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OSAKA TOKYO AUTUMN เที่ยวเตม็ 6 วัน 3 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 29,888.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ ) (XJ612/00.55 – 
08.40) 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้าน
จ าหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination 

00.55 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612 บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋า

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ ) (XJ612/00.55 – 08.40) 

วนัท่ี 2. โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟชิูมิอนิาริ – ร้านจ าหนา่ยของฝาก – เทศกาลแสงส ี 

Nabana No Sato Winter Illumination  

วนัท่ี 3. วดันิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ทะเลสาบคาวากจิูโกะ – อโุมงค์ใบเมเปิล้ โมมิจิ ไคโร(ตามสภาพอากาศ) –  เมนขูาปยูกัษ์ –  

แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 4. ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ)– บอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิโอชิโนะฮกัไก – กิจกรรมชงชา – โตเกียว – ช้อปปิง้ชินจกู ุ 

วนัท่ี 5. ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ– วดัอาซากสุะ -โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี ้– อควาซติี–้ อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

วนัท่ี 6. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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สมัภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์จะพาทกุทา่นไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พร้อมกบัรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตาม
เวลาของญ่ีปุ่ น ซึง่เร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 เดินทางสู ่เมืองเกียวโต ซึง่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานท่ีส าคญัๆ ที่เต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 

 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ที่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบชูาสนุขัจิง้จอกที่เช่ือกนัว่าเป็น
ทตูสง่สาสน์ของเทพเจ้าแหง่การเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอโุมงค์เสาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า  น าท่านช้อปปิง้ ร้านจ าหน่ายของฝาก  ที่รวบรวมสินค้าชัน้น าไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ หรือของใช้ในชีวิตประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางตา่งๆ  

 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นัน้เป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทกุปีจะมีการจดั
แสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้วย โดยธีมงานสว่นใหญ่จะเก่ียวกับ
ธรรมชาติ สายน า้ อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึน้จากดวงไฟ เป็นต้น โดยงานแสดงไฟแห่งนีถื้อเป็นหนึ่งในงาน
เทศกาลที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
วัดนิตไทจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – ทะเลสาบคาวากูจโิกะ – อุโมงค์ใบเมเป้ิล  
โมมิจ ิไคโร(ตามสภาพอากาศ) เมนูขาปูยกัษ์ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทยจิ วดัที่เกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับญ่ีปุ่ น สร้างขึน้เมื่อปี คศ.1904 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไว้เพื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทางจากพระมหากษัตริย์ไทย ภายในจะมีรูปปัน้ขององค์
รัชกาลที่ 5 อยูใ่นวดัอีกด้วยและปัจจบุนัมีคนไทยนิยมไปสกัการะกนัอยา่งมากมาย 

 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น  อิสระให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จากปลาไหลนานาชนิดและมีสวนซากุระนบัร้อยต้น ตัง้อยู่เรียงรายริมทะเลสาบพร้อม
ภตัตาคารหรูและศูนยจ าหน่ายสินค้า อาหารพืน้เมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ที่ขึน้ช่ือเพื่อเป็นของฝาก และ 
สตาร์บคัสดุชิล 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึง่ในห้าทะเลสาบล้อมรอบภเูขาไฟฟจิู ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรับ
นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมกัจะมาหาที่พกัผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง 
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ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลกึมากมาย 
 โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ) จดุชมใบไม้เปลีย่นที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากชิูโกะ ต้นเม

เปิล้ที่ขึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน า้จะเปลี่ยนสีทัง้ส้มและแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน า้ ท าให้ทัง้ด้านบนและ
ด้านลา่งเต็มไปด้วยใบเมเปิล้ จึงดเูหมือนกบัเป็นอโุมงค์ใบเมเปิล้ ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดิน
ไปตลอดแนวอีกด้วย ให้ทา่นได้เพลดิเพินกบัการชมใบไม้เปลีย่นส ีและเก็บภาพความประทบัใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณะ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด** 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 
ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ)– บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮักไก – กิจกรรม
ชงชา – โตเกียว – ช้อปป้ิงชนิจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม

กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภเูขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได้ 
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจดั

ฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก และทา่นยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัทา่นเองอีกด้วย ซึง่ก่อนกลบัให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึ
ตามอธัยาศยั 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงที่  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศนูย์กลางของของ
ยา่นนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในสถานีท่ีคกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแหง่นี ้ทางด้าน
ตะวนัตกยา่นนีท้ี่เต็มไปด้วยตกึระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-
jo) เป็นยา่นท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสนิค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟา้ขนาดใหญ่อยา่ง Bic Camera  
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5  
ชมใบแปะก๊วย ถนนอโิชนามิกิ– วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้–  
อควาซิตี ้– ออิอน มอลล์ – โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่คนญ่ีปุ่ นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน

พฤศจิกายน-ต้นเดือนธนัวาคมของทกุปีจะตรงกบัฤดใูบไม้เปลีย่นส ี[ขึน้กบัสถานท่ีในแตล่ะภมูิภาคของญ่ีปุ่ น] ถนนแหง่นีป้ลกู
ต้นแป๊ะก๊วยไว้ตลอด 2 ข้างทางในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสใีบของต้นแปะก๊วยจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงทองอร่ามสวยงาม อิสระทา่น
จะได้ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ที่เปลีย่นสพีร้อมกบับรรยากาศที่แสนโรแมนติกทา่มกลางอากาศที่เย็นสบาย 

 
 นมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัที่เก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อยา่งมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวดั ในนามประตฟู้าค ารณและท่านจะได้สนกุกบัการเดินเลือกดสูินค้าต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซึง่มีร้านค้าขายของที่ระลกึตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจ
ที่ระลกึ 

 โอไดบะ (Diver city Odaiba) ยา่นเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายชนิดที่
ห้างไดเวอร์ซิตี  ้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 
Unicorn  รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี  ้ ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกนั จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมรา
เม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่นี่ ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่าง
ชดัเจน 
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กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

 ช้อปปิง้ต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้ าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์
มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
 ได้เวลาอนัสมควรเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

20.40 น น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที ่XJ 607 
บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 6 กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ : OSAKA TOKYO AUTUMN เที่ยวเตม็ 6 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

26-31 ตลุาคม 62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

30 ต.ค – 04 พ.ย.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

02-07 พฤศจิกายน 62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

06-11 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

09-14 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

13-18 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

16-21 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

20-25 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

23-28 พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

27 พ.ย.-02 ธ.ค.62 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

29 พ.ย.-04 ธ.ค.62 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

30 พ.ย.-05 ธ.ค.62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

03-08 ธนัวาคม 62 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 

04-09 ธนัวาคม 62 40,888 40,888 39,888 7,900.- 39,888 

05-10 ธนัวาคม 62 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 

06-11 ธนัวาคม 62 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 

07-12 ธนัวาคม 62 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 

10-15 ธนัวาคม 62 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
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6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 
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