วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

11.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ า่ ย)
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย

14.50 น.

เหิ รฟ้ าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่ น โดยเที่ ยวบิ นที่ XJ610 บริก ารอาหาร และเครื่ องดื่ ม
บนเครื่อง

22.40 น.
พักที่

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ทีพกั
โรงแรม KANSAI SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้า

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นาชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของ
การประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ต้งั อยู่บริเวณเนิ น
เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้ นดินขึ้ นมารองรับระเบียงของ
ตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้ มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุง
เกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่งความรา่ รวย มัง่ คัง่ ,
นมัสการพระโพธิ สตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดใน

กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ
และเชิญดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้ นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า
สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง

จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง ที่
ระลึ ก เกี่ ย วกับ ญี่ ปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ ขึ้ นชื่ อ ที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น มี ให้ท่ า นได้เ ลื อ กชิ ม
หลายหลากรส ไม่ ว่ า จะเป็ นไส้ถั ่ว แดงสู ต ร
ดั้งเดิ ม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็ นต้น
หรื อ ว่ า จะเป็ นชาเกี ย วโต, ตุ๊ ก ตาเกี ย วโต
สัญ ลัก ษณ์ที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ในญี่ ปุ่ น คื อ เกอิ ช า
เป็ นตุ๊ ก ตาแต่ ง กายด้วยชุ ด กิ โ มโนประจ าชาติ
อย่างเต็ มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็ นของฝากของ
ที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีก
มากมาย นานาชนิ ด จากนั้ นนาท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิ ตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่
เป็ นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรื่องพื ชพรรณ
ธัญญาหาร นาท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผูค้ อย
นาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่า นจะได้ตื่น ตากับรูปปั้ นของเทพจิ้ งจอก ที่ มี
จานวนมากมาย แล้วนาท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มี
มากกว่ า ร้อ ยต้น ทอดตัว ยาวตามเส้น ทางของไหล่ เ ขาลดหลั ่นกั น บนเส้นทางยาวถึ ง 4
กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของ
เรื่องวิ่งลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง
บ่าย

พักที่
วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่
พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่
ปราสาทเดิ มได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้ น
ใหม่ เ มื่ อ ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้ว ย
ทองค าเปลวอย่า งสวยงาม ให้ท่ า นได้ดื่ ม ด า่ กับ ความ
สะอาดใสของสระน้ าที่ ส ามารถสะท้อ นให้เห็ น ภาพตั ว
ปราสาทได้อย่างงดงาม จากนั้ น นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง
นาโกย่า นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ห้างฯ อิออน จัสโก้ **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย**
โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL NAGOYA หรือระดับเดียวกัน
นาโกย่ า – ทาคายาม่ า – หมู่ บ า้ นชิ ร าคาวะโกะ -” ที่ ท าการเก่ า เมื อ งทาคายาม่ า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดิ น ทางสู่ เมื องทาคายาม่ า จัง หวัด “ฮิ ดะ” จังหวัดที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ที่
สวยงาม ผูค้ นที่เป็ นมิตร นาท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็ นเมือง
ขนาดเล็กน่ ารักตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศ
แบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นาท่านสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รบั เลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ
ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้าน
ที่หลังคาชันถึ ง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมื อที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ

18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้ นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดี ยว
แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยู่
อาศั ย ของผูว้ ่ าราชการจัง หวัด ฮิ ด ะมาเป็ นเวลากว่ า
176 ปี ภายใต้ ก ารปกครองของโชกุ น โตกุ ก าว่ า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่ แล้ว เป็ นที่ทาการ
รัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดี ยวที่ขา้ มพ้นยุคสมัยมาได้
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ ประกอบด้วยบริเวณไต่สวน
พิจารณาคดี ห้องขังนั กโทษ โรงครัว และห้องพักของ
เจ้าหน้าที่... นาชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่ง
ยังคงคว ามเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิ มอย่างแท้จริงเดิ นชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็ ม
ไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ที่ ยงั คงอนุ รกั ษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้ นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่วา่ จะเป็ น
เหล้าสาเก ซุ ปมิโสะชิ รุ ตุ๊ กตาซารุโบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุ๊ กตาตามความเชื่ อของคนโบราณสมั ยก่อน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้
จากนั้ น น าท่ า นเก็ บ ภาพประทั บ ใจด้า นหน้า
ปราสาทมั ต ซึ โ มโต้ มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า

คา่
พักที่

ปราสาทอีกา เนื่ องจากผนังปราสาทมีสีดา และปี กด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี ก
นก สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็ นที่พกั ของบรรดาเจ้าเมืองในอดี ต
ปั จ จุ บัน หลัง จากได้รับการจัด ตั้ง เป็ นสมบัติป ระจ าชาติ ญี่ปุ่ นได้ปรับ ให้เป็ นพิ พิธ ภัณฑ์ส าหรับ
รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่
มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
บริการเมนู เนื้ อและหมู คลุกเค้ากับน้ าซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบท่านไม่อ้นั
โรงแรม PERMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค - กาแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้ นอยู่กับ
สภาพอากาศ) – กิฟุ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่เมือง โทยาม่ า จุดเริ่มต้นของเส้นทาง กาแพงหิมะ เจแปน แอลป์ เส้นทาง
ท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รูล้ ืม (ขึ้ นกับสภาพอากาศ) นาท่านนั ง่ กระเช้าไฟฟ้ ารูป
ขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิ โจไดร่า เพื่ อทาการเปลี่ ยนรถโค้ชเป็ นสายธรรมชาติ ของทางวนอุ ทยาน
นาท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที่ มีมนต์เสน่ หแ์ ตกต่ างกันทุกฤดู เช่น
น้ าตกโชเมียวเป็ นน้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดาบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี
ลัด เลาะไปตามซอกก าแพงหิ ม ะที่ สู ง ราว 20 เมตร (ช่ ว งกลางเดื อ นเมษายน-ต้น เดื อ น
พฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็น
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้ าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้
ท่านมิรลู ้ ืม

เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้ าไร้มลพิษทะลุ อุโ มงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสู งถึ ง 3,015
เมตร และสูงเป็ นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบ
ไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนี ยภาพอีกฟากฝั ง่
ของภูเขา จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ คุโรเบะไดร่า
ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพ
ของช่ องเขาที่ เป็ นเหวลึ ก สร้างความตื่ นตาตื่ นใจ
อย่างยิ่ งแก่นั กท่องเที่ ยว นาท่า นโดยสารกระเช้า
ข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึ งปลายทางเท่านั้น ไม่มีเสาค้าหรือคัน่ กลาง
เป็ นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า นาท่านโดยสารเคเบิลคาร์ไฟฟ้ ารูป
ขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สนั เขื่อน คุโรเบะ เป็ นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อน
ถึ ง 800 เมตร ท่านสามารถเดิ นชมวิวที่วิ เศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทื อกเขาแอลป์ ได้ และชม
ความแรงของน้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ าสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั น่ สู่เบื้ องล่าง จากนั้ น
นาท่านสู่ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นาท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้ าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์
ใต้ภูเขาทางยาวรวมถึ ง 6.1 กิโลเมตร มุ่ง หน้าสู่สถานี ปลายทาง “โองิซาว่า” จากนั้ นนาท่าน
เดินทางสู่ที่พกั
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม WASHINGGATAKEKOUGEN HOTEL RAINBOW หรือระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว
จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันทีห่ า้

ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถื อได้ว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิ ทรรศการที่จดั แสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึ ง
ความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ
ผูม้ ีคาสัง่ ให้กอ่ สร้างปราสาทแห่งนี้

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ท่านช้อปปิ้ งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอ
ซาก้า ภายในย่านนี้ มีรา้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบ
ทั้งสาหรับเด็ ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถื อว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่ งของนครโอ
ซาก้า อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ งคือ ทุกร้านจะประดับประดา
ร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่ งดัดทาให้เป็ นรูปปู กุ ง้ และปลาหมึก ซึ่ งนั กท่องเที่ ยวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่ นให้แก่
ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึ กรูป
เครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง

จากนั้นนาท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดี ราคา
พิเศษ อาทิ เครื่องสาอาง, เครื่องประดับ, เสื้ อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า

และยัง เป็ นแหล่ ง รวมสิ น ค้า แบรนด์ ญี่ ปุ่ นโกอิ น เตอร์ม ากมายกับ คอลเลคชั น่ เสื้ อผ้า ล่ า สุ ด
อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้ง
เลื อ กซื้ อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อ จะเลื อ กดู
เครื่ อ งประดับ และนาฬิ ก าหรูอ ย่า ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึ ง
รองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้ อสินค้าสาหรับ
คุ ณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้
เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งสินค้า)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่หก

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

เหิ รฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชีย เอ็ กซ์ เที่ ยวบิ นที่ XJ611 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
00.10 น.

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน

13 - 18 เมษายน 2561
17 - 22 เมษายน 2561
18 - 23 เมษายน 2561
19 – 24 เมษายน 2561
24 – 29 เมษายน 2561
25 – 30 เมษายน 2561
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
02 – 07 พฤษภาคม 2561
03 – 08 พฤษภาคม 2561
08 – 13 พฤษภาคม 2561
09 – 14 พฤษภาคม 2561
15 - 20 พฤษภาคม 2561
16 – 21 พฤษภาคม 2561

59,900
45,900
41,900
41,900
41,900
41,900
43,900
41,900
41,900
41,900
41,900
41,900
41,900

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

51,900
37,900
33,900
33,900
33,900
33,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900

22 – 27 พฤษภาคม 2561
23 – 28 พฤษภาคม 2561

41,900
43,900

10,000
10,000

33,900
35,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวัน หยุ ดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อ ว่าเป็ นวัน หยุ ดทาการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิ น ค่า บริ ก ารคื น นั กท่ องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิ นคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
***ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตี มดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดัง กล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่า เป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงิ นค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่วงหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วันก่อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่ างน้ อ ย 10 วัน ก่อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริงของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ย นแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ย นแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้า ที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ด เอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ ได้ท่า นละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

