โอซาก้า ทาคายาม่า เทศกาลชมซากุระ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลาใหญ่ 337 ที่นั่ง
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดนาใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกานาชา ชม
ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
วันที่2 โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
วันที่3 ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่นาซาไก - นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทาการเก่าเมืองทา
คายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กิฟุ - อาบนาแร่Onsen
วันที่4 ชมด้านนอกปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต
วันที่5 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
12.00 น.

15.20 น.
22.40 น.
พักที่
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทังขาไปและขากลับ
(นาหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือนาหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
(เครื่องลาใหญ่ 377 ที่นั่ง / บริการอาหารร้อน ทั้งขาไป-ขากลับ / ให้น้าหนักกระเป๋า 20 ก.ก.ต่อท่าน)
เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ทีพัก
โรงแรม KOBE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นาชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนา
ใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า
และมีท่ อ นซุ ง วางเรี ย งซ้อ นกัน ตามแนวนอนตั้ ง จากพื้น ดิ นขึ้ น มา
รองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตั ว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่ง
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กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ารวย มั่งคั่ง ,
นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนาศักดิ์สิทธิ์
สามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ
สายสาม แข็งแรง

จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก
เกี่ย วกั บ ญี่ปุ่ น ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ ขึ้นชื่อที่ สุ ดของ
ญี่ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่ว
แดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือ
ว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สั ญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุด
ในญี่ ปุ่ น คื อ เกอิ ช า เป็ น ตุ๊ ก ตาแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด กิ โ มโน
ประจาชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ , เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น
ทั้งกาน้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด
จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มา
สักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นาท่านสักการะ พระแม่โพสภ
และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่าน
จะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจานวนมากมาย
แล้วนาท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาว
ตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง
MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสม
ความปรารถนา

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่
เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ากับความสะอาดใสของ
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พักที่
วันที่สาม
เช้า

สระน้าที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า นาท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้
**อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย**
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
นาโกย่า - ชมซากุระบริเวณแม่นาซาไก (ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) - ทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กิฟุ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่นาซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ ให้ท่านได้
สัมผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่งแม่น้า จานวนกว่า 1200 ต้น แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นซากุระจะบานหรือไม่ หรือบานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยปกติซากุระจะเริ่ม
บานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายนของทุกปี

***ในกรณีที่ซากุระไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม โดยจะนาท่านสักการะขอพร
ณ ศาลเจ้า Kogane Shrine ศาลเจ้าแห่งนีถูกตังขึนเมื่อปี 135 เป็นศาลเจ้าชินโต ตังอยู่ที่เมืองกิฟุ ศาล
เจ้าแห่งนีอยู่ใกล้กลางใจเมืองกิฟุ สิ่งพิเศษสาหรับศาลเจ้านีคือเป็นสถานที่ที่รับพลังจากพระเจ้า ผู้คน
ส่วนใหญ่และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากที่แห่งนีเพื่อการโชคดีและการค้าขายที่ร่ารวย ตามประวัติที่ถูก
บันทึกไว้ เดิมทีศาลเจ้าพังลงเพราะเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี 1897 หลังจากนัน 14 ปีต่อมาในปี 1905 ได้
ถูกบูรณะใหม่ขึน หลังจากนันได้พังลงอีกครังเนื่องจากสงครามโลกครังที่ 2 ในปี 1958 จึงได้ถูกบูร ณะ
ขึนใหม่อีกครั ง กล่า วง่า ยๆคือได้พังลงจากเหตุการณ์ ต่า งๆถึง 3 ครั งด้วยกัน ส่วนในโครงสร้ า งใน
ปัจจุบัน ถูกเพิ่มเติมและบูรณะขึนในปี 1988

นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่
เป็นมิตร นาท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบ
เขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลง
ตัว นาท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดังเดิม ชื่อนีได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ง
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เที่ยง

ค่า
พักที่

วันที่สี่
เช้า

แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัว
บ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู
แม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้ งอดีต ที่ทาการเก่า เมืองทาคา
ยาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทางาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกา
ว่า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทาการ
รั ฐ ในยุ ค เอะโดะเพี ย งแห่ ง เดี ย วที่ ข้ า มพ้ น ยุ ค สมั ย มาได้ อ ย่ า ง
สมบู รณ์ ซึ่งภายในนี้ป ระกอบด้วยบริเวณไต่ ส วนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้ องพักของ
เจ้าหน้าที่

นาชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขต
เมืองเก่า ซัน มาชิซึจิ ซึ่งเต็ม ไปด้ว ยบ้านเรื อน และร้านค้ าน่ารัก ๆ ที่ ยังคงอนุรักษ์แ บบของบ้านใน
สมั ย เอะโดะกว่ า 300 ปี ก่ อ น ให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก พื้ น เมื อ งและเก็ บ เกี่ ย วบรรยากาศอั น น่ า
ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณ
สมัยก่อน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกิฟุ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุบริการเมนูเนื้อ
และหมู คลุกเค้ากับน้าซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น
โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
จากนันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นาแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน
ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายในซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของ
ปราสาทรวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิผู้มีคาสั่งให้ก่อสร้างปราสาท
แห่งนี้
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(กรณีเดินทางในช่วงปลายเดือน มี.ค.-ต้นเดือน เม.ย. ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศซากุระบานที่บาน
สะพรั่งรอบปราสาทโอซาก้า ซึ่งปราสาทโอซาก้า ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 อันดับของสถานที่ชมซากุระ
บานของญี่ปุ่น)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า
ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็ก
และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหาร
ทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทา
ให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และ
ร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ
สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

จากนั้นนาท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ
เครื่องสาอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวม
สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮ
ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,
S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers,
Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และ
สินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ห้า
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
00.10 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
04.00 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ราคาทัวร์
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
มีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
ไม่รวมตั๋ว
งดแถมกระเป๋า
(เด็กอายุต่ากว่า12 (เด็กอายุต่ากว่า12
เครื่องบิน
ปี)
ปี)
22-26 มี.ค. 60
35,900
35,900
35,900
8,000
25,900
23-27 มี.ค. 60
35,900
35,900
35,900
8,000
25,900
24-28 มี.ค. 60
35,900
35,900
35,900
8,000
25,900
25-29 มี.ค. 60
35,900
35,900
35,900
8,000
25,900
29มี.ค.-2เม.ย.60
35,900
35,900
35,900
8,000
25,900
30มี.ค.-3เม.ย.60
35,900
35,900
35,900
8,000
25,900
31มี.ค.-4เม.ย.60
35,900
35,900
35,900
8,000
25,900
1-5 เม.ย. 60
33,900
33,900
33,900
8,000
23,900
2-6 เม.ย. 60
33,900
33,900
33,900
8,000
23,900
3-7 เม.ย. 60
33,900
33,900
33,900
8,000
23,900
4-8 เม.ย. 60
33,900
33,900
33,900
8,000
23,900
5-9 เม.ย. 60
33,900
33,900
33,900
8,000
23,900
11-15 เม.ย. 60
45,900
45,900
45,900
8,000
35,900
12-16 เม.ย. 60
45,900
45,900
45,900
8,000
35,900
13-17 เม.ย. 60
45,900
45,900
45,900
8,000
35,900
15-19 เม.ย. 60
37,900
37,900
37,900
8,000
27,900
19-23 เม.ย. 60
31,900
31,900
31,900
8,000
23,900
20-24 เม.ย. 60
31,900
31,900
31,900
8,000
23,900
21-25 เม.ย. 60
31,900
31,900
31,900
8,000
23,900
26-30 เม.ย. 60
31,900
31,900
31,900
8,000
23,900
27เม.ย.-1พ.ค.60
33,900
33,900
33,900
8,000
23,900
28เม.ย.-2พ.ค.60
33,900
33,900
33,900
8,000
23,900
29เม.ย.-3 พ.ค.60
33,900
33,900
33,900
8,000
23,900
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS141216/CR060117

www.etravelway.com/+

Page 6 of 9



จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
4.กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า โทรศั พ ท์ ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้า
ทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
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2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ(ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31
วันทาการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์นั้นๆ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทาการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3.การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1.ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2.ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชาระเงินมัดจา
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5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาคัญ
6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7.อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายห้ ามน าผลิ ตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสั ตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผั ก ผลไม้ส ด ไข่
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่
สูงมาก
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