เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ชมมรดกโลกวัดน้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ช้อปปิ้งถนนสายกาน้าชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ ของ
ศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ เมืองหลวงเก่านารา
เยือนหมู่บ้านโบราณ คายาบูกิ โน ซาโตะ หมู่บ้านหลังคามุงจากกว่า 40 หลัง

เดินทางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
ราคาเริ่ม 19,999 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องล้าใหญ่ 337 ที่นั่ง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

12.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
(น้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

15.20 น.

เหิรฟ้ าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่น โดยเที่ ยวบิ น ที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ ม
บนเครื่อง

22.40 น.
พักที่

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ทีพัก
โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือ FP HOTELS SOUTH NAMBA หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

โอซาก้ า – เกี ย วโต – หมู่ บ้ า นโบราณคายาบู กิ โ น ซาโตะ - วั ด คิ โ ยมิ สึ – ฟู ชิ มิ อิ น าริ
เกียวโตสเตชั่น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นาท่านเดิน
ทางสู่ มิยาม่า พื้นที่ชนบทบนภูเขาที่ตั้งอยู่ห่างจาก
เกียวโตกลางไปประมาณ 30 กิโลเมตร วัฒนธรรม
แบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการมุงหลังคาแบบ
kayabuki มีกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 200 หลังคาเรือน นาท่านชม หมู่บ้าน คายาบูกิโน ซาโตะ
หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงของการมุงหลังคาแบบ คายาบูกิ ซึ่งมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นที่เกือบ 40
หลัง คือ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผู้คนที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน และทางาน เป็นบรรยากาศที่แท้จริงของ
ชนบทในประเทศญี่ปุ่น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อน
ซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปู
สักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี

เที่ยง
บ่าย

มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็น
วิวทิ วทัศ น์ ของตั วเมื องเกียวโตได้ งดงาม พร้อมกับวิห ารของวัด คิ โยมิ สึ และเชิ ญ ดื่ ม น้ า
ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย
สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง

ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือสินค้า
พืนเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น มีให้ท่านได้
เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้ น
หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา เป็นตุ๊กตา
แต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจาชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคา
ย่อมเยาว์, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานา
ชนิด นอกจากนียังมีไอศกรีมชาเขียวที่ขึนชื่อของเมืองเกียวโตให้ท่านได้เลือกลิมลองอีกด้วย

จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้าฟู ชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็ นที่นับถือยิ่งของ
ประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นา
ท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจาก
สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจานวนมากมาย
แล้วนาท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ าที่มีมากกว่าร้อยต้น
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉาก
ของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อ
ไปขอพรเทพเจ้าให้ ตนเองสมความปรารถนา จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เกียวโต สเตชั่ น
แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าโดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิชิตัน เดอะคิวบ์ หรือร้านค้าบริเวณในสถานี พบ
กั บ ข้า วของเครื่ อ งใช้น านาชนิ ด ไม่ ว่า จะเป็ น เสื้ อ ผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ อ งส าอาง นาฬิ ก า

ค่้า
พักที่

แว่นตา อุปกรณ์อิเลกทรอนิ กส์ กล้องถ่ายรูป เกมส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมต่างๆ หรือของที่ ระลึก
ของเมืองเกียวโต และยังรวมถึง ร้านราเม็ง ชื่อดังให้ท่านได้ทดลองลิ้มรสราเมงชื่อดังของเมือง
เกียวโตที่ได้คัดสรร มาไว้ให้ท่านได้ลองชิมกว่า 10 ร้านดัง (เนื่องจากเป็นร้านแบบญี่ ปุ่นจึงไม่
สามารถจองได้อาจจะต้องยืนรอคิวประมาณ 5-10 นาที)
อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
FP HOTELS SOUTH NAMBA หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซือทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการ
นั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อ
ดัง อาทิ
- ชิน ไซบาชิ ย่านช้อ ปปิ้ งชื่อ ดังของนครโอซาก้ า ภายในย่านนี้ มี ร้านค้ าเก่ าแก่ ป ะปนไปกั บ
ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่า
เป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อ
มากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัด
ทาให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก
อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิ
โกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลา
ฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัว
ใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้านานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น
ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น
- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธ
สถานแห่ ง แรกในญี่ ปุ่ น โดยมี จุ ด เด่ น อยู่ ที่ เจดี ย์ 5 ชั้ น อั น วิ จิ ต ร สร้ า งตามแบบ
สถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์
หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ช้าระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวม
ค่าเดินทาง) ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่าน
ชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราส
สิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุน
สร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ
“สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์”

เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุด น่ารักชื่อดังของญี่ปุ่ น
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street

หรื อ สนุ ก สนานกั บ โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่ ส ร้า งเพื่ อ เอาใจเหล่ า
สาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ
จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา
ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาด
ชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มีแอ
ลกฮอล์ ] และที่ พ ลาดไม่ ไ ด้ คื อ ในโซนนี้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด ของโลก
คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่ มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ ทั นสมั ยใน
การถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์
ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

พักที่

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่้าตามอัธยาศัย
โรงแรม FP HOTELS SOUTH NAMBA หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ปราสาทโอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต – โอซาก้า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่ ง
เล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโย
โตมิ ผู้ มีคาสั่งให้ ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมื องนารา เป็นเมื อง
หลวงแห่ ง แรกของญี่ ปุ่ น สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.1253 น าท่ า นชม วั ด โทไดจิ เป็ น วั ด ที่ มี
ความสาคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคา
มาคุระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่งสาคัญที่ล้าค่าที่สุดของวัดนี้คือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้าง
ด้ ว ยทองสั ม ริ ดที่ มี ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ประดิ ษ ฐานอยู่ ในวิห าร
หลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่
ถึง2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิม และ
ยังได้ ชื่อว่าเป็ นวิห ารไม้ ขนาดใหญ่ ที่ สุดในโลกด้ วยเช่ น กัน และทุ ก
ท่านจะได้สัมผัสกับกวางน่ารักและแสนเชื่องที่อยู่บริเวณรอบวัดเป็น
จานวนมาก
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอ
ซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับ ร้านค้าอัน ทันสมั ย
และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิง
ชั้นนาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ง เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ
ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทาให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่ง
นั ก ท่ อ งเที่ ยวให้ ความสนใจและแวะถ่ า ยรูป กั น เป็ น ที่ ร ะลึ ก อย่ างมาก และร้า นค้ า ทุ ก แห่ ง จะ
พยายามสร้ า งจุ ด เด่ น ให้ แ ก่ ร้ า นของตนให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ให้ เ ข้า มาใช้ บ ริ ก าร
สัญ ลักษณ์ เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภั ณ ฑ์ขนมชื่อดังจาก
ญี่ปุ่นนั่นเอง

จากนั้นนาท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ
อาทิ เครื่องสาอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยัง

เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ
MK
Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือก
ซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ
รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือก
ซื้อสินค้าสาหรับคุณหนู
Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้า
อื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่้า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า)
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ห้า

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

00.10 น.

เหิ รฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ กซ์ เที่ ยวบิ น ที่ XJ611 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

04.00 น.

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ

26 – 30 พฤษภาคม 2560

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
19,999

31 พ.ค..- 04 มิ.ย. 2560
09 – 13 มิถุนายน 2560
14 - 18 มิถุนายน 2560
21 - 25 มิถุนายน 2560
30 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2560
06 – 10 กรกฎาคม 2560
13 - 17 กรกฎาคม 2560
20 - 24 กรกฎาคม 2560
27 - 31 กรกฎาคม 2560
03 – 07 สิงหาคม 2560
10 - 14 สิงหาคม 2560
17 - 21 สิงหาคม 2560
24 - 28 สิงหาคม 2560
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2560
07 – 11 กันยายน 2560
14 - 18 กันยายน 2560
21 - 25 กันยายน 2560
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560

19,999
19,999
19,999
21,999
21,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999

ก้าหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี)

19,999
19,999
19,999
19,999
21,999
21,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตัว๋
(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี)
เครื่องบิน
19,999
8,000 13,000
19,999
19,999
19,999
21,999
21,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

13,000
13,000
13,000
15,000
15,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 3000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจ้าทังหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบิ นเต็มใบให้กับสายการบิน เป็นที่ เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ามันที่ยังมิได้ช้าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช้าระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสันใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึนในระหว่างที่พ้านักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วั น) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือว่าเป็ น วันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ต้ องการขอรับ เงิ น ค่ าบริก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ (ผู้ มี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ ต้องการัน ตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดั งกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือว่าเป็น วัน หยุดท าการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ งให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่ างน้ อ ย 7 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่ า งน้ อ ย 10 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้ เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วั ติ
อุบั ติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตั๋ วเครื่อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้อ เพลิง ค่ าประกั น ภั ย สายการบิ น การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนา
ออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจได้ อ ย่างสะดวก ณ จุดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ ถือ ได้ ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้ าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

