
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 
 
22.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 
(นํ�าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัที�สอง โอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น – วดัคนิคาคุจ ิ– นาโกยา่ 
เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ – ออิอน จสัโก ้ 

 
01.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญี
ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ612  บรกิารอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง 
08.40 เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ในอดตี 

จากนั-นนําท่านชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื
องในโอกาสที
นคร
เกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแดจั่กรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจาก
พระราชวังหลวงที
สรา้งขึ-นเมื
อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ
งไดรั้บ
อทิธพิลจากจีน ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลี
ยนมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที
เคยทิ-งเนื-อไมไ้วใ้หม้ีสตีาม
ธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครั-งแรกเมื
อกา้วผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณที
ย่อสว่นลง
มาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี
ก็คอืที
ว่า
ราชการทั -งหลายทั -งปวง) ซึ
งมเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสู่
สวนแบบเฮอนัที
ออกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึนํ-าใสและบนัไดมังกร  

 

 
 
นอกจากนี-ยังสามารถสวมใสช่ดุประจําชาตกิโิมโน (รวมคา่บรกิารเช่าชุดและบรกิารทําผม)ซึ
งเป็นชดุประจําชาตขิอง
ชาวญี
ปุ่ น สําหรบัในฤดูหนาวชุดกโิมโนที�ใส่น ั�นจะใชสํ้าหรบัสวมใสใ่นหนา้หนาวโดยเฉพาะหากทา่นใดกงัวล



 

 

 

เร ื�องความหนาวสามารถสวมใสฮ่ทีเทคเพื�อป้องกนัความหนาวไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดถ้่ายภาพความประทับใจ
ไปกับชดุกโิมโนกับสวนสวยบริเวณโดยรอบศาลเจา้เฮอัน  (ไม่รวมค่าเขา้ชมสวนท่านละ 600 เยน)  นําท่านเปิด
ประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญี�ปุ่ น ซึ
งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี
ปุ่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์ดว้ยการดื
ม
และการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตั -งแต่ประมาณศตวรรษที
 14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท้่านไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเรื
องราวเกี
ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี
ยวกับการดื
มและชงชาที
ไดแ้พร่หลายในบรรดาชน
ชั -นสงูในประเทศญี
ปุ่ น จากน ั�นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศยั 
 

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื
อเป็นสถานที
พักผ่อน ตอ่มาบตุรชาย

ของทา่นไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ-นใหม่เมื
อปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ื
มดํ
ากบัความสะอาดใสของสระนํ-าที
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัว
ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 



 

 

 

 
 
จากนั-น นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า จากนั-นนําท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter 
Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ที
มทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทั -ง 4 ฤดกูาล สามารถเที
ยวได ้
ตลอดทั -งปี  ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว (ตลุาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ  
เนื
องจากมีไฮไลทก์ารประดับไฟขนาดใหญ่ที
สุดในญี
ปุ่ น อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลาย
รูปแบบ ไมว่า่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดบัไฟในนํ-า (Water Illumination)   
 

 
 

จากนั-นนําทา่นชอ้ปปิ-ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่หา้งฯออิอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซื-อสนิคา้ที
เป็นแบรนด์
ญปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหา
ซื-อไดท้ี
นี
ไดเ้ลย **อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั**  

พกัที�  โรงแรม  HASHIMA DAILY  HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

 
วนัที�สาม นาโกยา่ – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ – ที�ทําการเกา่เมอืงทาคายามา่  – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายาม่า จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดที
อดุมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี
สวยงาม ผูค้นที
เป็นมติร นํา
ทา่นเที
ยวชม เมอืงทาคายามา่ ที
ไดช้ ื
อวา่“ลติเต ิ�ลเกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตั -งอยู่ในหุบเขาที
ยังคงดแูลวัด 
ศาลเจา้ แม่นํ-า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว นําทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคา
วะโกะ หมูบ่า้นที
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึ
คุร ิซึ�งเป็นแบบญี�ปุ่ นด ั�งเดมิ ชื�อนี�ไดม้าจากคําวา่ กสัโช ซึ�งแปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที
หลังคาชนัถงึ 
60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืที
พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึ
ง
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ-นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะที
ตกมาอย่างหนัก
ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั-นนําชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึ
งยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญี
ปุ่ นดั -งเดมิอย่างแทจ้รงิ นําทา่นเดนิผ่าน
ชม ที�ทําการเกา่เมอืงทาคายาม่า   ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ 430 เยน ใชเ้ป็นทั -งที
ทํางาน และที
อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที
แลว้ 
เป็นที
ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวที
ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึ
งภายในนี-ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วน
พจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที
  จากนั-นอสิระเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซึ
งเต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที
ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื-อของ
ที
ระลกึพื-นเมอืงและเก็บเกี
ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ
งเป็น
ตุก๊ตาตามความเชื
อของคนโบราณสมัยกอ่น 



 

 

 

 
 
คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  สําหรบัท่านที�ชื�นชอบในรสชาตขิองเนื�อววั ณ เขตเมอืงเก่าซนัมาชิซจึ ิมี

รา้นอาหารที�เป็นสุดยอดของเนื�อฮดิะไม่วา่จะมาเป็นในรูปแบบปิ� งยา่ง ซูชเินื�อฮดิะ หรอืจะเป็นเนื�อบดชุบแป้ง
ทอดในนามที�เรยีกกนัวา่ “โคโระเกะ” สําหรบัทา่นที�ไมท่านเนื�อภายในถนนเสน้นี�ยงัเต็มไปดว้ยรา้นโซบะ ราเมน 
แมก้ระท ั�งขนมหวานของทานเลน่ตา่งๆใหท้า่นไดล้ ิ�มลองอกีมากมาย* 

 

 
 
พกัที� โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�ส ี�        ลานกจิกรรมหมิะ – ปราสาทโอซากา้ – ดวิตี�ฟร ี– ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั-นใหท้า่นไดส้นุกสนานไปกบัลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลื
อนไดต้ามอัธยาศัย ณ 
ดนิแดนแห่งนี-ที
ซึ
งเป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกทีี
มชี ื
อเสยีงทา่นจะ
ไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทา่นที
สนใจจะเชา่อปุกรณ์เครื
องเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานี�ไมร่วมคา่
เขา้ , ค่าเช่าอุปกรณ์เครื�องเล่นสก ีสโนวส์เลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิด
ใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึ�นอยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  
 



 

 

 

 
 
สมควรแกเ่วลานําทา่นทา่นเดนิทางสู ่ โอซากา้  จากนั-นนําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่
รวมคา่เขา้ปราสาท) ซึ
งถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยิ
งใหญ่และชมนทิรรศการที
จัดแสดงอยู่ภายใน 
ซึ
งเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทั -งประวัตแิละขา้วของเครื
องใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสั
งให ้
กอ่สรา้งปราสาทแหง่นี-   
 

 
จากนั-นนําทา่นชอ้ปปิ-งสนิคา้เครื
องสาํอางค ์อาหารเสรมิ เครื
องประดับคณุภาพดทีี
รา้นคา้ปลอดภาษีดวิตี�ฟร ีย่าน ชนิไซ
บาช  ิย่านชอ้ปปิ- งชื
อดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี-มีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้
หลากหลายรูปแบบทั -งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ
งย่านนี-ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชั -นนําแห่งหนึ
งของนครโอซากา้ 
อกีทั -งยังมรีา้นอาหารทะเลขึ-นชื
อมากมาย ซึ
งเสน่หอ์ยา่งหนึ
งคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ
ง
ดดัทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ
งนักทอ่งเที
ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที
ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุ
แหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากที
สดุ เพื
อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่าน
นี-คอื ตกึรูปเครื
องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชื
อดงัจากญี
ปุ่ นนั
นเอง   



 

 

 

เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที�  โรงแรม  BELLEVUE GARDEN HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�หา้  โอซากา้ – สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.50 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เที
ยวบนิที
 XJ613 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
 

** หากทา่นที
ตอ้งออกตัbวภายใน (เครื
องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทกุครั-งกอ่นทําการ 
ออกตัbวเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

10 – 14 มกราคม 2562 26,999 8,000 

11 – 15 มกราคม 2562 26,999 8,000 

16 – 20 มกราคม 2562 26,999 8,000 

17 – 21 มกราคม 2562 26,999 8,000 



 

 

 

22 – 26 มกราคม 2562 26,999 8,000 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 26,999 8,000 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

02 – 06 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

05 – 09 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

06 – 10 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

07 – 11 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

08 – 12 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

14 – 18 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

21 – 25 กมุภาพนัธุ ์2562 26,999 8,000 

12 – 16 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�นทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัpวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 35 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqใน
การเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิqในการคนืมดัจําท ั�งหมด เนื�องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัpวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี�ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที�
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหตุ 1. ต ัpวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั%นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั%นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี%  
 

1. ตั 1วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ% นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

� คา่ตัbวเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี

� คา่นํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 

� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมื-อที
ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

� ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั -นใน

ประเทศญี
ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที
ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ
ม ท่านละ 

1,700 บาท** 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที
ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและ  เครื
องดื
มที
สั
งเพิ
มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

���� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และภาษีหัก ณ ที
จา่ย 3% 

� ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั -นใน

ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื
อสาํรองที
นั
ง  

2. นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั -งหมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจน
ซี
ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเที
ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์-นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี- วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั-นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที
นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื
อนการเดนิทาง นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
(ผูม้ชี ื
อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
 (ผูม้ชี ื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี- 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชาํระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชาํระแลว้ทั -งหมด 
ทั -งนี- ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที
ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที
ชาํระแลว้เนื
องในการเตรยีมการจัดการนําเที
ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที
ยว เชน่ 
การสาํรองที
นั
งตัbวเครื
องบนิ การจองที
พัก   ฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื-อขาดแบบมเีงื
อนไข หรอืเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั -งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี- วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั-นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  



 

 

 

 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทวัรน์ี-สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั-น 
2. ทวัรน์ี-เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที
ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั -งหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิkในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศที
มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที
ยวทกุทา่นยนิดทีี
จะชาํระคา่บรกิารเพิ
มจากการที
มนัีกทอ่งเที
ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที
ทางบรษัิทกําหนดเพื
อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสอืเดนิทาง 
และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัbวเครื
องบนิ ในกรณีที
นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั -งนี- บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที
ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที
เพิ
มขึ-นของนักทอ่งเที
ยวที
มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี-คํานวณจากอตัราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั-น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ
มขึ-น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัbวเครื
องบนิ คา่ภาษีเชื-อเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั-น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตวัขึ-นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ-น และรวมกันทกุชิ-นไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั-น ถา้สิ
งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที

โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั-น  
 
2. สิ
งของที
มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใต ้
ทอ้งเครื
องบนิเทา่นั-น  
 
3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื-อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื-อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื
อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี- หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 


