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เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย ์ยอ้นอดีตสูส่มยัเอะโดะ ณ เมืองเก่าซนัมาชิซึจิ   

เยอืนหมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวดัน ้าใส สิ่งมหศัจรรย์

ของโลกยุคใหม่ ชอ้ปป้ิงถนนสายกาน ้าชา ชมศาลโทริอิ ซุม้ประตสูีแดง ที่

เป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้มากกว่ารอ้ยตน้ ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมกนัที่ชินไชบาชิ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

**ประทบัใจกบัสีสนัของใบไมเ้ปลี่ยนสี บนยอดเขาเจแปน แอลป์** 
เดินทางเดือนตลุาคม – พฤศจกิายน 2559 

ราคาเริ่ม  39,900  บาท พกัระดบั 3 ดาว 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่337 ที่นัง่ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

12.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610 

บรกิารอาหาร และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

 
 

 

 

 

 

 

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัที่ โรงแรม OSAKA TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สอง โอซากา้ – เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ– ฟูชิมิ อินาริ – วดัคินคาคุจ ิ– นาโกยา่ – อิออน จสั

โก ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน ้าใส ที่ติดรอบสุดทา้ย

ของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่

บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้ นมา

รองรบัระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมี

อายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพ

เจา้แหง่ความร า่รวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถ

ถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนข์องตวัเมืองเกียวโตได้

งดงาม พรอ้มกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน ้าศกัดิ์สิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจาก

ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สาย

สาม แข็งแรง   
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จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมือง ท่ีระลึก เก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีใหท่้านได้

เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ้ัว่แดง

สูตรดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอรร่ี์, ชอคโกแลต เป็น

ตน้ หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต 

สัญลักษณ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  

เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติ

อย่างเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของ

ท่ีระลึกในราคายอ่มเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่าง  และของท่ีระลึก 

อีกมากมาย นานาชนิด จากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพ

เจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบรูณข์องเร่ือง

พืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นชื่อว่าเป็น ทูต

สวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของ

เทพจิ้ งจอก ท่ีมีจ านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็นสญัลกัษณ์

ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบน

เสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ 

ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ให้ตนเองสมความ

ปรารถนา  
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บ่าย น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็น

สถานท่ีพกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้

ในปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลว

อยา่งสวยงาม ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวั

ปราสาทไดอ้ย่างงดงาม จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า น าท่านชอ้ปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

พกัที่  โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ -” ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า                   

เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – ทาคายาม่า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ี

สวยงาม ผูค้นท่ีเป็นมิตร น าท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช้ื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็น

เมืองขนาดเล็กน่ารกัตั้งอยู่ในหุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และ

บรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ 

หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบั

บา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กัสโช ซ่ึงแปลว่า 

พนมมือ ตามรปูแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หา

กนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้น

สรา้งขึ้ นโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่ง

หนักในชว่งฤดหูนาวไดดี้ 
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น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือครั้งอดีต ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และ

ท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน

โตกุกาว่า              ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี

ท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ี

ข ้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายใน น้ี

ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขัง

นักโทษ โรงครัว และหอ้งพกัของเจา้หน้าท่ี ... น าชม

ความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงคว  ามเป็น

บา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่างแทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ย

บา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั   ท่ียงัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้ นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็น

เหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกิฟุ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ี่ปุ่นยากินิ

คุบริการเมนูเน้ือและหม ูคลุกเคา้กบัน ้าซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น   

พกัที่  โรงแรม  TOYOKO CITY MATSUMOTO HOTEL / หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ โทยาม่า – เสน้ทางสายโรแมนติค – ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ 

(ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) – กิฟุ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมือง “โทยาม่า” จุดเร่ิมตน้ของเสน้ทางสู่ ยอดเขาแจแปน แอลป์” 

เสน้ทางท่องเท่ียวสุดแสนโรแมนติคของใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ีแข่งกันอวดสีสนัไม่ว่าจะเป็น แดง 

เหลือง สม้ เขียว  ท่ีท่านจะประทับใจไม่รูลื้ม (ขึ้ นกับสภาพอากาศ)… น าท่านนัง่กระเชา้

ไฟฟ้ารปูขั้นบนัไดสู่ท่ีราบสงูบิโจไดร่า เพื่อท าการเปล่ียนรถโคช้เป็นสายธรรมชาติของทางวน

อุทยาน น าท่านโดยสารรถโคช้สู่ยอดดอย ผ่านป่าสนและทุ่งราบท่ีมีมนตเ์สน่หแ์ตกต่างกนั

ทุกฤดู เช่น น ้าตกโชเมียวเป็นน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพท่ี์มี

อายุกวา่ 1,000 ปี เดินทางถึงยอด  มุโรโด คือ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเสน้ทางน้ี บริเวณยอด

เขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ท่ีตดักบัขอบฟ้าสีสดตลอดทั้ งวนัทั้งคืน สรา้งความ

ประทบัใจใหท่้านมิรูลื้ม 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารดว้ยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน แอลป์  

บ่าย น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาทาเทยาม่า ดว้ยความสูงถึง 3,015 

เมตร และสูงเป็นท่ีสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่ีราบไดคมัโป ชมความงดงามแห่งทศันียภาพ

อีกฟากฝั่งของภูเขา   จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า ท่ี

ราบสูงบนไหล่เขาท่ีท่านสามารถ

ชมทัศนียภาพของช่องเขาท่ีเป็น

เหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ

อย่างยิ่งแก่นักท่องเท่ียว น าท่าน

โดยสารกระเชา้ขา้มเหวลึกซ่ึงมีเพียงลวดสลิงของกระเชา้จากตน้ทางถึงปลายทางเท่าน้ัน ไม่

มีเสาค ้าหรือคัน่กลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาว่า “กระเชา้พาโนราม่า”  น า

ท่านโดยสารเคเบิลคารไ์ฟฟ้ารปูขั้นบนัไดอีกครั้งเพ่ือลดระดบัลงสู่สนัเข่ือน คุโรเบะ เป็นเขื่อน

ขนาดยกัษ์ท่ีมีความยาวของสนัเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวท่ีวิเศษยิ่งใหญ่

ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได ้และชมความแรงของน ้ าท่ีปล่อยออกจากแอ่งน ้ าสีเขียว

มรกตท่ีพวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบ้ืองล่าง  จากน้ันน าท่านสู่  ด่านสุดท้ายของเสน้ทาง

ธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาทางยาวรวมถึง 6.1 

กิโลเมตร มุ่งหนา้สู่สถานีปลายทาง “โองิซาวา่”  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองกิฟุ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่  โรงแรม  GUIYOKOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL  / หรอืระดบัเดียวกนั 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่

แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัที่หา้        ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท -  สนามบินคนัไซ  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึงถือได้

ว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึง

เล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่าง ของโชกุน ฮิเดโยชิ

โตโยโตมิ ผูมี้ค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่น้ี   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ ท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

นคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสินคา้

หลากหลายรปูแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นน า

แห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ 

ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก 

ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะ

พยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

สญัลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรปูเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจาก

ญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ 

ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคา

พิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณกี์ฬา, 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่

เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione 

Tessile ฯลฯ พรอ้มทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮ

ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดเูคร่ืองประดบั และ

นาฬิกาหรอูยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush 

Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบั



บจก. ดบัเบ ิล้ เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 

Mobile: 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266  |  Hotline: 082-499-2007 

Line: @DoubleEnjoy  |  Face book: DoubleEnjoyTravel 

  Website: www.DoubleEnjoy.com  | E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบยีนเลขที ่0125554005216  เลขทะเบยีนการทอ่งเทีย่ว 11/05307 

คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืน อีกมากมาย ใหท่้าน

ไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค า่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง

สนิคา้) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก  คนัไซ-สนามบินดอนเมือง 

 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
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อตัราค่าบริการ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

11 – 16 ตลุาคม 2559 39,900 39,900 39,900 10,000 33,900 

15 – 20 ตลุาคม 2559 39,900 39,900 39,900 10,000 33,900 

18 – 23 ตลุาคม 2559 43,900 43,900 43,900 10,000 33,900 

22 – 27 ตลุาคม 2559 43,900 43,900 43,900 10,000 35,900 

25 – 30 ตลุาคม 2559 41,900 41,900 41,900 10,000 33,900 

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2559 43,900 43,900 43,900 10,000 33,900 

01 – 06 พฤศจกิายน 2559 41,900 41,900 41,900 10,000 35,900 

05 – 10 พฤศจกิายน 2559 41,900 41,900 41,900 10,000 35,900 

08 – 13 พฤศจกิายน 2559 41,900 41,900 41,900 10,000 35,900 

12 - 17 พฤศจิกายน 2559 41,900 41,900 41,900 10,000 35,900 

15 - 20 พฤศจิกายน 2559 41,900 41,900 41,900 10,000 35,900 

19 - 24 พฤศจิกายน 2559 41,900 41,900 41,900 10,000 35,900 

22 - 27 พฤศจิกายน 2559 41,900 41,900 41,900 10,000 35,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง  ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู ้

ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ี

ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู ้

ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใด  ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์

น้ัน  

3. การติดต่อใด  กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ัน ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ

ยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง

บริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใด  

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่าง  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่

นอ้ยกว่า 45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

น าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใด  กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ัน ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใด  ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า

ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืน  เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใด  ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใด  ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใด  แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้ท่านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจ

พบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 
 


