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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินาโกยา่ - เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ 

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพือ่เตรยีมตวั

เดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
 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) 
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06.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

14.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้ 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนาโกย่า จากนั้นน าท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter 

Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล 
สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว  จะไดร้ับความนยิมมากเป็น
พเิศษ  

 

 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง นาโกยา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืง
เกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน มอลล ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม 
ผูค้นทีเ่ป็นมติร น าท่านเที่ยวชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ือ่ว่า“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมืองขนาดเล็ก

น่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทีย่ังคงดแูลวดั ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโต
ในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตวั น าทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกให ้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ 

ชือ่นีไ้ดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มี
ลกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร 

ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ตต่วัเดยีว แตย่ังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะที่
ตกมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดีต ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ที่ท างาน และทีอ่ยู่

อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ใน
สมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาได ้

อย่างสมบูรณ์ ซ ึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพัก
ของเจา้หนา้ที ่น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่าง
แทจ้รงิ 

 

         
 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่
ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีกอ่น ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมืองและ

เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็น
ตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  

 

         
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท้่านไดเ้ลอืกทาน หรือ
เลือกซื้อสนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดญ์ีปุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใด

หลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม       ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ หบุเขาโครงัเค  – มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - โอซากา้– ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงชนิไซ

บาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่“หุบเขาโครงัเค” เป็นหุบเขาตดิภูเขาออิโิมร(ิMount Iimori)สงู 254 เมตร ใกล ้

เมืองนาโงย่า ซึง่เป็นสถานทีช่มใบไมเ้ปลี่ยนสอีันดับตน้ๆของจังหวัดไอจ ิดว้ยความหลากหลายของ
สสีนัจากตน้เมเป้ิล กว่า 4,000 ตน้ที ่อยู่รายรอบหุบเขาแห่งนี้  จากนั้น น าท่านชม “สะพานไทเกะส ึ
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เคียว” ซึง่สะพานนี้เป็นสญัลักษณ์ประจ าโครังเคที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเทีย่วนยิมถ่ายภาพคู่กับ 
ใบไมแ้ดง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพกนัตามอัธยาศยั 

 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ที่สดุใน
ญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนี้ยังมวีัดบันโชจซิ ึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยู่เมื่อครัง้
เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตร์หนา้หนึ่งของย่านโอส ึOSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่าง

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดทอ่งเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกย่า ซึง่นอกจากคน
ญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิ็นยิมมาเยี่ยมชมเชน่กนั  

 

 
จากนัน้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิม่ทีย่่าน
รา้นคา้ ณ บรเิวณถนนชอ้ปป้ิงโอส ุซ ึง่มอีายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดร้ับ

ความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชัน้แบบดัง้เดมิ ถนนชอ้ป
ป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกว่า 1,200 รา้น เรียงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร 
ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครื่องส าอาง และรอ้งเทา้จาก

สารพัดยีห่อ้ดงัและทีส่ าคญัคอืราคาถกูมาก  
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดทีี่รา้นคา้ปลอดภาษี 

ดวิตีฟ้ร ีซึง่มสีนิคา้ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้
บางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมอืงอืน่ของประเทศญี่ปุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมืองเท่านัน้ ย่าน ชนิ

ไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อันทนัสมัย 
และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ ึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น า
แห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื ทุกรา้นจะ

ประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วให ้
ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่
รา้นของตนใหไ้ดม้ากที่สุด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตกึรูป

เครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH - NAMBA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่        เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชา - วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- โอซากา้ –  
                      ชอ้ปป้ิงเอ็กซโ์ป ซติ ี ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่อง
ในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมอีายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของ

เกยีวโต ตวัศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทีส่รา้งข ึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัย
ในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดร้ับอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลทัธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้ง

ตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมื่อกา้ว
ผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีาน
หนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่่าราชการ

ทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะ
เปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้่องเรือและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจีน บงึน ้าใสและ

บันไดมังกร  
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น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซ ึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่าดว้ยการใช ้

เวลาอย่างสุนทรีย์ ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสเีขียวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 

ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกีย่วการพบปะกันใน
วงสงัคมเกี่ยวกับการดื่มและชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สูงในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื่อเป็นสถานที่

พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 
และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่า
กบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 

 

                     

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ทจีะ

พลาดกบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกนัแนะน าซอฟท์
ครมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซ ึง่ตวัซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อ
ครมีเนียนนุ่มละมุนลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใส่

แป้งโมจเิพือ่เพิม่ความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถัว่แดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนั
ดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชน

ทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าทา่นสกัการะ พระแม่
โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่ว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลก

มนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรูปปั้นของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย  
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แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุ้มประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้
ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉาก

ของภาพยนตรเ์ร ือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเร ือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่
ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

 

                     
 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เอ็กซโ์ป ซติ ี ้ซ ึง่ทีน่ี่เป็นสวนสาธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง

โอซากา้ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่คยใชจ้ัดงาน Japan World Exposition เมื่อปี 1970 นอกจากจะมีลาน
กวา้งใหไ้ดเ้พลดิเพลนิกับหมู่มวลดอกไมต้ามฤดูกาลแลว้ก็ยังเต็มไปดว้ยส ิง่อ านวยความสะดวกอย่าง
ครบครัน เช่น สถานทีป้ิ่งบาร์บีควิส าหรับปิคนคิ สวนญี่ปุ่ น ลานกฬีา และออนเซ็น เป็นตน้  และส ิง่ที่

เกดิข ึน้ในพืน้ทีส่วนบัมปาคคุเินนเมือ่ปี 2015 ก็คอื EXPOCITY (เอ็กซโ์ปซติี)้ศูนยร์วมความบันเทงิที่
ย ิง่ใหญ่ที่สดุในญี่ปุ่ นน่ันเอง  ทีน่ี่ประกอบดว้ยศูนยร์วมความบันเทงิขนาดใหญ่ดา้นหนา้  Bampaku-

kinen-koen Station (สถานีบัมปาคคุเินนโคเอ็น) ของโอซากา้โมโนเรลและ ลาลาพอรต์ เอ็กซโ์ปซติี ้ช ้
อปป้ิงพารค์ทีร่วมรา้นคา้กว่า 305 รา้น นับเป็นสถานทีใ่หทุ้กคนไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและผ่อน
คลายน่ันเอง 

 

                
 

23.55 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์ เทีย่วบนิที ่XJ611  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่า้         กรงุเทพฯ 

03.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 

09 – 13 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 
10 – 14 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 
13 – 17 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 
14 – 18 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 
15 – 19 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 
20 – 24 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 
23 – 27 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 

** บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่

วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรด
อา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี
น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร ์
จดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง 

**กรณุาช าระมดัจ าทนัที/ภายใน 2วนัท าการ หลงัได้รบัการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่** 
ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 

    ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                   ธนาคาร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนาคารกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                     ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
   - หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบุหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 

วนัเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 
0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 

2. ช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบ

ภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
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ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่ว
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

2. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร

ทัง้หมด   

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  

และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อัตราทีส่งูมาก 
  

 

 

 


