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KYOTO-TAKAYAMA & WORLD HERITAGE 5D3N.  
เท่ียวสุดคุม้เจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเต็มอ่ิม 

ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญ่ีปุ่ น 

ชมหมู่บา้นมรดกโลก แวะซ้ือของฝาก ณ ตรอกเก่าซันมาชิซจิู   

อ่ิมอร่อยกับอาหารทะเลสดๆในตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

 เมนูชาบูชาบูญี่ ปุ่น 

 บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง 

 บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม  

 

กรกฏาคม – กนัยายน 2560  

ราคาเริ่มตน้ 24,900.- 

  

XJ 610 DMK – KIX    14.15 – 22.00 

 
XJ 611 KIX   – DMK  23.55 – 03.45 

วันท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ     

2 
สนามบินคันไซ – ศาลเจา้ฟูชิม ิอินาริ – วดัโทฟุคุจิ – วดัคิโยมสิึ –  

กิฟุ    

BELLEVUE GARDEN HOTEL  

KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า 

3 
กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจนิยะ (ชม

ดา้นใน) – ตรอกเมอืงเก่าซันมาชิซูจิ – เอ็นนะเคียว    

GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
เอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตวน์ ้า – ตลาดปลาคุโรม่อน 

– ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ   

- - 
YUKAI RESORT ENAKYO KOKUSAI 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ     
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11.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคาร  1 ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี  3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าที่บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ให้ท่านก่อนขึ้นเคร ื่อง 

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

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิร ์ฟอาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ขาไปและขากลบั ** 

14.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 610 

22.00 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย  2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเข้าเมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก สนามบินคันไซ ณ BELLEVUE GARDEN HOTEL KANSAI 

AIRPORT หรอืเทียบเท่า 

  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เกียวโต น าท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หร ือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจา้แห่ง

ธญัญาหารหรอืการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได ้รบัการนับถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็น

ศาลเจา้ที่มชีื้อเสยีงและไดร้บัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจา้อนิารว่ิา 30,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่น สรา้ง

ขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจ ิง้จอกซึง่เชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพ

เจา้แห่งการเก็บเกี่ยว สมัผสัความสง่างาม โทรอิ ิหรอื ซุม้ประตู ญี่ปุ่นโบราณ จ านวนมากกว่า หมื่น

คู่ซุม้ประตู ต ัง้เรยีงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ดว้ย

DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 สนามบินคนัไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วดัโทฟุคุจิ – วดัคิโยมิสึ – กิฟุ 
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เงนิบร ิจาคของแรงแห่งศรทัธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็สรา้งถวายสักการะ  ณ ศาลเจ ้า

แห่งน้ี ที่เราท่านคุน้ตาดว้ย เสา ไมส้แีดง ในฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรีา้นขาย    อุด ้ง

จ ิง้จอก หรอื คสิเึนะ อุดง้ ท่านคงปฏิเสธไม่ไดท้ี่จะแวะลองลิม้รส 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยชาบูชาบูญีปุ่่น 

น าท่านเดนิทางสู่ วัดโทฟุคุจิ สรา้งขึ้นในปีค.ศ. 1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ เป็นวัดเซน็ขนาดใหญ่ 

ชื่อของวัดมคีวามสมัพนัธก์ับวัด  2 แห่งในนารา คอื วัดโทไดจิและวัดโคฟุคุจ ิ  ซึง่มีทัง้ชาวญี่ปุ่นและ

ชาวต่างชาตติ่างมาที่วัดแห่งน้ี จุดที่เด่นของวัดคอื สะพานซุเทนเคียว (ZUTENKYO) ที่ลอ้มรอบ

ดว้ยตน้เมเป้ิลกว่า 2,000 ตน้ ปกคลุมสะพานยาวถงึ 100 เมตร หากมองลงไปจากระเบียงไมท้ี่เชื่อม

ระหว่างโบสถ์กับวิหารที่อยู่เหนือสวน จะเห็นทะเลตน้เมเป้ิลอยู่ตรงหน้า นอกจากนัน้ยังสามารถเดิน

ลงไปชมในสวนทั ้งที่ตดิกับระเบียงและอยู่ใต้ระเบียงได้อกีดว้ย ในฤดูร ้อนตน้เมเป้ิลก็จะเป็นสีเขียว

ชะอุ่ม สวยงามไม่แพก้ัน อกีทัง้ยังมสีวนหินซึง่มกีารจดัวางต าแหน่งของก้อนหินซึง่มคีวามลงตวัราว

กับเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกัน นอกจากน้ียังมสีวนอกีมากมายรวมถงึ ประตูซานม่อน ความสูง 22 เมตร 

สร ้างเป็นแบบเซ็นโบราณและสถาปัตยกรรมแบบเซน็ต่าง  ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงามราวกับ

ภาพวาดของแมกไมแ้ละสถาปัตยกรรมที่ถูกรงัสรรคม์าอย่างประณตี 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ต ัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม น ้าศักดิส์ทิธ ิ ์

สามสาย อนัเกิดจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งน้ีมชีื่อเสยีงดว้ยห้องโถงกลางของวัด

ที่ถูกจดัให้เป็นสมบัตแิห่งชาต ิซึง่มีระเบียงไมท้ี่สร ้างยื่นออกนอกตวั อาคารของวิหารโดยมเีสาค ้าถึง 

139 ตน้ เป็นจุดชมวิวของตวัเมอืงไดอ้ย่างกว้างไกลสุดตา สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ กิฟุ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง 

จากนัน้น าท่านเข้าที่พกั กิฟุ ณ GIFU HOTEL หรอืเทียบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
DAY 3 

กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ (ชมด้านใน) –  

ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เอน็นะเคียว 
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เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่เสน้ทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ซึง่ได ้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตลก์ัสโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่น

แบบดัง้เดมิรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกับ สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บ้าน

สไตลน้ี์ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมหีลงัคาชันถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเข้าหากัน ตวับ้านมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ต ัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะที่ตกทับหลงัคาอย่าง

หนักในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ี อธัยาศัย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมอืงเล็กที่น่ารกัอนัเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพ

ธรรมชาติไว้ได ้เป็นอย่างดี และไดร้ ับการอนุรกัษส์ถานที่ต่างๆ ของเมอืงไว้ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ

แผนผงัเดยีวกับเกียวโตในอดีต บ้านเร ือนไม้-ที่จ ัดแต่งน่าร ัก เ น่ืองจากเป็นเมืองที่มป่ีาไม้อุดม

สมบูรณ์ สมยันารา ช่างไมข้องเมอืงทาคายาม่าไดถู้กจารกึว่าเป็น ช่างไม้ฝีมอืด ีมชีื่อเสียงที่สุด เด ิน

ท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรอื ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึง่เป็นทัง้สถานที่ท างาน 

และที่อยู่อาศัยของ ผูว่้าราชการจงัหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้งแบบเก่า ยุคคานา

โมรหิลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่เด ิมสร ้างขึ้นปีค.ศ.1615 ช่วงการ

ปกครองระบบศักดนิาปลายศตวรรษที่ 19 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมยัเอ

โดะ หรอืกว่า 300 ปีมาแลว้) จนกระทัง่รฐับาลเข้ามาดูแล ไดส้รา้งอาคารขึ้นใหม่เลยีนแบบของเก่าที่

เหมอืนจรงิ ลกัษณะคลา้ยพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบดว้ยก าแพงดูแข็งแกร่ง และ

สามารถเข้าสู่ต ัวอาคารดว้ยประตูที่โอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะไดช้มห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ห้องบัญชาการ ห้องรบัรอง ห้องเคร ื่อง ห้องเตรยีมอาหาร ห้องโถงอเนกประสงคแ์ยกส่วนแต่ละห้อง

อย่างชัดเจน  
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จากนั้นเชิญท่านสมัผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงร ักษาสภาพ แวดลอ้มและการด าเนินชีวิตแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิคา้พื้นเมืองที่ระลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสคิตามอธัยาศัย 

จากนัน้น าท่านเข้าที่พกั เอน็นะเคียว ณ YUKAI RESORT ENAKYO KOKUSAI HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตน์านาชนิด 

พกัผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น ้ าแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ ปุ่นน่ีเองท าให้มผีู ้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 2 และเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุด

เป็นอันดบั 3 ของประเทศญี่ปุ่น น าท่านสู่ เทม็โปซาน เป็นท่าเรอืการคา้ระหว่างประเทศมาตัง้แต่

สมยัเมจ ิแต่มาบัดน้ี ไดก้ลายเป็นรสีอรต์ท่องเที่ยวส าคญัของเมืองไปแลว้ นอกจากพิพธิภณัฑส์ตัว์

น ้า KAIYUKAN ชิงช้าสวรรค์ DAIKANRANSHA พพิธิภณัฑศ์ิลปะ เรอืส าราญท่องอ่าวโอซาก้าแล้ว 

ยังมรี ้านอาหารอร่อยๆเรยีงรายอยู่มากมาย  ไม่ว่าเดก็หรอืผู ้ใหญ่ที่ไดม้ ีโอกาสมาเห็นเจ ้าฉลามวาฬ

ว่ายวนไปมา ตอ้งอดที่จะรูส้กึไม่ไดว่้าทะเลนัน้ชัง่งดงามอะไรเท่าน้ี แวะมาเที่ยวแถว BAY AREA น้ี

กัน น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สตัว์น ้าไคยูคงั พพิธิภณัฑส์ตัว์น ้าที่ใหญ่ที่ สุดของญี่ปุ่นและเป็น

DAY 4 
เอน็นะเคียว – เทม็โปซาน – พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – 

สนามบินคนัไซ 
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หน่ึงในพพิธิภณัฑ์สตัว์น ้าอนัดบัต้นๆ ของโลก มปีรมิาณน ้ารวมทัง้หมด 11,000 ตนั จดัแสดงสตัว์น ้ า

มากกว่า 580 ชนิด จ านวนกว่า 30,000 ตวั (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า) 

                        ***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาคุโรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพืน้เมอืงยอดนิยมที่พ่อคา้ พ่อครวั

จากรา้นต่างๆ ตอ้งแวะเวียนกันเข้ามาซือ้วัตถุดบิสดจากทะเลเพื่อน าไปประกอบอาหารเป็นประจ า

ทุกวัน ในละแวกนัน้เองก็มรีา้นอาหารทะเลสดๆหลายรา้นให้ท่านสามารถลิม้ลองอย่างหลากหลาย 

อสิระให้ท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย อาทิเหลา้บ๊วย ผกัผลไม ้รวมถงึอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึง่

ระหว่างสองข้างทางท่านจะสงัเกตุเห็นว่าตลาดปลาแห่งน้ีแทบจะไม่สกปรกเลยสกันิดเดยีว  

น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่ อดงัของโอซาก้า ภายในย่านน้ีท่านจะพบกับรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกันไปกับร ้านคา้อนัทันสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเด ็ก

และผู ้ใหญ่ ซึ่งย่านน้ีถือ ว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั ้นน าแห่งหน่ึงข องโอซาก้า อีกทั ้งยัง มี

รา้นอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึง่เสน่ห์อย่างหน่ึงของย่านน้ีคอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นให้แก่รา้นของตนให้ได ้

มากที่สุด เพื่อดงึดูดลูกคา้ให้เข้ามาใช้บรกิาร สญัลกัษณเ์ด่นของย่านน้ีคอื ตกึรูปเคร ื่องหมายการค้า

ของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่ อด ังจากญี่ปุ่นนัน่เอง อสิระเพื่อให้ท่านเลือกหาซือ้ของต้องใจนานา

ชนิด อาทิ เคร ื่องส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเท้า  กระเป๋า  เคร ื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศ้ย 

  ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน 

23.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 611 

 

DAY 5 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 7 / 11 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  CLXJK531 TAKA 5D3N SEP17-XJ-W13 

 
 

03.45 ถงึสนามบินดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

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

ก าหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – กนัยายน 2560 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 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 

 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละคร ัง้ตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 34 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร ื่องบินเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยัด ตามเสน้ทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ  

 อาหารบนเคร ื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กิโลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม, ซ้ืออาหารเพิ่มหรือบริการต่างๆ

เพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขายทีดู่แลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่นส่วนใหญ่จะ เป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึง่เตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดห้องพักให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเคร ื่องด ื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางที่เกินจากสายการบินก าหนด 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณลูีกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขับรถ 4,000 เยน/คน/ทรปิ   
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาส ารองที่นัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วันท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการ ันตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า  CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
 
 
 

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกันระหว่างท่านและบริษัทฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัร ์แล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษัทฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผล

ซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะไม่คนืเงนิทัง้หมด  
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณทีี่ เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์

หรอืการล่าช้าของสายการบิน, อุบัตเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ที่เหนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ ิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต ้อง แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณทีี่ม ีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ้นค่าน ้ามนัของสายการบิน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรตดิขัด

หรอืเกิดอุบัตเิหตุบนท้องถนน โดยขึ้นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์  ทัง้ น้ีจะยึดถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยังคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่น สามารถให้บริการ

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

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ่มเวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคุเทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบรษิัทฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจ ัดการเร ื่องห้องพกั เป็นสิทธขิองโรงแรมในการจ ัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั   โดยมหี้องพกัส าหร ับผูสู้บ

บุหร ี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับความพรอ้มให้บรกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกันได  ้

 กรณีผูเ้ด ินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร ์กรุณาแจ้งบร ิษทัฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได  ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใช้บรกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู ้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เข้าเมอืง เพื่อยืนยันการมคีุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น ดงัต่อไปน้ี 

1. สิง่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบัตรเครตดิ 

คุณสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)  

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใช้งานเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเด ินทางที่ไม่มตีราประทับอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัต ิการพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู ้ที่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได ้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิี่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

 


