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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

22.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ 

จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(นํ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกัเพิม่ ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

วนัที่สอง โอซากา้ – เกียวโต - ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – เปิดประสบการณใ์หม่ กบั พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น – ศาลเจา้

เฮอนั - ปราสาททอง  

00.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ612 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่ จากน้ันนําท่านชม ศาล

เจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหมี้ความ

เป็นอยูอุ่ดมสมบรูณข์องเร่ืองพชืพรรณธญัญาหาร นําท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่น
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ชื่อวา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรปูป้ันของเทพ

จิ้ งจอก ท่ีมีจาํนวนมากมาย  

แลว้นําท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงท่ีเป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาว

ตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์ร่ือง 

MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุม้ประตเูพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม

ความปรารถนา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากน้ันนําท่านชม เดินทางสู่ ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอนัจิงงุ ศาลเจา้เฮอนัสรา้งในปี 1895 เน่ืองใน

โอกาสท่ีนครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของเกียวโต 

ตวัศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวงัหลวงท่ีสรา้งข้ึนเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอคัคีภยัในปี 1227 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอนัซ่ึงไดร้บัอิทธิพลจากจีน ศาลเจา้ในลทัธิชินโตก็เปล่ียนมาสรา้งตามแบบวดัใน

พุทธศาสนา จากท่ีเคยท้ิงเน้ือไมไ้วใ้หม้ีสีตามธรรมชาติก็หนัมาทาสีเป็นครั้งแรกเมื่อกา้วผ่านประตูศาลเจา้

เขา้ไป จะพบภาพจาํลองของพระราชวงัโบราณท่ีย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอัน

กวา้งขวางทอดตรงไปยงัวิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวงัจริงๆ น่ีก็คือท่ีว่าราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซ่ึงมี

เจดียพ์ยคัฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวนัออกและตะวนัตก ประตดูา้นซา้ยของวิหารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอนัท่ี

ออกแบบมาใหใ้ชล่้องเรือและเดินเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บึงน้ําใสและบนัไดมงักร  

นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นว่าดว้ยการใชเ้วลา

อย่างสุนทรีย ์ดว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัฉะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 14 ตน้ฉบบัของ

พิธีชงชา และใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจาํลองเร่ืองราวเก่ียวการพบปะกนัในวงสงัคมเกี่ยวกบั

การด่ืมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี

ระลึกตามอธัยาศยั 

นําท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อน 

ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งข้ึนใหม่

เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคาํเปลวอย่างสวยงาม ใหท่้านไดด่ื้มดํา่กบัความสะอาดใส

ของสระน้ําท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ บริเวณจุดพกัรถเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง โดยในบริเวณจุดพกั

รถมีร ้านอาหารมากมายหลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือรับประทานไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าหมู

ทอดทงคัตสึ ทอดดว้ยไฟอ่อนๆ เน้ือหมูนุ่มๆดา้นในห่อดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาไดสี้เหลืองนวล 

กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวนใหล้ิ้มรสหรือจะเลือกรบัประทานราเมนตน้ตาํรบัของแทจ้ากญ่ีปุ่นนํ้า

ซุปใส แตร่สชาติเขม้ขน้เขา้ถึงรสเครื่องเทศตน้ตาํรบัของญ่ีปุ่น เพ่ิมเติมดว้ยเสน้อูดง้เหนียวนุ่ม และ

เน้ือหมูช้ินใหญท่ี่พิถีพิถนัในการแลช้ิ่นเน้ือหมูออกมาใหส้วยงามใหร้สชาตสิมัผสัล้ินไดดี้เยีย่ม 

พกัท่ี  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม หมู่บา้นชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ  - ท่ีทาํการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมือง

เก่าซนัมาชิซึจ ิ- มิตซุย เอา้ทเ์ล็ท 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
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นําท่านสู่ หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมูบ่า้นท่ีไดร้บัเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 

ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึริุ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า 

พนมมือ ตามรปูแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตัวบา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งข้ึนโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่

ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดดี้ 

ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูค้นท่ี

เป็นมิตร นําท่านเท่ียวชม เมืองท่ีไดช้ื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารกัตั้งอยู่ในหุบเขาท่ียงัคง

ดแูลวดั ศาลเจา้ แมน้ํ่า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 

นําท่านชมสถานท่ีสาํคญัเมื่อครั้งอดีต ท่ีทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีทาํงาน และท่ีอยูอ่าศยัของ

ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่ ในสมยัเอะโดะ หรือ

กว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึง

ภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าท่ี ไม่รวม

ค่าเขา้ชมทา่นละ 430 เยน   

จากน้ันนําท่านถ่ายภาพประทบัใจกบั สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยู่ท่ีเมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจงัหวดักิฟุ 

ซ่ึงเมืองเก่าแห่งน้ียงัคงรักษาบรรยากาศแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยม

สาํหรบัเหล่านักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสมัผสัเสน่หแ์บบญ่ีปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม สะพานสามารถ

เห็นไดอ้ย่างโดดเด่นจากสีท่ีแดงเขม้ ทาํใหเ้ป็นจุดท่ีสงัเกตไดง่้าย อีกทั้งสะพานแห่งน้ียงัถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ี

สาํคญัจุดหน่ึงของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนท่ีจะมีซากุระบานสะพรัง่อยู่รายลอ้มตัว

สะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแหง่หน่ึงของเมืองทาคายามา่เลยทีเดียว 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย สาํหรบัท่านท่ีช่ืนชอบในรสชาติของเน้ือววั ณ เขตเมืองเก่าซันมา

ชิซึจิ มีรา้นอาหารท่ีเป็นสุดยอดของเน้ือฮิดะไม่ว่าจะมาเป็นในรูปแบบป้ิงยา่ง ซูชิเน้ือฮิดะ หรือจะเป็น

เน้ือบดชุบแป้งทอดในนามท่ีเรียกกนัว่า โคโระเกะ สาํหรบัท่านท่ีไม่ทานเน้ือภายในถนนเสน้น้ียงัเต็ม

ไปดว้ยรา้นโซบะ ราเมน แมก้ระทัง่ขนมหวานของทานเลน่ตา่งๆใหท้า่นไดล้ิ้มลองอีกมากมาย 

นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่างแทจ้ริงเดินชม เขต

เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน

สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านได้เลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า

ประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณ

สมยักอ่น   

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ีมิตซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของ

สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 

Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สาํหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณก์ีฬา 

และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko 

Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย (อิสระอาหารคํา่ ตาม

อธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสินคา้) 

พกัท่ี  โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัที่ส่ี อิสระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรย์นิูเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่

รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงั อาทิ 

- ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดังของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อัน

ทันสมัย และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และ

บนัเทิงชั้นนําแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ 

ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึง

นักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้ง

จุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ 

ตึกรปูเคร่ืองหมายการคา้ของ กลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   

- โอซากา้ อะควอเร่ียม เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์าในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬท่ี

มีขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทิตย ์ท่ีมีขนาดตวัใหญ่ราคาประเมิน

มิไดแ้ละเพลินตากบัสตัวม์ีชีวติใตน้ํ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาค

ทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  

- วดัชิเท็นโนจ ิ วดัท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรก

ในญ่ีปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี เจดีย ์5 ชั้นอันวิจิตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายใน

ประดิษฐานพระพทุธรปูหลายองค ์ 

หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ชาํระเพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น 

ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร่ือง“จรูาสสิคพารค์” นัง่เรือเพ่ือ

พบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณจ์ริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน 

(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ท่ีรอใหท่้านพิสจูน์ความมนัส ์

พรอ้มทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัตัว

การต์นูสุดน่ารกัชื่อดงัของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  

หรือสนุกสนานกบัโซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮรร่ี์

พอตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์อาทิ ปราสาทฮ

อกวอต เพลิดเพลินกบัการสาํรวจหอ้งเรียนเวทมนตรค์าถา ย่านฮอกมีท รา้นขายของแปลกประหลาดของ

เหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ บตัเตอรเ์บียร ์เคร่ืองด่ืมท่ีไดร้บัความนิยมในโลก

ของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล]์ และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดี

ท่ีสุดของโลกคือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรา้งดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการ

ถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจใหท่้านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกบัแฮรร่ี์พอต

เตอรเ์ลยทีเดียว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ (สาํหรบัตัว๋ยูนิเวอรแ์ซลสตดิูโอ 

หากท่านตอ้งการซ้ือตัว๋กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีล่วงหนา้ เพราะโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนสลบัวัน

ตามความเหมาะสม หากมีค่าใชจ้า่ยเกิดข้ึน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
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เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของทา่น อิสระอาหารเท่ียง และอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม  KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้  สนามบินคนัไซ - สนามบินดอนเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ613 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เครื่อง 

13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 

อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทวัรไ์ม่รวม

ตัว๋ 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 33,999 8,000 23,999 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 35,999 8,000 25,999 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 35,999 8,000 25,999 

บริการนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการทอ่งเท่ียว** 
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** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้

ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋

เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัที่ยงัมิไดช้าํระ  

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง 

เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดนิทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่นทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    

  คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

  คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้่ายในการทาํวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 
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  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือ

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงิน

คา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 40 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ ***ใน

กรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยั

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

คา่ตัว๋เครื่องบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


