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OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N 

กาํหนดการเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์XJ 

ชมหมู่บา้นมรดกโลก ณ หมู่บา้นชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า 

เยอืนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วดัคินคะคจุ ิศาลเจา้เฮอนั 

ชอ้ปป้ิงจใุจ  ณ ยา่นซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ 

ชมความงามของป่าไผเ่มืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว 

แวะถ่ายรูปกบัปราสาทโอซากา้ ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง 

พิเศษ !!! ใสกิ่โมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจา้เฮอนั 

 ฟรี!! ยูคาตะของท่ีระลึกจากทางบริษทั 

มีนํ้าด่ืมบริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ฟรี WIFI ON BUS 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเด่ียว กรุป๊ไซส ์

01-05 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

02-06 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 
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03-07 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

04-08 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

05-09 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

06-10 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

07-11 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

08-12 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

09-13 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

10-14 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

11-15 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

12-16 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

13-17 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

14-18 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

15-19 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

16-20 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

17-21 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

18-22 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

19-23 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

20-24 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

21-25 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900 34+1 

22-26 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900 34+1 

23-27 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900 34+1 

24-28 ธนัวาคม 2562 33,888.- 7,900 34+1 

25-29 ธนัวาคม 2562 33,888.- 7,900 34+1 

26-30 ธนัวาคม 2562 33,888.- 7,900 34+1 

27-31 ธนัวาคม 2562 BUS1 33,888.- 7,900 34+1 

27-31 ธนัวาคม 2562 BUS2 33,888.- 7,900 34+1 

28 ธนัวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1 36,888.- 7,900 34+1 

28 ธนัวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2 36,888.- 7,900 34+1 

28 ธนัวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS3 36,888.- 7,900 34+1 

29 ธนัวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1 36,888.- 7,900 34+1 

29 ธนัวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2 36,888.- 7,900 34+1 

30 ธนัวาคม 62-03 มกราคม 63 BUS1 36,888.- 7,900 34+1 
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30 ธนัวาคม 62-03 มกราคม 63 BUS2 36,888.- 7,900 34+1 

31 ธนัวาคม 62-04 มกราคม 63 33,888.- 7,900 34+1 

**ปล. ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปไกดท่์านละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุตํา่กว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น  

11.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน 

AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น้ําหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง 

 

 

 

 

14.15 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ610 

21.40 น.   ถึง เมืองคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดินทางสู่ท่ีพกั (เวลาที่ญ่ีปุ่น เร็ว

กว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาํคัญ

มาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน

มีโทษปรบัและจบั**  

 จากนั้นนาํทา่นเดินทางเขา้สู ่โรงแรมท่ีพกั 

คํา่         อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัท่ี Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัที่สอง   ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจ ิ– หมู่บานชิราคาวาโกะ - นาโกยา่ - ซาคาเอะ ช้

อปป้ิง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ลานสกีทาคายาม่า อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกี

หิมะขาวโพลนกวา้งสุดลกูหลูกูตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณส์กีสาํหรบัถ่ายรปูหรือเล่นสกีทั้ง Sled Snow 

board หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณต์า่งๆ) เดินทางสู่ ทา

คายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้า่เป็น 

ลิตเติ้ ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอ้ย เป็นเมืองเก่าแก่ท่ียังคงอนุรักษ์ไวซ่ึ้งอารยธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งสมบรูณ ์บา้นเรือนสรา้งข้ึนดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุ

เป็นรอ้ยๆปี มี วดั ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ท่ีคึกคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมยั และมี

สภาพธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ์ นําท่านเดินเล่น ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) 

อดีตทาํหน้าท่ีเป็นสาํนักงานรฐับาลทอ้งถ่ินประจาํภมูิภาคฮิดะ ในสมยัการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 
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1692 จนกระทัง่ปี 1969 จนถึงปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเส่ีอทาทามิท่ีไดร้บัการ

บํารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนท่ี

ภมูภิาคฮิดะ และประวติัศาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่รวมคา่เขา้ จา่ยเพิ่ มประมาณ 430 เยน/ท่าน) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 นําท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมู่บา้น

ชาวนาท่ีมีรปูร่างแปลกตาติดอนัดบั The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมี

ชื่อเสียงแห่งหน่ึง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกชัโชสึคุริ เป็นบา้นชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกว่า 250 ปี คาํว่า 

กชัโช”มีความหมายวา่“พนมมือ ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะ รปูแบบของบา้นท่ีมีหลงัคามุงดว้ยฟางขา้วท่ี

ทาํมุมชนัถึง 60 องศา คลา้ยสองมือท่ีประนมเขา้หากนั ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทั้งหลงัถูกสรา้งข้ึนโดยไม่ใชต้ะป ูต่อมาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ้ นทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็น

มรดกโลก นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ 

คํา่         อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 อิสระชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นยา่นธุรกิจการคา้ มีหา้งสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ หรือ 

เมืองใตดิ้น (central park) ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเส้ือผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจิก, รา้น

ซาลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

พกัท่ี Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดบัเดยีวกนั  

วนัที่สาม   เมืองเกียวโต – แต่งกายดว้ยชุดกิโมโน ชุดประจาํชาติญ่ีปุ่น - ศาลเจา้เฮอัน – การเรียนพิธีชงชา

ญ่ีปุ่น - วดัคินคะคจุ ิ– โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) -  ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากน้ัน นําท่าน เปล่ียนเคร่ืองแตง่กายดว้ยชุดกิโมโน ชุดประจาํชาติญ่ีปุ่น พิเศษ!!! ท่านสามารถแตง่

กายดว้ยชุดกิโมโนพรอ้มถ่ายรูปสวยๆ และสาํหรบัสุภาพสตร ีฟร!ี!! ชุดยูคาตะ ท่ีทางบรษิทัมอบให้

เพื่อเป็นของท่ีระลึก จากทางบริษัท นําท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่น้ีน้ันถกูสรา้งข้ึน

เพ่ือใหร้ะลึกถึงจกัรพรรดิคามมุและจกัรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ี้มีความสาํคญัต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เน่ืองจาก

เป็นจกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอนั โดยเฉพาะเสา

และประคโูทริอิยกัษ์สีแดงท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้าของวดั มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากน้ันสมัผสั

วฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นน้ัน 

มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนน้ันลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ี

บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รบัชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนร่วมใน

พิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย เดินทางสู่ วดัคินคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดิมสรา้งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอา

ชิกากา้ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีใหเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลังจากท่ีท่านเสียชีวิต คน

ไทยนิยมเรียกกนัว่า วดัทอง เน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ํา 

ทาํใหเ้กิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพ้ืนน้ําเบ้ืองหน้า จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีกสญัลกัษณห์น่ึงของเมืองเกียว

โต  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
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 เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนดม์ารค์สาํคญัของเมืองโอซากา้ 

หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินคอนกรีต, คน้ํูา และ

สวนนิชิโนมารุซ่ึงอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ต้น อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ 

(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแหง่น้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟ

รนไชส ์รา้นเคร่ืองสาํอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีท

แบรนดท์ั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งท่ีตอ้งการ

รวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี  

คํา่         อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี  อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึคียว - โอซากา้– เอ็กซโ์ปซิตี้  - อิออนมอลล ์- สนามบิน

คนัไซ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่าน้ันจะคึกคกัมาก

ในชว่งวนัหยุด มีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเ้ร่ือยๆ นําท่านชม สวนป่า

ไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆท่ีตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือข่ีจกัรยาย

ผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศท่ีแปลกและหาไดย้าก อิสระใหท่้านเดินชมความงามยามท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผ่านตัว

ป่าไผ่ลงมายงัพ้ืนดา้นล่าง ประกอบกบัมีลมพดัมาพรอ้มกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา ดู

สวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพื้ นเมืองท่ีทาํมาจากตน้ไม ้เช่น 

ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือสานจากไผ่ จากน้ันชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo 

Bridge) หรือนิยมเรียกวา่ Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องอาราชิยาม่า สะพานน้ีมีความ

สวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลงัน้ันเป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น้ําท่ีทั้งสองฝัง่มีแนบตน้ซากุระ

เรียงรายเรียบแมน้ํ่าไปเร่ือยๆ ทาํใหเ้ป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร (6) 

 นําท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ เอ็กซโ์ปซิตี้  (Expo City) ท่ีเท่ียวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศนูยร์วมความบนัเทิงท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เอ็กซโ์ปซิต้ีเป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึง

งานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ท่ีจดัข้ึนเมื่อปี 1970 ตั้งอยูใ่นเมอืงซุอิตะ จงัหวดัโอซากา้ มีเน้ือท่ีทั้งหมดราว ๆ 172,000 

ตารางเมตร ภายในพื้ นท่ีแหง่น้ีมีแหล่งความบนัเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of 

playing, learning, and discovering อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ทั้งชอ้ปป้ิง กินขา้ว หรือ

แมแ้ต่ถ่ายรปูไดต้ามอธัยาศยั 

 เอ็กซโ์ปซิต้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. NIFREL พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้า จดัแสดงสตัวต่์าง ๆ ในรปูแบบการนําเสนองานศิลปะ และยงัใหนั้กท่องเท่ียว

ไดส้มัผสักบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ิด 

2. Osaka English Village ชุมชนสาํหรบัคนรกัภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรูภ้าษาองักฤษใน

รปูแบบท่ีไมซ่ํ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัว่ทั้งอเมริกา 
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3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่น ท่ีจะทาํใหคุ้ณหลงใหลและผจญภยัไปกบั

การต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานท่ีแหง่การเรียนรูธ้รรมชาติ 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซ่ึงเป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

 จากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิง หา้งอิออน (Aeon Mall Rinkusennan) อยูไ่ม่ไกลจากสนามบินคนัไซ จากจุดน้ี

สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสินคา้แบรน

เนมดต่์างๆ อีกกวา่ 86 รา้น อิสระใหท่้านเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทา่นเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ 

23.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินที่ XJ611 **บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วนัที่หา้  สนามบินดอนเมือง 

04.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

สาํหรบัลกูคา้ท่านที่ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน  หกัค่าตัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

* ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสันาํเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ

ญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา

ทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

***หอ้งพกัท่ีญ่ีปุ่นมีขนาดเล็กและมีจาํนวนหอ้งจาํกดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกคา้ Request ประเภทหอ้งพกั 

สามารถ Request ได ้แตอ่าจไม่ไดต้ามที่ตอ้งการ (On Request)*** 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
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× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาํหรบัการยื่น

รอ้งขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

× คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คา่ทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

เดินทางข้ึนตํา่ 34 ท่าน หากตํา่กว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการ

เพ่ิมเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า  

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน  : 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 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  

 หากไม่ชาํระมดัจาํตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่งใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เม่ือท่านชาํระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีได ้

ระบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 ส่งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทรปิใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอยา่งตํา่ 2 

หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ไดเ้งินคืนทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ไดเ้งินคืน 70 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกหลงั 14 วนั ไม่ไดค้า่ทวัรคื์น  
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 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจาํกับสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามัดจาํที่

พกัโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน 

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจาํ หรือค่าทวัร์

ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหต ุกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและ

เงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอยา่งตํา่ 2 

หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยนืยนัการมีคณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลกูคา้และบริษัท 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
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7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลา

ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง

อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจาํนวน 2 

ขวด 

15. การบริการของรถบสันําเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิ

อาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
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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)  

 


