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วันแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง

22.00 น. พรอมกนัทีส่นามบนินานาชาติดอนเมอืง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครือ่ง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มบีริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ

(น้าํหนกักระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้าํหนกัเพิม่ ตองเสยีคาใชจาย)
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วนัท่ีสอง โอซากา – เกยีวโต – ศาลเจาเฮอนั - เปดประสบการณใหม กับ พิธีชงชาแบบญีปุ่น– วดัคนิคาคจุ ิ – นาโกยา –
เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ – ออิอน จสัโก

01.15 น. เหิรฟาสูเมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ612 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
08.40 เดินทางถึง สนามบนิโอซากา  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสู เกียวโต เมืองหลวงเกาในอดีต

จากน้ันนําทานชม เดินทางสู ศาลเจาเฮอัน
หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอันสรางในป
1895 เน่ืองในโอกาสท่ีนครเกียวโตมีอายุครบ
1,100 ป โดยอุทิศถวายแดจักรพรรดิองคแรก
และองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอด
แบบมาจากพระราชวังหลวงท่ีสรางข้ึนเม่ือ ค.ศ.
794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 เปน
สถาปตยกรรมแบบเฮอันซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
จีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปล่ียนมาสรางตาม
แบบวัดในพุทธศาสนา จากท่ีเคยท้ิงเน้ือไมไวใหมี
สีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเปนคร้ังแรกเม่ือกาวผานประตูศาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณท่ี
ยอสวนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุเด็ง (ถาเปนวังจริงๆ
น่ีก็คือท่ีวาราชการท้ังหลายท้ังปวง) ซ่ึงมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดานซายของวิหาร
จะเปดออกสูสวนแบบเฮอันท่ีออกแบบมาใหใชลองเรือและเดินเลนไดดวยสะพานแบบจีน บึงนํ้าใสและบันไดมังกร
นอกจากนี้ยังสามารถสวมใสชุดประจําชาติกิโมโน (รวมคาบริการเชาชุดและบรกิารทําผม)ซึ่งเปนชุดประจําชาติของชาว
ญ่ีปุน สําหรับในฤดูหนาวชดุกิโมโนทีใ่สนัน้จะใชสําหรับสวมใสในหนาหนาวโดยเฉพาะหากทานใดกังวลเรื่องความหนาว
สามารถสวมใสฮีทเทคเพือ่ปองกนัความหนาวไดอกีดวยอิสระใหทานไดถายภาพความประทับใจไปกับชุดกิโมโนกับสวน
สวยบริเวณโดยรอบศาลเจาเฮอัน (ไมรวมคา
เขาชมสวนทานละ 600 เยน )   นําทานเปด
ประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุน ซ่ึงเปน
เอกลักษณของประเทศญ่ีปุนวาดวยการใช
เวลาอยางสุนทรีย ดวยการดื่มและการชงชา
ผง สีเ ขียวหรือ มัทฉ ะ นับ ต้ั งแตปร ะมาณ
ศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และให
ทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับ
การด่ืมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชน
ช้ันสูงในประเทศญ่ีปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บาย นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง

สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิ มิสึ เ พ่ือเปน
สถานท่ีพักผอน ตอมาบุตรชายของทานได
ดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหม
ในป พ.ศ.2493 และสรางข้ึนใหมเม่ือป พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปดดวยทองคําเปลว
อยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมดํ่ากับความสะอาด
ใสของสระนํ้าท่ีสามารถสะทอนใหเห็นภาพตัว
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ปราสาทไดอยางงดงาม
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา จากน้ันนํา
ทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter
Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวน
ดอกไม ท่ีมีทุงดอกไม ใหชมตลอดท้ัง 4 ฤดูกาล
สามารถเท่ียวไดตลอดท้ังป  ในชวงฤดูใบไมรวง
ตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะ
ไดรับความนิยมมากเปนพิเศษ เนื่องจากมีไฮไลทการ
ประดับไฟขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีปุน อิสระใหทานได
เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน อุโมงคแสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในนํ้า
(Water Illumination)
จากน้ันนําทานชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯอิออน ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาที่เปนแบ
รนดญีปุน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถ
หาซื้อไดที่นี่ไดเลย **อสิระอาหารค่ําตามอธัยาศยั**

พกัที่  โรงแรม  HASHIMA DAILY  HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกัน

วันที่สาม นาโกยา – ทาคายามา – หมูบานชิราคาวะโกะ – ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา  – เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ – ลาน
กจิกรรมหมิะ

เชา บรกิารอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม
ทานเดินทางสู เมอืงทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนท่ีเปนมิตร นํา
ทานเท่ียวชม เมอืงทาคายามา ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เปนเมืองขนาดเล็กนารักต้ังอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาล
เจา แมนํ้า สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ
หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยเูนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปน
แบบญี่ปุนดั้งเดิม ชื่อนี้ไดมาจากคําวา กัสโช
ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่
หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสอง
มือ ท่ีพนมเข าหากัน ตัวบ านมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร
ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปู
แมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถ
รองรับหิมะท่ีตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาว
ไดดี

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
จากน้ันนําชมความงามของเมืองทาคายามา
ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุนด้ังเดิม
อยางแทจริง นําทานเดินผานชม ที่ทําการเกา
เมอืงทาคายามา ไมรวมคาเขาชมทานละ 430
เยน ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวา
ราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป
ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ใน
สมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปท่ีแลว เปนท่ีทํา
การรฐัในยคุเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุค
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สมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ
เจาหนาท่ี  จากน้ันอิสระเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารกั ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบ
ของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจ
ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเปนตุกตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยกอน
จากน้ันใหทานไดสนุกสนานไปกับลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนไดตามอัธยาศัย ณ
ดินแดนแหงน้ีท่ีซ่ึงเปนสว นสนุกขนาดใหญ มี
กิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย
เปนลานสกีท่ีมีช่ือเสียงทานจะไดสนุกกับลาน
หิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณ
เค ร่ือง เล นสามารถติดตอหั วหน าทัวร
ลวงหนา ราคานี้ ไ มรวมคา เขา  ,  คา เชา
อุปกรณเครือ่งเลนสกี สโนวสเลด และครูฝก
ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปด
ใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

ค่ํา บรกิารอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษ!! บริการทานดวยบุฟเฟตปงยางสไตลญี่ปุนยากินิคุบริการเมนู
เนื้อและหมู คลุกเคากับน้ําซอสสไตลญี่ปุน พรอมทั้งของหวานแบบทานไมอั้น

พกัที ่ โรงแรม  GUJO VACANCE MURA HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกัน

วนัท่ีสี ่        นารา – วดัโทไดจิ – ปราสาทโอซากา – ดิวตีฟ้รี – ชอปปงชินไซบาชิ

เชา บรกิารอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนารา เปน
เมืองหลวงแหงแรกของญ่ีปุน สรางข้ึนเม่ือ
ป พ.ศ.1253 นําทานชม วดัโทไดจิ เปนวัดท่ี
มีความสําคัญท่ีสุดในเมืองนารา มีเสาถึง
18 ตน รองรับหลังคาเปนสถาปตยกรรม
ช้ินงามสมัยคามาคุระ สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ.
1286 ส่ิงสําคัญท่ีลํ้าคาที่สุดของวัดน้ีคือ
หลวงพอโตไดบุสสึ สรางดวยทองสัมริดท่ี
มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ประดิษฐานอยูใน
วิหารหลวงพอโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม และสรางขึ้นใหมถึง 2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลัง
เดิม และยงัไดช่ือวาเปนวิหารไมขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยเชนกัน และทุกทานจะไดสัมผัสกับกวางนารักและแสนเช่ืองท่ี
อยูบริเวณรอบวัดเปนจํานวนมาก
สมควรแกเวลานําทานทานเดินทางสู โอซากา  จากน้ันนําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไม
ร ว ม ค า เ ข า ปร า ส า ท ) ซึ่ งถื อ ได ว า เ ป น
สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ
และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่ง
เลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมท้ัง
ประวัติและขาวของเคร่ืองใช ตางๆของโชกุน
ฮิ เด โย ชิ โ ต โย โตมิ ผู มี คํ า ส่ัง ใหกอสร า ง
ปราสาทแหงนี้
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จากน้ันนําทานชอปปงสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ยาน ชิน
ไซบาชิ ยานชอปปงช่ือดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา
หลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ
ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ัน
นําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกท้ังยังมี
รานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสนห
อยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดาราน
ของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูป
ปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเท่ียวใหความ
สนใจและแวะถายรูปกันเปนท่ีระลึกอยางมาก
และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ
สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญ่ีปุนน่ันเอง

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
พกัที่  โรงแรม  BELLEVUE GARDEN HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกัน

วันทีห่า  โอซากา – สนามบนิดอนเมอืง - กรงุเทพฯ

เชา บรกิารอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม
09.50 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ613 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

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

** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการ
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคณุทุกทานทีใ่ชบริการ ***
อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ
หองละ

2-3 ทาน
พักเดี่ยวเพิม่

08 – 12 มกราคม 2562 28,999 8,000

09 – 13 มกราคม 2562 28,999 8,000

12 – 16 มกราคม 2562 28,999 8,000

18 – 22 มกราคม 2562 28,999 8,000

19 – 23 มกราคม 2562 28,999 8,000

23 – 27 มกราคม 2562 28,999 8,000

09 – 13 กมุภาพันธุ 2562 26,999 8,000

13 – 17 กมุภาพันธุ 2562 28,999 8,000

15 – 19 กมุภาพนัธุ 2562 29,999 8,000
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16 – 20 กมุภาพันธุ 2562 29,999 8,000

19 – 23 กมุภาพันธุ 2562 28,999 8,000

23 – 27 กมุภาพันธุ 2562 28,999 8,000

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 28,999 8,000

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 28,999 8,000

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 28,999 8,000

01 – 05 มีนาคม 2562 28,999 8,000

02 – 06 มีนาคม 2562 28,999 8,000

05 – 09 มีนาคม 2562 28,999 8,000

06 – 10 มีนาคม 2562 28,999 8,000

08 – 12 มีนาคม 2562 28,999 8,000

09 – 13 มีนาคม 2562 28,999 8,000

13 – 17 มีนาคม 2562 28,999 8,000

14 – 18 มีนาคม 2562 28,999 8,000

15 – 19 มีนาคม 2562 28,999 8,000

16 – 20 มีนาคม 2562 28,999 8,000

19 – 23 มีนาคม 2562 28,999 8,000

20 – 24 มีนาคม 2562 28,999 8,000

21 – 25 มีนาคม 2562 28,999 8,000

22 – 26 มีนาคม 2562 28,999 8,000

23 – 27 มีนาคม 2562 28,999 8,000

26 – 30 มีนาคม 2562 28,999 8,000

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่ทานละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอทาน***
** ราคาเด็กอายไุมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดนิทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น
เพราะวาทางบรษิัทไดทาํการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบนิเรยีบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อ
ประโยชนแกตวัทานเอง

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 35 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา
กรุณาชําระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคนืมัดจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบริษัท
ฯ ไดชําระคาตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหกับสายการบนิเปนที่เรยีบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21
วันกอนการเดนิทาง
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หมายเหต ุ 1. ตั๋วเมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

อัตราคาบริการนี้รวม
R คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ R คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี
R คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. R คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
R คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน R คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
R คาอาหารตามมื้อท่ีระบใุนรายการ R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
T คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ
1,700 บาท**
T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและ  เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทวัรกอนการใชบรกิาร)
T คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคเุทศกทองถิน่ ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน
T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
T คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน)
เง่ือนไขการชาํระคาบรกิาร

1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรอืชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นใหกับคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนกัระยะส้ันในประเทศญีปุ่นไมเกนิ 15 วนั ไม
วาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง
เพือ่ยืนยนัการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีปุ่น* ดังตอไปนี้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุน ทางทัวรจดัเตรยีมให
2. สิง่ทีย่นืยนัวาทานสามารถรบัผดิชอบคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่นได (เชน เงนิสด

บัตรเครดิต เปนตน)
3. ช่ือ ทีอ่ยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพาํนกัในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจกั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวร

จดัเตรยีมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพาํนกัในประเทศญีปุ่น ทางทัวรจดัเตรยีมให
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2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรอืเดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด
ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจรงิจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก   ฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรอืซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรอืผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอน
การเดินทางสําหรบัประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวม
เดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบรกิารตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน
ใหญเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน

7. อตัราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา
ภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

ขอแนะนํากอนการเดนิทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
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เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใต
ทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ
เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก


