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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั โดยสำยกำรบิน

ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซำก้ำ เกียวโต นำรำ วำคำยำม่ำ สมัผสัควำมงำม

ของธรรมชำติในฤดใูบไม้เปล่ียนสี 

 
เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแกก่วา่ 1,500ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดืม่สายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมความงามของ
สะพานชมจนัทรใ์นชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีละป่าไผเ่ขยีวขจทีีอ่ำรำชิยำม่ำ, วดัโทฟุคจิุ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ี

วำคำยำม่ำ ตลำดปลำคุโรชิโอะ รับประทานอาหารทะเลสดๆ หรือจะป้ิงแบบบาร์บีคิวใน
บรรยากาศริมทะเล, วดัคิมิอิเดระ วดัพุทธเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณชานเมืองวาคายาม่า 
และเป็นวดัล าดบัที ่2 ใน 33 วดัของเสน้ทางแสวงบุญในภูมภิาคคนัไซ 

นำรำ นมสัการ พระพทุธรปูไดบุทสึ และใหอ้าหารกวางแสนเชือ่ง 
โอซำก้ำ ปรำสำทโอซำก้ำ หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า, ชอ้ปป้ิง ย่ำนชินไซบำชิ 

แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า, และไปชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ ริงค ูเอำท์เลต็ ที่รวบรวม
สนิคา้แบรนดเ์นมดงัระดบัตน้ๆ ทัว่โลกมาไวด้้วยกนั, และชอ้ปป้ิงปิดทา้ยที่ ห้ำงอิออน 
มอลล ์ซื้อของฝากก่อนกลบัเมอืงไทย  
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 17-21 พฤศจิกำยน 2561 

วนัแรก             กรงุเทพฯ >> โอซำก้ำ 

 

11.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร ์4 สำยกำรบิน  
ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

14.10 น. ออกเดินทำงสู่เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์  
แอรบ์สั เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 610 
มีบริกำรอำหำรร้อนบนเครื่อง (เครื่องด่ืมทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

21.55 น.  เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผำ่นพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีสอง          โอซำก้ำ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> วดัโทฟคุจิุ >> อำรำชิยำม่ำ >> โอซำก้ำ 

 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้ำใส ที่ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่
ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย 
วดันี้มีอายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์
ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิึ และเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์าม
สายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้า
ญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ 
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อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นตน้ก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของ
ญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท้ หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอ
เบอรร์ี่ ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง 
หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข ึ้นชื่อไม่แพ้  จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม 
ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทฟุคจิุ สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ีโดยบรเิวณ

วดัจะมตีน้เมเป้ิลกวา่ 2,000 ตน้ เรยีงรายพรอ้มใจกนัเปลีย่นสเีป็นสสีม้สแีดงสลบัสกีนัอย่าง
สวยงามทัว่บรเิวณวดั วดัแหง่นี้สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1236 โดยตระกลูฟูจวิาระ เป็นวดันกิายเซน็ 
โดยชือ่ของวดัโทฟุคจุนิี้ เป็นการน าชือ่ของวดัใหญ่ทัง้สองแหง่ของเมอืงนาราทีอ่ยู่ภายใตก้าร
ปกครองของตระกลูฟูจวิาระมารวมกนั นัน่คอืวดัโทไดจแิละวดัโคฟุคจุ ิจากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สูอ่ำรำชิยำมำ่ สถานทีโ่รแมนตคิทีช่าวญีปุ่่ นมกัจะไปเทีย่วพกัผอ่นในวนัหยุดเพือ่ชืน่ชมกบั
ความสวยงามตามธรรมชาตติามฤดูกาล น าทา่นชมสะพำนโทเกท็สึ มคีวามยาว200เมตร ซึง่
ชือ่ของสะพานนี้มคีวามหมายวา่สะพานทีม่องเหน็ดวงจนัทรอ์ยู่ขา้งหน้า เบื้องลา่งของสะพาน
คอืแมน่ ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิามา่ทีย่งัคงความใสสะอาดมาตัง้แต่อดตี ชาว
ญีปุ่่ นสว่นใหญ่ทีม่าทอ่งเทีย่วทีแ่หง่นี้ จงึเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารเรอืพายโดยมคีนคดัทา้ยเพือ่ชืน่
ชมความสวยงามโดยรอบ และน าทกุทา่นเดนิชมป่ำไผ ่ไผท่ีข่ ึน้อยู่สองขา้งทาง เป็นไผท่ีใ่ชใ้น
การประดบัสวนและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ระหวา่งทางจะพบความเขยีวขจี
ของป่าไผอ่นัสวยงาม นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้เลก็ๆ จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากไผอ่กีมากมาย  

ค ำ่ รบัประทำนอำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีสำม          โอซำก้ำ >> นำรำ >> วดัโทไดจิ >> ปรำสำทโอซำก้ำ >> ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

 

 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำรำ เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ น  เพื่อเข้าสกัการะ 

“หลวงพ่อโต” แห่งวดัโทไดจิ พระพุทธรูปสัมฤทธิอ์งค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัย
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ครสิตศ์ตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองคน์ี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั ซึ่งอาคารไมอ้นัเป็น
ทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ได้รบัการบนัทกึลงใน กนิเนสบุ๊ควา่เป็นวหิารไมท้ี่ใหญ่
ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่ส าคญัที่สุดของเมืองนารา 
นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้  ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิและร่วมถ่ายรูปกบักวางแสน
เชือ่งทีม่อียู่เป็นจ านวนมาก  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองโอซำก้ำ เพื่อเยีย่มชมปรำสำทโอซำก้ำ(ชมภำยนอก)  

หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้ในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตม ิปราสาท
โอซาก้าปัจจุบนัสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้ เครื่องประดบัหลงัคาและภาพเสือบน
ก าแพงตวัปราสาทและหลายๆ ส่วนลงรกัปิดทองสวยงาม (ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกส าคญัของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็น
ทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอซาก้าได้อย่างชดัเจน นอกจากตวัTenshukaku อนังดงาม
แล้ว ภายในตัวปราสาทยังมีนิทรรศการแสดงหลกัฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกาย
โบราณฯลฯ ที่ เกี่ยวข้องกับปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่  ส่วนบริเวณรอบๆ 
ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มดีอกไม้ใบไม้งามสะพรัง่ในทุกๆฤดู เป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองอีกด้วย จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปป้ิง ย่ำนชินไซบำชิ 
แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั มสีนิคา้มากมาย 
ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ชสีทารต์แสนอร่อย จนถงึอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์และเกมสร์ุ่นใหม่
ล่าสุด สมัผสัชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทาง
ฝัง่โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นที่ระลกึกบัจุดเด่นของแต่
ละร้านคา้ เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ ปลาปักเป้าตวัใหญ่ หน้าร้านอาหารที่มี
ส่วนผสมหลกัเป็นปลาปักเป้า ที่พ่อครวัจะต้องมใีบการนัตคีวามสามารถก่อนเปิดร้าน 
และสญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนม
ชื่อดงัจากญี่ปุ่ น และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมโบร ิซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมหรอื
อาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิให้ท่านได้เพลดิเพลนิกนั
ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงัมหี้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีงอย่างห้าง
ไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อหาอกีดว้ย 

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีส่ี           โอซำก้ำ >> วำคำยำม่ำ >> วดัคิมิอิ >> ตลำดคโุรชิโอะ >> โอซำก้ำ >>  
                     ริงคู เอำท์เลท็ >> อิออน มอลล ์>> สนำมบินคนัไซ 

 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองวำคำยำม่ำ ซึ่งตัง้อยู่บนคาบสมุทรคอิ ิบรเิวณตอนใต้ของภูมภิาค 

คนัไซ วาคายาม่าเป็นเมอืงทีม่คีวามสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิสภาพอากาศทีอ่บอุ่นยงัชว่ย
เอื้อประโยชน์ในเรื่องการเกษตร ท าให้มีผลิตผลทางการเกษตรออกมาตลอดทัง้ปี     
น าท่านสู่วดัคิมิอิ (Kimii Temple) วดัพุทธเก่าแก่ที่ตัง้อยู่บรเิวณชานเมอืงวาคายาม่า มี
การกล่าวถงึวา่วดัคมิอิเิดระนัน้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.770 โดยพระภกิษุชาวจนี ซึ่งวดัคมิอิิ
เดระนัน้ เป็นวดัล าดบัที่ 2 ใน 33 วดัเส้นทางแสวงบุญในภูมภิาคคนัไซ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ ตลำดปลำคุโรชิโอะ (Kuroshio Market) ซึ่งเป็นตลาดขายของพื้นเมืองขึ้น
ชื่อของเมืองวาคายาม่า ภายในตลาดปลาจะมีร้านค้าต่างๆ ที่ท่านสามารถซื้ออาหาร
ทะเลสดๆเพื่อไปป้ิงทานในบรเิวณทีท่างตลาดจดัเตรยีมไว้ได ้ และจะมกีารแสดงโชวแ์ล่
ปลามากุโร่ให้ท่านได้ชมอีกด้วย เชญิท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจตาม
อธัยาศยั  

เท่ียง             อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยัภำยในบริเวณตลำดปลำ 
บ่ำย น าท ่านสู ่ ริงค  ูเอำท ์เล ต็  แหล ่งชอ้ป ป้ิงใหญ ่ใกล ้ก บัสนามบนิคนัไซ  ให ้ท ่าน

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัหลากหลายและสนิค้าราคาพเิศษ  

อาท  ิเค รื่อ งส าอาง , เค รื่อ งประด บั , เสื ้อผ า้ , กระเป๋ า , รองเท ้าอ ุปกรณ ์ก ฬี า , 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า และเป็นแหล่งรวมสนิค ้าแบรนด์เนมมากมาย  อาทเิช่น   ADIDAS, 
ANNA SUI, ARROW, BANANA REPUBLIC, COACH, CROCS, CASIO, CITIZEN, DIESEL, 
MCGREGOR, BALLY, PUMA, DIESEL, GAP, LACOSTE, LEVI’S, NIKE, ONITSUKA 

TIGER, PUMA, NEW BALANCE, RALPH LAUREN, TAG HEUER, SEIKO, TOMMY 

HILFIGER, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, MIKI HOUSE, T-FAL แล ะส นิ ค ้า อื ่น ๆ  อ กี
มากมาย  ให ้ท ่านได้เลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จากนัน้เดนิทางสู ่อิออน  มอลล์ 
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ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื้อ อาทเิช่น ของใชใ้น
บ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เกต็ และร้านอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
  ได้เวลำอนัสมควรออกเดินทำงสู่ สนำมบินคนัไซ เพื่อท ำกำรเชค็อิน 
23.55 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ แอรบ์สั เอ 330-

300 เท่ียวบินท่ี XJ 611 
 มีบริกำรอำหำรร้อนบนเครื่อง (เครื่องด่ืมทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 
 

วนัท่ีห้ำ            สนำมบินคนัไซ >> สนำมบินดอนเมือง กรงุเทพฯ  

 

03.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 17-21 พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 
 
 
 
 

*รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเกบ็

พร้อมกบัค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

หมำยเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

5. ไม่มรีาคาส าหรบัเดก็ 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน 

รำคำท่ำนละ 31,900.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.- 
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-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 

-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส์ 1 เตยีง 

-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 

-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

*** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ่งเดียว  ***     
7.    ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องช าระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ท าการจองทวัร์แล้ว 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 

6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดืม่ระหวา่งทวัร์) 
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7. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   
 

1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจ าและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที ำกำรตดักรุ๊ปสำยกำรบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดใ้นทกุกรณ ี
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมำยเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึ่ง
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ได้ก็

http://www.hijapantour.com/


 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (VTG) KANSAI SCENIC 5D3N BY XJ  
http://www.hijapantour.com/    10 

ต่อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
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