
้ กคักมากในช่วงวันหยุด มี
ทังร้้ านค้ า ร้ านอาหาร และบริ เวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้ เรื่ อยๆ นาท่านชม สวนป่ าไผ่ (Bamboo Groves) เป็ น
เส้ นทางเดินเล็กๆที่ตดั ผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่นหรื อขี่จกั รยายผ่านก็ได้ ให้ บรรยากาศที่แปลกและหาได้ ยาก
อิสระให้ ทา่ นเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพื ้นด้ านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้ อมกันก็
จะเป็ นเสียงกิ่งก้ านของต้ นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้ บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริ เวณใกล้ ๆ จะเป็ นร้ านขาย
ของพื ้นเมืองที่ทามาจากต้ นไม้ เช่น ตะกร้ าไม้ ไผ่, ถ้ วย, กล่องใส่ของ หรื อเสื ้อสานจากไผ่ จากนันชม
้ สะพานโทเก็ตสึเคียว
(Togetsukyo Bridge) หรื อนิ ยมเรี ย กว่า Moon Crossing Bridge เป็ น เสมือ นสัญ ลักษณ์ ของอาราชิ ยาม่า สะพานนี ม้ ี
ความสวยงามอย่างมากเพราะด้ านหลังนันเป็
้ นภูเขาสูงใหญ่และด้ านล่างเป็ นแม่น ้าที่ทงสองฝั
ั้
่ งมีแนบต้ นซากุระเรี ยงราย
เรี ยบแม่น ้าไปเรื่ อยๆ ทาให้ เป็ นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึง่ เดินทางกลับสู่

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ ปนมายาวนานที
ุ่
่สดุ คือตังแต่
้ ปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 ร่ วมๆ 1,100 ปี เลยที เดีย ว เกี ย วโตจึงเป็ น เมือ งสาคัญ ที่ เต็ ม ไปด้ วยประวัติ ศาสตร์ และวัฒ นธรรมของญี่ ปุ่ นด้ ว ย
เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นบ้ านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้ า โยชิมิสแุ ละท่านมีความตังใจ
้

ยกบ้ านพักแห่งนีใ้ ห้ เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชี วิต คนไทยนิ ยมเรี ยกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนีจ้ ะมี
อาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทังหลั
้ งตังโดดเด่
้
นอยู่กลางน ้า ทาให้ เกิดเป็ นเงาสะท้ อนกับพื ้นน ้าเบื ้องหน้ า จนเกิดเป็ นภาพที่
สวยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต จากนันสู
้ ่ ศาลเจ้ าเทพเจ้ าจิ ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรื อที่คน
ไทยชอบเรี ยกกันว่าศาลเจ้ าแดง เป็ นศาลเจ้ าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริ อิ (Torii Gate) หรื อเสาสีแดงที่เรี ยงตัวกัน
จานวนหลายหมื่นต้ นจนเป็ นทางเดินได้ ทวั่ ทังภู
้ เขาอินาริ ที่ผ้ คู นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริ จะเป็ นตัวแทน
ของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้ าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ ้งจอกเป็ นสัตว์ค่กู ายจึงสามารถพบเห็น
รู ปปั น้ จิ ง้ จอกมากมายด้ วยเช่นกัน นาท่านช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ ดิวตีฟ้ รี อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ สินค้ าปลอดภาษี ทัง้ เสื ้อผ้ า
น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระช้ อปปิ ง้ ย่ าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริ เวณแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งนี ้มีความยาวประมาณ
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 อย่างที่
ต้ องการรวมกันอยูบ่ ริ เวณนี ้ จนกระทัง่
ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

Amagasaki Plaza Hotel หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี ้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น ้าตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบิน
ดอนเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle) (ด้ านนอก) เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์ คสาคัญของเมืองโอซาก้ า หอคอยปราสาท
จะมีอยูด่ ้ วยกันทังหมด
้
8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกล้ อมรอบด้ วยกาแพงหินคอนกรี ต, คูน ้า และสวนนิชิโนมารุซงึ่ อยูท่ างป้อมตะวัก
ตก
นาท่านช้ อปปิ ง้ กันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี ้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้ า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของประเทศญี่ปนุ่ เอ็กซ์โปซิตี ้เป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดั ขึ ้นเมื่อปี 1970
ตังอยู
้ ่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้ า มีเนื ้อที่ทงหมดราว
ั้
ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื ้นที่แห่งนี ้มีแหล่งความบันเทิง
มากมาย ภายใต้ คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่างๆ 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 สัมผัสกับ
สัตว์อย่างใกล้ ชิด

2. Osaka English Village ชุมชนสาหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่
ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัว่ ทังอเมริ
้
กา
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ ปนุ่ ที่จะทาให้ คณ
ุ หลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ ตูนตัว
โปรด
4. Orbi สถานที่แห่งการเรี ยนรู้ธรรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้ คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึง่ เป็ นภาพยนตร์ การ์ ตนู
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรื อ มิโนะโอะ (Mino-o) เป็ นวนอุทยานและภูเขาชื่อดังประจาเมืองโอ
ซาก้ า สถานที่แห่งนี ้ใช้ เวลาเดินประมาณ 45 นาที ะหว่างทางจะเต็มไปด้ วยร้ านค้ า และวัดต่างๆ เช่น วัดเรี ยวอันจิ (Ryoanji
Temple) เป็ นวัดที่สร้ างไว้ สาหรับให้ นกั บวชบาเพ็ญเพียรของนิกายชุเง็นโด ที่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่างทางเดิ นจากสถานีรถไฟและ
น ้าตก จากนันน
้ าท่านชม น ้าตกมิโนะ ที่ตงตระหง่
ั้
านด้ วยความกว้ าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็ นหุบเขาซึ่งทอดลัด
เลาะไปตามแนวป่ า มีพรรณไม้ ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให้ ทา่ น ชมความงามของต้ นไม้ ที่ถกู ปก
คลุมด้ วยน ้าแข็งและเสาน ้าแข็งในฤดูหนาว จนกระทัง่ ได้ เวลาอันสมควร
นาท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ห้ างอิออน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี ้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอ
ซาก้ า ภายในประกอบด้ วย ร้ านอาหาร 43 ร้ านและร้ านสินค้ าแบรนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้ าน อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อของ
ฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนัน้ ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

23.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง
03.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จานวน

27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561

26,888.-

7,900

34+1

28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS1
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS2
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS1
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS2
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS2

28,888.28,888.28,888.29,888.31,888.31,888.31,888.31,888.31,888.31,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.29,888.32,888.32,888.32,888.39,888.39,888.39,888.39,888.39,888.39,888.-

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900

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

30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS3
39,888.10,900
34+1
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS1
39,888.10,900
34+1
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS2
39,888.10,900
34+1
** ปล. ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่ าน

สาหรับลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน หักค่ าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์

* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั น้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริ การรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน
✓ ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
✓ โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
***ห้ องพักที่ญี่ปนมี
ุ่ ขนาดเล็กและมีจานวนห้ องจากัดในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลกู ค้ า Request ประเภทห้ องพัก สามารถ Request ได้ แต่
อาจไม่ได้ ตามที่ต้องการ (On Request)***
✓ ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ ปนได้
เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
ุ่
ยื่นวีซา่ ตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้ องขอวีซา่
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้

×
×
×
×
×

ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆก
้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริ ป, ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึน้ ต่า 34 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ทา่ นต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลือ่ นการ
เดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลกู ค้ าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
• หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ ลกู ค้ าท่านอื่นที่รออยู่
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้
• เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทังหมดหรื
แล้ ว
• หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่งรายชื่ อ ส ารองที่ นั่ง ผู้เดิ น ทางต้ อ งส่งส าเนาหนังสือ เดิ น ทาง (Passport) โดยเซ็ น ต์ ชื่ อ พร้ อมยื น ยัน ว่า ต้ อ งการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวทริ ปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่สง่ สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน
ทังสิ
้ ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ าหากไม่มนั่ ใจ
โปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
1.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้

2.

ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่ามัดจาทังหมด
้

3.

กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรง หรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืน เงิ นได้ รวมถึ งเที่ยวบิน พิ เศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทังมั
้ ดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุ ประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้
้
าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ ปน*
ุ่
ดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิ น 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่
้
อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้ าและบริ ษัท
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ ้นในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
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, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษั ทฯ จะไม่รับผิด ชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิ ด สิ่งของสูญ หาย อันเนื่องเกิ ด จากความประมาทของท่าน , เกิ ดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กับกรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลีย่ นห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนันบริ
้ ษัทฯ
ไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
ผู้จดั กากับเท่านัน้

11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ น
แบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาในการท่องเที่ยว
และ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอค วามร่ วมมือจากผู้
เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจานวน 2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนันๆ
้ มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM

รายการทัวร์ .................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จานวนผู้เดินทางทังหมด.................คน
้
(ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)
จานวนห้ องพักที่ใช้ ทงหมด.............ห้
ั้
อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ล า ดั
บ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด (ว/ด/ป)

9
10
หมายเหตุ
กรุณาแจ้ งความประสงค์อื่นตามที่ทา่ นต้ องการ อาทิเช่น
อาหาร
 ไม่ทานเนื ้อวัว  ไม่ทานเนื ้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง
(..............................................................)

