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OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N 
ซุปตาร์ เซเลบรติี้ (AUTUMN) 

ก าหนดการเดินทางเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561 

 
โดยสายการบิน  แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ XJ 
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    ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจ้ิงจอก ฟูชิมิอินาริ 
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ 

สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City  
มีน้ าดื่มบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว จ านวน 1 บัส 

30 กันยายน-04 ตุลาคม 2561 25,888.- 7,900 34+1 

01-05 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

02-06 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

03-07 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

04-08 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

05-09 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

06-10 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

07-11 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

08-12 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

09-13 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

10-14 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

11-15 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

13-17 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

14-18 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

15-19 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

16-20 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

17-21 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

18-22 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

19-23 ตุลาคม 2561 32,888.- 7,900 34+1 

20-24 ตุลาคม 2561 32,888.- 7,900 34+1 

21-25 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

22-26 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 

23-27 ตุลาคม 2561 30,888.- 7,900 34+1 
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24-28 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

25-29 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

26-30 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

27-31 ตุลาคม 2561 28,888.- 7,900 34+1 

28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 7,900 34+1 

29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 7,900 34+1 

30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 7,900 34+1 

31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 7,900 34+1 

01-05 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

02-06 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

03-07 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

04-08 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

05-09 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

06-10 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

07-11 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

08-12 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

09-13 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

10-14 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

11-15 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

12-16 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

13-17 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

14-18 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

15-19 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

16-20 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

17-21 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

18-22 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

19-23 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

20-24 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

21-25 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

22-26 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 
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** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 

23-27 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

24-28 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

25-29 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 

26-30 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 7,900 34+1 
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วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น  

11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 

หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

14.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินท่ี XJ610 

21.55 น.   ถึง เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** 

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

พักที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่สอง   หมู่บ้านนินจาอิงงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ 

 

 

 

 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

 เดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ (Iga Ninja Museum) ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง ส าหรับ

จัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย 
อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนอนจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย  
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 เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเต้ิล

เกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่าง
สมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไป
ด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ 

ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama 
Jinya) อดีตท าหน้าท่ีเป็นส านักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่ง

ปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัด
แสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่าย
เพ่ิมประมาณ 430 เยน/ท่าน) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่าง

แปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! 

หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่ง
บอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ท ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวา

โกะเป็นมรดกโลก น าท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน 

เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  น าท่านสู่  ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกิจการค้า มี

ห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน, ร้านของใช้

กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่น่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

พักที ่ Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
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วันที่สาม   อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวต้ีฟรี – ช้
อปปิ้งชินไซบาชิ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้ง

ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ น าท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเส้นทาง

เดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก อิสระให้ท่านเดิน
ชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่
กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมือ งที่ท ามาจากต้นไม้ เช่น 

ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ จากน้ันชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า 

Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขา

สูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ าที่ท้ังสองฝั่งมีแนบต้นซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ าไปเรื่อยๆ ท าให้เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง 
เดินทางกลับสู่ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

 น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ 

(Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกาย

เซนภายหลังจากท่ีท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากท่ีวัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่
กลางน้ า ท าให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ าเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของ เมืองเกียวโต จากนั้นสู่ 

ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีช่ือเสียง

โด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ  ที่ผู้คนเช่ือ

กันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะ
มีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน น าท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ ดิวต้ีฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อ

สินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้

มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องส าอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามี

ทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ จนกระทั่ง 
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ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

พักที ่ Amagasaki Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่สี่  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิต้ี - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ าตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบิน
ดอนเมือง 

   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่

ด้วยกันท้ังหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต, คูน้ า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก  

น าท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิต้ี (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

ประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมือง

ซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ท้ังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซป็ต์ 

fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง 

กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย 

เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี ้

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่าง

ใกล้ชิด 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ า

ใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากท่ัวท้ังอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะท าให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานท่ีแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ (Mino-o) เป็นวนอุทยานและภูเขาช่ือดังประจ าเมืองโอ

ซาก้า สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ะหว่างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า และวัดต่างๆ เช่น วัดเรียวอันจิ (Ryoanji 
Temple) เป็นวัดที่สร้างไว้ส าหรับให้นักบวชบ าเพ็ญเพียรของนิกายชุเง็นโด ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางเดินจากสถานีรถไฟและน้ าตก 
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จากนั้นน าท่านชม น้ าตกมิโนะ ที่ตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ่งทอดลดัเลาะไปตามแนวป่า 

มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให้ท่าน ชมความงามของต้นไม้ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ าแข็งและเสาน้ าแข็ง

ในฤดูหนาว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

 น าท่านอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า 

ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินค้าแบรนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย 

จากนั้น ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ 

23.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินที ่XJ611 

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วันทีห่้า  สนามบินดอนเมือง 

03.50 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรับลูกคา้ท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์ 
 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจ านวนห้องจ ากัดในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้า Request ประเภทห้องพัก สามารถ Request ได้ แต่

อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)*** 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่

มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศ

ญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ้นต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทาง

เรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป 

โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช่าระมัดจ่าตามที่ก่าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 

 หากช่าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส่าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อส่ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริป

ใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรด

สอบถาม 
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เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่ามัดจ าท้ังหมด 

3. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือ
การท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะ
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรม
จัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
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8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สบูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยน
ห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่
สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ
เท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 
2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิง
แต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่ง
รีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ ยน
เวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 


