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NT149
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ ทาคายามา่ 6 วัน 4 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ทาคายาม่า , 6 วัน 4 คนื ,

Ueno Flex Hotel Iga  , MATSUMOTO HOTEL  , TOYOKO INN NAGOYA HOTEL  , Universal Hotel Reborn

คนัไซ - เกยีวโต - ชุดกโิมโน - การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้เฮอนั - ประตูโทรอิ ิ
นาโกยา่ - เมอืงกุโจฮาจมินั - ทาคายามา่ - ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ - เมอืงมตัสโึมโต ้- เมอืงนากาโน่ 

สวนลงิจโิกคุดาน ิ- ไรว่าซาบไิดโอะ - มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์แจ็สทด์รมีนางาชมิะ 
ปราสาทโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติ ี- ชนิไซบาช ิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง

22.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ



วนัท ี2
สนามบนิคนัไซประเทศญปีุ่ น - เมอืงเกยีวโต - แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิปีุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น
- วดัคนิคะคจุ ิ- นาโกยา่

01.15 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั จดัทนีงัแบบ 3-3-3 
(น้าํหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืน้าํหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2
ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ คอืตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วม  ๆ1,100
ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญปีุ่ นดว้ย 

จากนันนําทา่นเปลยีนเครืองแตง่กายดว้ย ชุดกโิมโน ชดุประจําชาตญิปีุ่ นพเิศษ!!! ทา่นสามารถแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนพรอ้มถ่ายรูปสวยๆ
และรับชดุยูคาตะกลับเมอืงไทยเพอืเป็นของทรีะลกึจากทางบรษัิท 

นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั
ศาลเจา้แหง่นีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดโิคเมอผิูท้มีคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมากเนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต
โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงทตัีงอยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 

ไฮไลท!์!!จากนันสมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ นนันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น
(Sado)โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนันมขัีนตอนมากมายเรมิตังแตก่ารชงชาการรับชาและการดมืชาทกุขันตอนนันลว้นมพีธิรีายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพธิชีงชานีไม่ใชแ่ครั่บชมอย่างเดยีวยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)เดมิสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้
โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตังใจยกบา้นพักแหง่นีใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากททีา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรียกกันวา่ วัดทอง
เนืองจากทวัีดนีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเดน่อยู่กลางน ้าํ ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืน ้าํเบอืงหนา้
จนเกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนงึของเมอืงเกยีวโต

จากนันสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จงิจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine)หรือทคีนไทยชอบเรียกกันวา่ศาลเจา้แดงเป็นศาลเจา้ชนิโตมชีอืเสยีงโดง่ดังจาก
ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate)
หรือเสาสแีดงทเีรียงตัวกันจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิารทิผีูค้นเชอืกันวา่เป็นภเูขาศักดสิทิธโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์การเก็บเกยีวขา้วรวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆและมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
เมอืงนาโกยา่ - เมอืงกุโจฮาจมินั - เมอืงทาคายามา่ - ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ - เมอืงมตัสโึมโต้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงกุโจฮาจมินั (Gujo
Hachiman)เป็นทรีูจั้กกันดใีนฐานะเมอืงแหง่น ้าํชาวบา้นและวัฒนธรรมของทนีีมสีว่นใกลช้ดิกับน ้าํมากเป็นแหลง่น ้าํพธุรรมชาตแิม่น ้าํทสีวยงามจงึทําใหท้นีีมชีอืเสยีงทางดา้นออนเซ็นดว้ยเมอืเดนิเลน่ไปในเมอืงนีจะสงัเกตเห็นไดว้า่มทีางน ้าํไหลผา่นทัวทังเมอืง
รวมกันอยู่บรเิวณนี



อสิระใหท้านชม เมอืงกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชม
พพิธิภัณฑเ์ล็กๆแกลเลอรีวัดศาลเจา้อกีทังยังมเีทศกาลเตน้รําฤดรูอ้นอันโดง่เรียกไดว้า่แหลง่ทอ่งเทยีวนีมคีรบทังสายชลิสายธรรมชาตสิายวัฒนธรรม(สถานททีอ่งเทยีงบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ
ราคาไมร่วมกบัคา่ทวัร)์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama)เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไวว้า่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรือ
เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ยัีงคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญปีุ่ นไดอ้ย่างสมบรูณ์
บา้นเรือนสรา้งขนึดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทคีกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น
ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอัินอุดมสมบรูณ์ 

นําทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายาม่าท ีซนัมาชซูิจ ิ(SanmashiSuji) ย่านเมอืงเกา่ทอีนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมอื 300
ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ี

ผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya)อดตีทําหนา้ทเีป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถนิประจําภมูภิาคฮดิะ
ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969
จนถงึปัจจบัุนเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสอีทาทามทิไีดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอย่างดี
ปัจจบัุนใชเ้ป็นทจัีดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทภีมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้
จา่ยเพมิประมาณ 430 เยน/ทา่น)

นําทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago)เมอืงทเีป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญปีุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทมีรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The
most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึ

HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทมีอีายุมากกวา่ 250 ปี คําวา่ “กัชโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื”
ซงึเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทมีหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วททํีามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทปีระนมเขา้หากัน
ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995
องคก์ารยูเนสโกขนึทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก

เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต้

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
Matsumoto Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
เมอืงนากาโน ่- สวนลงิจโิกคดุาน ิ- ไรว่าซาบไิดโอะ - มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์แจ็สทด์รมีนางาชมิะ - เมอืงองิะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่(Nagano)เป็นจังหวัดในภมูภิาคChubu
ภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงูทําใหม้อีากาศหนาวเย็นและมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิย่างทสีดุไดช้อืวา่เป็นหลังคาแหง่ญปีุ่ น
เนืองจากถูกรอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนลงิจโิกคดุาน ิ(Jigokudani Monkey Park)ตังอยู่ทา่มกลางหบุเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani
valley)ในยามาโนะอูจเิป็นน ้าํพรุอ้นธรรมชาตทิลีงิป่าลงมาอาบน ้าํและเป็นทอียู่อาศัยของลงิหมิะชนดินีอกีดว้ย
ภายในพนืทสีวนสาธารณะมสีระวา่ยน ้าํทสีรา้งขนึสําหรับเจา้ลงิทังหลายซงึจากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 5 นาทไีฮไลท!์!
ทา่นจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหวา่งทไีปยังสระน ้าํโดยพวกมันจะจับกลุม่กันเป็นกลุม่ใหญ่ๆมคีวามคุน้เคยกับมนุษย์
อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนในอริยิาบถตา่ง  ๆตามอัธยาศัยขอ้ควรระมัดระวังหา้มเขา้ไปจับหรือใหอ้าหารโดยเด็ดขาด

เทยีง



บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่ไรว่าซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) ไร่วาซาบทิใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ นสมัผัสขันตอนการผลติ
ททีางไร่พถิพีถัินมากๆกวา่จะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรงมาถงึผูบ้รโิภคไดไ้ร่แหง่นีนับไดว้า่เป็นอกีหนงึแหลง่ทอ่งเทยีวธรรมชาตสิายไร่ทใีครไดล้องมาตอ้งตดิอกตดิใจดว้ยทําเลทตัีงการททีางไร่ใชน้ ้าํบรสิทุธจิากลําธารทไีหลมาจากเทอืกเขาทางทศิเหนือซงึชว่งเวลาทเีหมาะสมในการปลกูคอืเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม
ภายในนอกจากไร่วาซาบแิลว้
ยังมรีา้นขายของและรา้นอาหารเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ลอืกซอืผลติภัณฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ยไม่วา่จะเป็นวาซาบสิดวาซาบดิองโซบะวาซาบแิกงกะหรีวาซาบไิสก้รอกวาซาบนิ ้าํสลัดรสวาซาบเิบยีรท์ทํีาจากวาซาบนิ ้าํวาซาบไิอศกรีมรสวาซาบช็ิอกโกแลตรสวาซาบแิละอนืๆอกีมากมาย
อสิระตามอัธยาศัย

จากนัน อสิระใหท้า่นชอ้ปปิง ณ มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์แจ็สทด์รมีนางาชมิะ Mitsui Outlet Park – Just Dream Nagashimaเ
อาทเ์ล็ตมอลลท์มีจํีานวนรา้นคา้มากทสีดุในญปีุ่ นสนิคา้ทนีีจําหน่ายในราคาลด 30 – 70%
จากราคาปกตทินีีมศีนูยอ์าหารและลานกจิกรรมอยู่หลายจดุเหมอืนกับเป็นธมีพารค์แหง่หนงึอสิระใหท้า่นไดห้าของถูกใจเป็นของฝาก ของทรีะลกึ
ในราคาสดุคุม้ตามอัธยาศัย

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูท่พัีก

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
Ueno FrexIga Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
เมอืงองิะ - เมอืงโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - เอ็กซโ์ปซติ ี- ชอ้ปปิงชนิไซบาชิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)(ดา้นนอก)
เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทังหมด8 ชนัตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรีต,
คนู ้าํและสวนนชิโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตกมตีน้ซากรุะกวา่600
ตน้ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทโีดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทสีวยงามเป็นอย่างยงิ

เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิงกันตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติ ี(Expo City) ทเีทยีวแหง่ใหม่ในโอซากา้ศนูยร์วมความบันเทงิทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของประเทศญปีุ่ น
เอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปทจัีดขนึเมอืปี1970
ตังอยู่ในเมอืงซอุติะจังหวัดโอซากา้มเีนือททัีงหมดราวๆ172,000
ตารางเมตรภายในพนืทแีหง่นีมแีหลง่ความบันเทงิมากมายภายใตค้อนเซ็ปตf์using the enjoyment of playing, learning, and discovering
อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง  ๆทังชอ้ปปิง กนิขา้ว หรือแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย เอ็กซโ์ปซติไีดแ้บง่ออกเป็น 8
โซนใหญ่ๆดว้ยกันดังนี
NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํจัดแสดงสตัวต์า่งๆในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะและยังใหนั้กทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกับสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ
Osaka English
Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรูภ้าษาอังกฤษในรูปแบบทไีม่ซ ้าํใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทัวทังอเมรกิา
PokemonExpogymสวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญปีุ่ นทจีะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด
Orbiสถานทแีหง่การเรียนรูธ้รรมชาติ
อสิระชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช ิShinsaibashiบรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงแหง่นีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส์
รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M
Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกวา่มทีกุอย่างทตีอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
Universal Hotel Reborn หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน



วนัท ี6
สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613

13.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี29 มนีาคม 2562 เวลา 14:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่

หมายเหตุ

• รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• หากในภายหลงัทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สาํหรบัการยนืรอ้งขอวซีา่

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
• มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้



ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2
หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขการยกเลกิ

• เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี
และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

•  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

•  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้



โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท  ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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