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เท่ียวสดุคุม้เจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเต็มอ่ิม 

ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญ่ีปุ่ น 

ชมหมู่บา้นมรดกโลก แวะซ้ือของฝาก ณ ตรอกเก่าซันมาชิซจิู   

อ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเลสดๆในตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

 เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่ น 

 บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง 

 บฟุเฟ่ตใ์นโรงแรม  

 

กรกฏาคม – กนัยายน 2560  

ราคาเริม่ตน้ 24,900.- 

  

XJ 610 DMK – KIX    14.15 – 22.00 

 
XJ 611 KIX   – DMK  23.55 – 03.45 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ     

2 
สนามบินคนัไซ – ศาลเจา้ฟชิูมิ อินาริ – วดัโทฟคุจุิ – วดัคิโยมสึิ –  

กิฟุ    

BELLEVUE GARDEN HOTEL  

KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า 

3 
กิฟุ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผูว้า่ทาคายามา่จนิยะ (ชม

ดา้นใน) – ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซจูิ – เอ็นนะเคียว    

GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
เอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า – ตลาดปลาคโุรม่อน 

– ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ   

- - 
YUKAI RESORT ENAKYO KOKUSAI 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 
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11.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1 ผู้ โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

14.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 

22.00 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนั ้นน าท่านเข้าที่พัก สนามบินคันไซ ณ BELLEVUE GARDEN HOTEL KANSAI 

AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 

  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เกียวโต น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรอื ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจา้แห่ง

ธญัญาหารหรอืการเกบ็เกีย่ว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็น

ศาลเจ้าที่มชีื้อเสยีงและได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินารวิ่า  30,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น 

สรา้งขึน้จากความรว่มมอืร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบชูาสุนขัจิง้จอกซึง่เชื่อกนัว่าเป็นฑตูส่งสารของ

เทพเจา้แห่งการเก็บเกี่ยว สมัผสัความสง่างาม โทรอิ ิหรอื ซุม้ประตู ญี่ปุ่ นโบราณ จ านวนมากกว่า 

หมื่นคู่ซุม้ประตู ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร  

ดว้ยเงนิบรจิาคของแรงแห่งศรทัธาบรรดานักธุรกจิที่ประสบความส าเรจ็สรา้งถวายสกัการะ ณ ศาล

เจา้แห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สแีดง ในฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรีา้นขาย    

อุดง้จิง้จอก หรอื คสิเึนะ อุดง้ ท่านคงปฏเิสธไมไ่ดท้ีจ่ะแวะลองลิม้รส 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยชาบชูาบญีูปุ่่ น 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทฟุคุจิ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1236 โดยตระกลูฟูจิวาระ เป็นวดัเซน็ขนาดใหญ่ 

ชื่อของวดัมคีวามสมัพนัธก์บัวดั 2 แห่งในนารา คอื วดัโทไดจแิละวดัโคฟุคุจ ิ ซึง่มทีัง้ชาวญี่ปุ่ นและ

ชาวต่างชาตต่ิางมาที่วดัแห่งนี้  จุดที่เด่นของวดัคอื สะพานซุเทนเคียว (ZUTENKYO) ที่ล้อมรอบ

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 สนามบินคนัไซ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – วดัโทฟคุจิุ – วดัคิโยมิสึ – กิฟ ุ
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ดว้ยต้นเมเป้ิลกว่า 2,000 ตน้ ปกคลุมสะพานยาวถงึ 100 เมตร หากมองลงไปจากระเบยีงไมท้ีเ่ชื่อม

ระหว่างโบสถ์กบัวหิารทีอ่ยูเ่หนือสวน จะเหน็ทะเลต้นเมเป้ิลอยู่ตรงหน้า นอกจากนัน้ยงัสามารถเดนิ

ลงไปชมในสวนทัง้ที่ตดิกบัระเบยีงและอยู่ใต้ระเบยีงได้อกีด้วย ในฤดูรอ้นต้นเมเป้ิลกจ็ะเป็นสเีขยีว

ชะอุ่ม สวยงามไม่แพก้นั อกีทัง้ยงัมสีวนหนิซึง่มกีารจดัวางต าแหน่งของก้อนหนิซึง่มคีวามลงตวัราว

กบัเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยงัมสีวนอีกมากมายรวมถึง ประตูซานม่อน ความสูง 22 

เมตร สรา้งเป็นแบบเซน็โบราณและสถาปัตยกรรมแบบเซน็ต่าง ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพความงามราวกบั

ภาพวาดของแมกไมแ้ละสถาปัตยกรรมทีถู่กรงัสรรคม์าอย่างประณตี 

น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส ที่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม น ้ า

ศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกิดจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแห่งน้ีมชีื่อเสยีงด้วยห้องโถง

กลางของวดัที่ถูกจดัให้เป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึ่งมรีะเบยีงไมท้ี่สรา้งยื่นออกนอกตวั อาคารของวหิาร

โดยมเีสาค ้าถงึ 139 ต้น เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงได้อย่างกว้างไกลสุดตา สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสู่ กิฟ ุ

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั กิฟ ุณ GIFU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่ น

แบบดัง้เดมิรปูร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้น

สไตลน์ี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมือ ตามรปูแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะที่ตกทบัหลงัคาอย่าง

หนกัในช่วงฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารกัอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพ

ธรรมชาตไิว้ได้เป็นอย่างด ีและได้รบัการอนุรกัษ์สถานที่ต่างๆ ของเมอืงไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แผนผงัเดียวกับเกียวโตในอดีต บ้านเรอืนไม้-ที่จดัแต่งน่ารกั เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดม

DAY 3 
กิฟ ุ– หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผูว่้าทาคายาม่าจินยะ (ชมด้านใน) –  

ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ – เอน็นะเคียว 
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สมบูรณ์ สมยันารา ช่างไมข้องเมอืงทาคายาม่าไดถู้กจารกึว่าเป็น ช่างไมฝี้มอืดมีชีื่อเสยีงทีสุ่ด เดนิ

ท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรอื ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึง่เป็นทัง้สถานทีท่ างาน 

และที่อยู่อาศยัของ ผู้ว่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้งแบบเก่า ยุคคา

นาโมรหิลงัสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั แต่เดมิสรา้งขึน้ปีค.ศ.1615 ช่วงการ

ปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที่ 19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมยัเอ

โดะ หรอืกว่า 300 ปีมาแลว้) จนกระทัง่รฐับาลเขา้มาดแูล ไดส้รา้งอาคารขึน้ใหม่เลยีนแบบของเก่าที่

เหมอืนจรงิ ลกัษณะคล้ายพระราชวงัย่อส่วน ตวัอาคารถูกล้อมรอบด้วยก าแพงดูแขง็แกร่ง และ

สามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูทีโ่อ่อ่าสงา่งาม ภายในอาคารท่านจะไดช้มหอ้งต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็น

หอ้งบญัชาการ หอ้งรบัรอง หอ้งเครือ่ง หอ้งเตรยีมอาหาร หอ้งโถงอเนกประสงคแ์ยกส่วนแต่ละหอ้ง

อยา่งชดัเจน  

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดลอ้มและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิคา้พืน้เมอืงที่ระลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั เอน็นะเคียว ณ YUKAI RESORT ENAKYO KOKUSAI HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ต์นานาชนิด 

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี่ปุ่ น น าท่านสู่ เท็มโปซาน เป็นท่าเรอืการคา้ระหว่างประเทศมาตัง้แต่

สมยัเมจ ิแต่มาบดันี้ ไดก้ลายเป็นรสีอรต์ท่องเทีย่วส าคญัของเมอืงไปแลว้ นอกจากพพิธิภณัฑส์ตัว์

น ้า KAIYUKAN ชงิชา้สวรรค ์DAIKANRANSHA พพิธิภณัฑศ์ลิปะ เรอืส าราญท่องอ่าวโอซากา้แลว้ 

ยงัมรีา้นอาหารอร่อยๆเรยีงรายอยู่มากมาย ไม่ว่าเดก็หรอืผู้ใหญ่ที่ได้มโีอกาสมาเหน็เจา้ฉลามวาฬ

DAY 4 
เอน็นะเคียว – เทม็โปซาน – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า – ตลาดปลาคโุรม่อน – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – 

สนามบินคนัไซ 
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ว่ายวนไปมา ต้องอดทีจ่ะรูส้กึไมไ่ดว้่าทะเลนัน้ชัง่งดงามอะไรเท่านี้ แวะมาเทีย่วแถว BAY AREA นี้

กนั น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้าไคยูคงั พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ นและเป็น

หนึ่งในพพิธิภณัฑส์ตัว์น ้าอนัดบัต้นๆ ของโลก มปีรมิาณน ้ารวมทัง้หมด 11,000 ตนั จดัแสดงสตัว์

น ้ามากกว่า 580 ชนิด จ านวนกว่า 30,000 ตวั (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า) 

                        ***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาคโุรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพืน้เมอืงยอดนิยมทีพ่่อคา้ พ่อครวั

จากรา้นต่างๆ ตอ้งแวะเวยีนกนัเขา้มาซือ้วตัถุดบิสดจากทะเลเพื่อน าไปประกอบอาหารเป็นประจ า

ทุกวนั ในละแวกนัน้เองกม็รีา้นอาหารทะเลสดๆหลายรา้นใหท้่านสามารถลิม้ลองอย่างหลากหลาย 

อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั อาทเิหลา้บ๊วย ผกัผลไม ้รวมถงึอาหารทะเลทีส่ดใหม่ ซึง่

ระหว่างสองขา้งทางท่านจะสงัเกตุเหน็ว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไมส่กปรกเลยสกันิดเดยีว 

น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชัน้น าแห่งหนึ่ งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมี

รา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็นรปูปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากทีสุ่ด เพื่อดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระเพื่อให้ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครือ่งส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

  ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน 

23.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 

 
 

 

03.45 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

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

DAY 5 สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 



หน้า 6 / 9 

 

ก าหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – กนัยายน 2560 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

05 – 09 ก.ค. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
12 – 16 ก.ค. 26,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
19 – 23 ก.ค. 27,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
26 – 30 ก.ค. 27,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
02 – 06 ส.ค. 26,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
09 – 13 ส.ค. 28,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
16 – 20 ส.ค. 27,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
23 – 27 ส.ค. 27,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 26,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
06 – 10 ก.ย. 24,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
13 – 17 ก.ย. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
20 – 24 ก.ย. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 34 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 
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  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 4,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมง 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   



หน้า 8 / 9 

 

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
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 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


