OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N
ซุปตาร์ เซเลบริต ี (SNOWY)
กําหนดการเดินทางเดือนธ ันวาคม 2561 – มกราคม 2562

ี เอ็ กซ ์ XJ
โดยสายการบิน แอร์เอเชย
อล ังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงส ี Nabana no Sato

แวะเช็คอิน หมูบ
่ า้ นชริ าคาวาโกะ
ิ อ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิงจอก ฟูชม
ิ น
ิ าริ
ิ าม่า และสะพานโทเก็ตส ึ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชย
ั ัสความบ ันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
สมผ
มีนาดื
ํ มบริการบนรถบ ัสว ันละ 1 ขวด
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดียว

จํานวน

27 พฤศจิกายน-01 ธ ันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน-02 ธ ันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน-03 ธ ันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน-04 ธ ันวาคม 2561
02-06 ธ ันวาคม 2561
03-07 ธ ันวาคม 2561
04-08 ธ ันวาคม 2561
08-12 ธ ันวาคม 2561
09-13 ธ ันวาคม 2561
10-14 ธ ันวาคม 2561
11-15 ธ ันวาคม 2561
12-16 ธ ันวาคม 2561
13-17 ธ ันวาคม 2561
14-18 ธ ันวาคม 2561
15-19 ธ ันวาคม 2561
16-20 ธ ันวาคม 2561
17-21 ธ ันวาคม 2561
18-22 ธ ันวาคม 2561
19-23 ธ ันวาคม 2561
20-24 ธ ันวาคม 2561
21-25 ธ ันวาคม 2561
22-26 ธ ันวาคม 2561
23-27 ธ ันวาคม 2561
24-28 ธ ันวาคม 2561
25-29 ธ ันวาคม 2561
26-30 ธ ันวาคม 2561
28 ธ ันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS1
28 ธ ันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS2
29 ธ ันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS1
29 ธ ันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS2
30 ธ ันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1
30 ธ ันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS2
30 ธ ันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS3
31 ธ ันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS1
31 ธ ันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS2
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** ปล. ราคานีไม่รวมค่าทิปไกด์ทา่ นละ 1,000 บาท/ทริป**
ไม่มรี าคาเด็ก เนืองจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุตากว่
ํ
า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน
ว ันแรก

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินค ันไซ ประเทศญีปุ่น

11.00 น.

พร ้อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน AIR ASIA X เจ ้าหนา้ ทีของบริษัท ฯ คอยให ้การต ้อนรับ และอํ า นวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช เ้ ครื อง AIRBUS A330-300 จํ า นวน 377 ที นั ง จั ด ที นั งแบบ 3-3-3
(นํ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต ้องการซือนํ าหนักเพิม ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย)
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง

14.10 น.

เหิรฟ้ าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที XJ610

21.55 น.

่ พั
ถึง เมืองค ันไซ ประเทศญีปุ่น หลั งจากผ่านขันตอนศุลกากรแล ้วนํ าท่านเดินทางสูท
ี ก (เวลาที
ิ
ั
ญีปุ่น เร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชวโมง
กรุณาปรับนาฬกาของท่
านเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
ั พืช ผ ัก ผลไม้
***สําค ัญมาก!! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสตว์
เข้าประเทศ หากฝ่าฝื นมีโทษปร ับและจ ับ***

คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศย

พ ักที

Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสอง

ั
ิ ูจ ิ – ชริ าคาวาโกะ – ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกย่า –
ทาคายาม่า – ซนมาช
ซ
ซาคาเอะ

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยูใ่ นหุบเขาล ้อมรอบด ้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์
ถูกขนานนามไว ้ว่าเป็ น ลิตเติลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็ นเมืองเก่าแก่ทยั
ี งคงอนุรักษ์ ไว ้ซึงอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญีปุ่ นได ้อย่างสมบูรณ์ บ ้านเรือนสร ้างขึนด ้วยไม ้แบบ
โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร ้อยๆปี มี วัด ศาลเจ ้า สะพาน ตลาดเช ้าทีคึกคักเต็มไปด ้วยผู ้คน
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอน
ั อุดมสมบูรณ์ นํ าท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมือง
ั มาชซ
ิ ู จ ิ ย่านเมืองเก่าทีอนุรักษ์ ความเป็ นเอโดะเมือ 300 ปี ก่อนได ้เป็ นอย่างดี
เก่าทาคายาม่าที ซน
ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหน ้าทีเป็ นสํานักงานรัฐบาลท ้องถิน
ประจําภูมภ
ิ าคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถึงปั จจุบน
ั
เปิ ดเป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ให ้ประชาชนเข ้าชมห ้องเสีอทาทามิทได
ี ้รับการบํารุงรักษาเป็ นอย่างดี ปั จจุบันใช ้
เป็ นทีจัดแสดงข ้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนทีภูมภ
ิ าคฮิดะ และประวัตศ
ิ าสตร์
แผนเมือง เป็ นต ้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิมประมาณ 430 เยน/ท่าน)
เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (2)
นํ าท่านสู่ ชริ าคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองทีเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น
เป็ นหมูบ
่ ้านชาวนาทีมีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ น
ื ยงแห่งหนึง HILIGHT!!! หมูบ
เมืองมรดกโลกทีมีชอเสี
่ ้านแบบกัชโชสึครุ ิ เป็ นบ ้านชาวนาโบราณทีมี
อายุม ากกว่ า 250 ปี คํ า ว่ า “ก ช
ั โช” มีค วามหมายว่า “พนมมือ ” ซึงเป็ นการบ่ง บอกถึง ลั ก ษณะ
รูปแบบของบ ้านทีมีหลังคามุงด ้วยฟางข ้าวทีทํ ามุมชันถึง 60 องศา คล ้ายสองมือทีประนมเข ้าหากัน
ตั ว บ ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว ้าง 10 เมตร ทั งหลั งถูก สร ้างขึนโดยไม่ใช ้ตะปู ต่อ มาในปี
1995 องค์การยูเนสโกขึนทะเบียนให ้ชิราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก เดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นนาบานะ โนะ
ซาโตะ อิสระให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น อุโมงค์แสง
ไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประด ับไฟในนํา (Water Illumination) จากนั นเดินทางสู่
เมือ งนาโกย่า (Nagoya) เป็ นตั ว เมือ งของจ งั หว ด
ั ไอจิ (Aichi) มีป ระชากรอาศัยอยู่ม ากกว่า 2
ล ้านคน เป็ นเมืองศูนย์รวมการค ้าและการคมนาคมทีสํ าคัญแห่งหนึงของญีปุ่ น นํ าท่านสู่ ย่านซาคา
เอะ เป็ นย่านธุรกิจการค ้า มีห ้างสรรพสินค ้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดน
ิ (central park) ทีเต็มไป
้กระจุ
ด ้วยร ้านต่างๆ เช่น ร ้านเสือผ ้าแฟชัน, ร ้านของใช
กกระจิก, ร ้านซาลอนความงาม เป็ นต ้น ทีนีกิน
ิ ายะโอโดริ
บริเวณตังแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮซ

คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศย

พ ักที

Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสาม

ิ าม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ ตสเึ คียว – เมืองเกียวโต – ว ัดคินคะคุจ ิ – ศาลเจ้าฟู
อาราซย
้ ปปิ งชน
ิ ิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตีฟรี – ชอ
ิ ไซบาช ิ
ชม

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ิ าม่า (Arashiyama) อยู่ท างตะวัก ตกของเกียวโต ตั ว เมือ งอาราชิยาม่านั นจะ
นํ า ท่า นสู่ อาราชย
คึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทังร ้านค ้า ร ้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเทียวได ้เรือยๆ นํ า
ท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็ นเส ้นทางเดินเล็กๆทีตัดผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถ
เดินเล่นหรือขีจักรยายผ่านก็ได ้ ให ้บรรยากาศทีแปลกและหาได ้ยาก อิสระให ้ท่านเดินชมความงาม
ยามทีมีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพืนด ้านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร ้อมกันก็จ ะเป็ น
เสียงกิงก ้านของต ้นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให ้บรรยากาศโรแมนติกยิงนั ก บริเวณใกล ้ๆ จะ
เป็ นร ้านขายของพืนเมืองทีทํามาจากต ้นไม ้ เช่น ตะกร ้าไม ้ไผ่, ถ ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสือสานจากไผ่
จากนั นชม สะพานโทเก็ ตส เึ คีย ว (Togetsukyo Bridge) หรือ นิย มเรีย กว่า Moon Crossing
Bridge เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สะพานนีมีความสวยงามอย่างมากเพราะด ้านหลังนัน
เป็ นภูเขาสูงใหญ่และด ้านล่างเป็ นแม่นําทีทังสองฝั งมีแนบต ้นซากุระเรียงรายเรียบแม่นําไปเรือยๆ ทํ า
ให ้เป็ นจุดชมซากุระทีสวยงามอีกจุดหนึง เดินทางกลับสู่

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)

นํ าท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึงเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสุด คือ
ตั งแต่ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่ว มๆ 1,100 ปี เลยทีเ ดียว เกียวโตจึงเป็ นเมือ งสํ า คั ญ ทีเต็ ม ไปด ้วย
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรมของญีปุ่ นด ้วย เดินทางสู่ ว ัดคินคะคุจ ิ (Kinkakuji) เดิมสร ้างขึนเพือใช ้
เป็ นบ ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก ้า โยชิมส
ิ ุและท่านมีความตังใจยกบ ้านพักแห่งนีให ้เป็ นวัดนิกาย
เซนภายหลังจากทีท่านเสียชีวต
ิ คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนืองจากทีวัดนีจะมีอาคารหลักเป็ นสี
ทองเกือบทังหลังตังโดดเด่นอยูก
่ ลางนํ า ทําให ้เกิดเป็ นเงาสะท ้อนกับพืนนํ าเบืองหน ้า จนเกิดเป็ นภาพ
ทีสวยงามเป็ นอีก สั ญ ลั ก ษณ์ ห นึงของเมือ งเกีย วโต จากนั นสู่ ศาลเจ้า เทพเจ้า จิงจอกอิน าริ
ื
(Fushimi Inari Shrine) หรือทีคนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ ้าแดง เป็ นศาลเจ ้าชินโต มีชอเสี
ยง
โด่งดังจากประตูโทริอ ิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงทีเรียงตัวกันจํ านวนหลายหมืนต ้นจนเป็ นทางเดิน
ได ้ทัวทังภูเขาอินาริ ทีผู ้คนเชือกันว่าเป็ นภูเขาศักดิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็ นตัวแทนของความอุดม
สมบูรณ์ การเก็บเกียวข ้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจงจอกเป็
ิ
นสัตว์คก
ู่ ายจึงสามารถพบ
เห็ นรูปปั นจิงจอกมากมายด ้วยเช่นกัน นํ าท่านช ้อปปิ งกันต่อที ดิวตีฟรี อิสระให ้ท่านเลือกซือสินค ้า
ิ ไซบาช ิ Shinsaibashi
ปลอดภาษี ทัง เสือผ ้า นํ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระช ้อปปิ งย่าน ชน
บริเวณแหล่งช ้อปปิ งแห่งนีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด ้วยร ้านค ้าปลีก ร ้านแฟรนไชส์ ร ้าน
ิ ร ้านกาแฟ ร ้านอาหาร ร ้านขนม ร ้านเสือผ ้าสตรีทแบรนด์
เครืองสําอางค์ ร ้านรองเท ้า กระเป๋ านาฬกา
ทั งญีปุ่ นและต่า งประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็ นต ้น เรีย กว่ า มีทุก อย่า งทีต ้องการ
รวมกันอยูบ
่ ริเวณนี จนกระทัง
คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศย

พ ักที

Amagasaki Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีส ี
เชา้

ิ ี - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม ว ัดเรียวอ ันจิ – นําตกมิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็ กซโ์ ปซต
โนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้า นนอก) เป็ นหนึงในแลนด์ม าร์ค สํ า คั ญ ของ
เมืองโอซาก ้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด ้วยกันทังหมด 8 ชัน ตัวปราสาทถูกล ้อมรอบด ้วยกํ าแพงหิน
ึ
คอนกรีต, คูนํา และสวนนิชโิ นมารุซงอยู
ท
่ างป้ อมตะวักตก
ิ ี (Expo City) ทีเทียวแห่ ง ใหม่ใ นโอซาก ้า ศู น ย์ร วมความ
นํ า ท่ า นช ้อปปิ งกัน ต่อ ณ เอ็ ก ซ โ์ ปซ ต
บันเทิงทียิงใหญ่ทสุ
ี ดแห่งหนึงของประเทศญีปุ่ น เอ็กซ์โปซิตเป็
ี นส่วนหนึงของสวนสาธารณะทีสร ้าง
ขึนเพือระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ทีจัดขึนเมือปี 1970 ตังอยู่ในเมืองซุอต
ิ ะ จังหวัดโอซาก ้า มีเนือที
ทังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืนทีแห่งนีมีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต ้คอนเซ็ปต์
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให ้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ ทังช ้อปปิ ง กินข ้าว หรือแม ้แต่ถา่ ยรูปได ้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิต ี ได ้แบ่งออกเป็ น 5 โซนใหญ่ ๆ ด ้วยกัน ดังนี
ั นํา จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนํ าเสนองานศิลปะ และยังให ้
1. NIFREL พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สตว์
นักท่องเทียวได ้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล ้ชิด
2. Osaka English Village ชุม ชนสํ า หรั บ คนรั ก ภาษาอัง กฤษ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าชมได ้เรียนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไม่ซําใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัวทังอเมริกา
3. Pokemon Expogym สวนสนุ ก ของโปเกมอนแห่ง แรกในญีปุ่ น ทีจะทํ า ให ้คุณ หลงใหลและ
ผจญภัยไปกับการ์ตน
ู ตัวโปรด
4. Orbi สถานทีแห่งการเรียนรู ้ธรรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต ้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึงเป็ นภาพยนตร์การ์ตน
ู
เทียง

ั
อิสระร ับประทานอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศย
จากนั นนํ าท่านเทียวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ (Mino-o) เป็ นวนอุทยาน
และภูเขาชือดังประจําเมืองโอซาก ้า สถานทีแห่งนีใช ้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ะหว่างทางจะเต็มไป
ด ้วยร ้านค ้า และวัดต่างๆ เช่น ว ัดเรียวอ ันจิ (Ryoanji Temple) เป็ นวัดทีสร ้างไว ้สําหรับให ้นักบวช
บําเพ็ญเพียรของนิกายชุเง็นโด ทีตังอยูร่ ะหว่างทางเดินจากสถานีรถไฟและนํ าตก จากนั นนํ าท่านชม
นําตกมิโนะ ทีตังตระหง่านด ้วยความกว ้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็ นหุบเขาซึงทอดลัดเลาะ
ไปตามแนวป่ า มีพรรณไม ้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให ้ท่าน ชมความงาม
ของต ้นไม ้ทีถูกปกคลุมด ้วยนํ าแข็งและเสานํ าแข็งในฤดูหนาว จนกระทังได ้เวลาอันสมควร
นํ า ท่า นอิส ระช ้อปปิ ง ห้า งอิอ อน AEON MALL อยู่ไ ม่ไ กลจากสนามบินคั นไซ จากจุด นีสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก ้า ภายในประกอบด ้วย ร ้านอาหาร 43 ร ้านและร ้านสินค ้าแบรนเนมด์
ต่างๆ อีกกว่า 86 ร ้าน อิสระให ้ท่านเลือกซือของฝาก ของทีระลึกตามอัธยาศัย
จากนน
ั ได้เวลาอ ันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินค ันไซ

23.55 น.

ี เอ็ กซ ์ เทียวบินที XJ611
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชย

**บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง**
ว ันทีห้า

สนามบินดอนเมือง

03.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

สําหร ับลูกค้าท่านทีไม่เอาตวเครื
ั
องบิน ห ักค่าตวออก
ั
9,000 บาท จากราคาท ัวร์
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ันจองท ัวร์ *
** ทงนี
ั เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

ิ ธิ : รายการท วั ร์ส ามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ,
บริษ ท
ั ขอสงวนส ท
การเมือ ง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า การบริก ารของรถบ ส
ั นํา เทียวญีปุ่น ตาม
ั
กฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให้บริการว ันละ 10 ชวโมง
มิอาจเพิมเวลาได้ โดยม ัคคุเทศก์และคนข ับ
จะเป็นผูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาพการจราจรในว ันเดินทางนนๆ
ั เป็นหล ัก จึงขอ
ิ ธิในการปร ับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
สงวนสท
อ ัตราค่าบริการรวม

 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํามัน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ
 โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
ิ ธิกรณีลูกค้า Request ประเภท
***ห้องพ ักทีญีปุ่นมีขนาดเล็ กและมีจํานวนห้องจําก ัดในแต่ละโรงแรม สงวนสท
ห้องพ ัก สามารถ Request ได้ แต่อาจไม่ได้ตามทีต้องการ (On Request)***
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
 ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
× ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ใน
ห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมิได ้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ น กรณี ประกาศให ้กลับมายืนร ้องขอวีซา่ อีกครัง (เนืองจากทางญีปุ่ นได ้ประกาศ
ยกเว ้นการยืนวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทยสําหรับผู ้ทีประสงค์พํานั กระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศให ้ยืนวีซา่ ตามเดิม ผู ้เดินทางจะต ้องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรั บการยืน
ร ้องขอวีซา่
× ค่า ธรรมเนีย มในกรณี ท ีกระเป๋ าสัมภาระทีมีนําหนั ก เกินกว่าทีสายการบิน นั นๆกํ า หนดหรือ สัม ภาระใหญ่เ กินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบินไปแล ้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน และหัวหน ้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปม ัคคุเทศก์, คนข ับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3 %
เดินทางขึนตํา 34 ท่า น หากตํ ากว่า กํ า หนด กรุ๊ป จะไม่ส ามารถเดินทางได ้ หากผู ้เดินทางทุก ท่า นยินดีท ีจะชํ า ระ
ค่าบริการเพิมเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะประสานงานในการเดิ
ี
นทางตามประสงค์ให ้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิท ธิในการงดออกเดินทางและเลือนการเดินทางไปในวั นอืนต่อ ไป โดยทางบริษัท ฯจะแจ ้งให ้ท่า นทราบ
ล่วงหน ้า
เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 ม ัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลก
ู ค ้าทําการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
 ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน


ํ ระม ัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตต ัดทีนงให้
หากไม่ชา
ั
ลก
ู ค้าท่านอืนทีรออยู่



หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือนไข



เมือท่านชําระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขและข ้อตกลงต่างๆทีได ้
ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว



ํ ระเงินในแต่ละสว่ นแล้ว โปรดสง่ สา
ํ เนาการโอนเงิน พร้อมระบุชอพน
ื
หากชา
ักงานขายมาทางแฟกซ ์



ํ รองทีนงั ผูเ้ ดินทางต้องสง่ สา
ํ เนาหน ังสอ
่ รายชอส
ื า
ื เดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชอพร้
ื
สง
อมยืนย ัน
ํ เนาหน ังสอ
่ สา
ื
ว่าต้องการเดินทางท่องเทียวทริปใด, ว ันทีใด, ไปก ับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง
ิ
ี
เดิน ทาง (Passport) มาให้ ทางบริษ ท
ั ฯขอสงวนส ท ธิไม่ร บ
ั ผิด ชอบค่า เส ย หายอ น
ั เกิด จากความ
ื
ิ
ผิดพลาดจากการสะกดชอ-นามสกุ
ล และอืนๆ เพือใชใ้ นการจองตวเครื
ั
องบินทงส
ั น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต ้องมีอ ายุคงเหลือ ณ วั นเดินทางมากกว่า 6 เดือ นขึนไป และเหลือหน ้ากระดาษ
อย่างตํา 2 หน ้าหากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั

เงือนไขยกเลิกการจอง :
ั
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 ว ันขึนไป คืนเงินทงหมด

2. ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็ บค่าม ัดจําทงหมด
ั
่ งว ันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการ ันตีม ัดจําก ับสายการบิน หรือกรุป
๊ ทีเดินทางชว
๊ ทีมีการการ ันตีคา
่ ม ัดจํา
3. กรุป
ทีพ ักโดยตรง หรือโดยการผ่านต ัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบิน
ิ ธิ ไม่ม ก
พิเ ศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนส ท
ี ารคืน เงิน ทุก กรณี ท งม
ั ด
ั จํา
หรือค่าท ัวร์ทงหมด
ั
เนืองจากค่าตวเป
ั ็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนนๆ
ั
ั
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย ผูท
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 15
ว ัน ไม่ว่าจะด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ั
า
เมือง เพือยืนย ันการมีคณ
ุ สมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น* ด ังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให ้)
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํ านั กในประเทศญีปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให ้)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให ้)
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา
1. หนั งสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมายและเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ ารพํานั กระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานั กไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ
ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ

ึ ษารายละเอียดทงหมดก่
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศก
ั
อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงก ันระหว่างท่านลูกค้าและบริษ ัท
ิ ธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึนในกรณีทมี
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ี ผร
ู ้ ว่ มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนั ดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนั กท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือ ว่าท่านได ้ยอมรั บเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
7. รายการนี เป็ นเพีย งข ้อเสนอทีต ้องได ้รั บ การยืน ยั น จากบริษั ทฯ อีก ครั งหนึ ง หลั ง จากได ้สํ า รองโรงแรมทีพั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี / ปลอด
บุหรีได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้
9. กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ ล
ี แชร์ กรุณาแจ้งบริษ ัทฯ อย่างน้อย 7 ว ันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
10. มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
โดยผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั น
11. ผู ้จั ด จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนื องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัว แทนต่างๆ ในกรณี ทผู
ี ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุก ประเทศในรายการท่อ งเทียว อัน เนื องมาจากการกระทํ าทีส่อ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ
12. กรณีต ้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห ้องหรือห ้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห ้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห ้องให ้เป็ นแบบ แยก 2 ห ้อง คือ 1 ห ้องพักคู่ และ 1 ห ้องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช ้จ่ายเพิม
1.
2.
3.
4.

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให ้เวลา
ในการท่องเทียวและ ช ้อปปิ งแต่ละสถานทีน ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา
ซึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู ้เดินทางในบางครังทีต ้องเร่งรีบ เพือให ้ได ้ท่องเทียวตามโปรแกรม
14. บริการนํ าดืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริมในวันที 2 ของการเดินทาง ถึงวันที 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2
ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถให ้บริการวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั นๆ มิอาจ
เพิมเวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง

