CODE: XJ77 Golden Route Winter Cool Tokyo Osaka 5Days 3Nights

โตเกียว ลานสกีฟจ
ู เิ ท็น ปราสาทม ัตสึโมโต้ พิพธ
ิ ภ ัณฑ์แผ่นดินไหว ทาคายาม่า ลิตเติลเกียวโต
ิ ิ อินาริ ว ัดทองคินคะคุจ ิ โอซาก้า ชินไชบาชิ
หมูบ
่ า้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชม
ว ันเดินทาง
9 – 13 ม.ค.
15 -19 ม.ค.
21 – 25 ม.ค.
27 – 31 ม.ค.
2 – 6 ก.พ.
8 – 12 ก.พ.
14- 18 ก.พ.
20 – 24 ก.พ.
26 ก.พ. – 2มี.ค.
4 – 8 มี.ค.
10-14 มี.ค.
16 – 20 มี.ค.

ราคาผูใ้ หญ่
26,900
27,900
28,900
27,900
28,900
27,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900

ราคาเด็ก2-6 ปี ไม่เสริมเตียง

ไม่มรี าคาเด็ก
เด็กทารกไม่เกิน2ขวบ 7,000บาท

พ ักเดียวเพิม /
เดินทางท่านเดียว
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

ว ันแรก

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

20.30น.

 พร้อมก ันทีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออก
ั
อาคาร1 ชน3
ประตู2, 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X เจ้าหน้าที
ให้การต้อนร ับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึนเครือง
นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น โดยสายการ THAI AIR ASIA
X เทียวบินที XJ600 (บนเครืองมีบริการอาหารร ้อนและเครืองดืม)

23.45น.

ทีนงั
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

หมายเหตุ

ว ันทีสอง

สนามบินนาริตะ – ลานสกีฟจ
ู เิ ท็ น – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์แผ่นดินไหว – ม ัตสโึ มโต้ – ปราสาทม ัตสโึ มโต้ –
ออนเซ็น  อาหารเทียง,เย็ น

08.00น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพือความสะดวกในการนั ด
หมายเวลา) ผ่า นพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร สํา ค ัญ!!! ประเทศ
ั
ญีปุ่นไม่อนุ ญาตให้นํ าอาหารสด จํา พวก เนือสตว์
พืช ผ ก
ั ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโ ทษจ ับและปรบ
ั รั บกระเป๋ าเรียบและทํ า ภารกิจ
ส่ ว นตั ว นํ า ท่ า น เดิน ท า งไ ปลา นสกี ฟู จ ิเ ท็ นสกีร ี ส อร์ท (Fujiten Ski
Resort) ลานสกีและทีพักทีตังอยูบ
่ ริเวณภูเขาไฟฟูจ ิ ท่านจะได ้สัมผัสกับหิมะ
ขาวโพลนอิสระให ้ท่านได ้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตืนเต ้นกับการลืน
ไถลด ้วยสกีเลือกสนุ กกับสโนว์บ อร์ดหรือเลือ กเพลิด เพลินกับการนงเลื
ั
อน
หิม ะทีท่า นจะสามารถนั งดืมดํ ากับทั ศนี ย์ภ าพทีถูก ปกคลุม ด ้วยหิม ะทีดูแ ล ้ว
สะอาดตายิงนั ก หรือท่า นจะสามารถเลือกถ่า ยรูป บริเ วณรอบ หรือซือของที
ระลึกจากร ้าน souvenir shop หรือ เลือ กทานอาหารเครืองดืมทีบริเ วณชั น2
ของตั ว อาคารได ้ตามอั ธ ยาศั ย (ค่ า ทั ว ร์ ไ ม่ ร วมอั ต ราเช่า อุ ปกรณ์ ส กีแ ละชุ ด
สํ า หรั บ เล่น สกีราคาประมาณท่ า นละ 4,500 เยน,กระดานเลือน Snow Sled
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสิท ธิใ นกรณี
ลานสกีหม
ิ ะยังไม่พร ้อมให ้บริการตามสภาพอากาศทีอาจจะเปลียนแปลงหรือ
อากาศไม่เอืออํ า นวย หรือลานสกีปิด หิม ะละลายหรือมีปริมาณน ้อยอยู่ โดย
ทางบริษัทจะเปลียนทีเทียวทดแทนเป็ นหมู่บ ้านนํ าใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน

และสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์
เทียง
บ่าย

คํา



 ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (มือที1) เมนูแบบเซตญีปุ่น
จากนั นนํ าท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ที Experience Earthquake พิพธ
ิ ภ ัณฑ์แผ่นดินไหว
่ ันสูงสุด และสนุ กสานในการเรียนรู ้
ท่านจะได ้ทดสอบในห ้องจําลองแผ่นดินไหวรับการสันสะเทือนจากขันตําสุดสูข
ประสบการณ์ ในห ้องจําลองแบบต่างๆ จากนันให ้ท่านเลือกซือของฝากราคาถูก
อาทิเ ช่น ขนม เค รืองสํา อาง เครืองไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์จ ากนํ ามั นม ้า โฟมล ้าง
หน ้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบํ ารุงร่างกาย และยา
ของดร.โนงู จ ิ ซึงเป็ นนั กวิจัย ชือดั งของชาวญี ปุ่ น จนสมควรแก่เ วลานํ า ท่ า น
เดินทางสู่จ ังหว ัดนากาโนะ ตงอยู
ั
ใ่ นเขตจูบุ บนเกาะฮนชู สูเ่ มืองม ต
ั สุโม
โต้ (ใช ้เวลาการเดิน ทางประมาณ 3.5ชั วโมง) เมืองม ต
ั สึโ มโต้ ชมความ
สวยงามของ ปราสาทม ัตสโึ มโต้ ทีถู กสร ้างขึนในปี 1504 ซึงนั บได ้ว่า เป็ น
ปราสาททีเก่าแก่ทสุ
ี ด และนอกจากนีก็ยั งเป็ น ปราสาทติดอ ันด ับ 1 ใน 3
ของปราสาททีมีค วามสวยงามทีสุดของญีปุ่ น ทีสามารถรอดพ ้นการถูกทํ า ลายจาก
เพลิงของสงครามมาได ้จนถึงปั จจุบัน ตัวปราสาทมีผนั งทีทาด ้วยสีดําสนิททําให ้มีฉายาว่า
่ พ
ปราสาทอีกาดํา (ทัวร์นําชมด ้านนอก) จากนั นนํ าท่านเข้าสูท
ี ักย่านม ัตสโึ มโต้ออนเซ็น
 ร ับประทานอาหารคํา (มือที2)
หล ังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนําแร่ธรรมชาติ เพือสุขภาพ/ ออน
เซ็ น (Onsen) นําแร่ในสไตล์ญปุ
ี ่ นให้ทา
่ นได้พ ักผ่อนอย่างเต็มอิม ซึงชาวญีปุ่นเชือ
่ นชว
่ ยเรือง โรคภ ัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลงั ร
ว่านําแร่ธรรมชาตินมี
ี สว

ทีพัก: Itoen Hotel Asama no yu หรือระด ับใกล้เคียงก ัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนั ดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง

ว ันทีสาม

เช้า

ั
ิ จ
ม ัตสโึ มโต้ – เมืองทาคายาม่า - ลิตเติลเกียวโต เขตเมืองเก่าซนมาช
ซ
ู ิ - หมูบ
่ า้ นชริ าคาวาโกะ –
โอกากิ
 อาหารเช้า,เทียง,เย็น (BBQ Buffet Yakiniku)
ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ ัก (มือที3)
นํ า ท่า นเดินทางข ้ามสู่ภูมภ
ิ าคจู บุ เมืองทาคายาม่า (ใช ้เวลาประมาณ 2.30
ชม.) จากนันนํ าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ทีว่าการอําเภอเก่าเมืองทา
คายาม่า (ถ่ายรูปด ้านหน ้า) ซึงเป็ นจวนผู ้ว่า แห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นทีทํางาน
และทีอยู่ อาศั ย ของผู ้ว่ า ราชการจั งหวั ด ฮิดะ เป็ นเวลากว่ า 176 ปี ภายใต ้การ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั นนํ าท่านเดิมชม หมูบ
่ า
้ น
ั
ิ
ึ นหมู่บ ้านเก่าแก่สมัยเอ
LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซนมาชซูจซ
ิ งเป็
โดะกว่า 300 ปี ก่อน ทียังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได ้เป็ นอย่างดี อิสระให ้ทุกท่าน
ได ้เดินเทียวและชืนชมกับทั ศนี ยภาพเมืองเก่า ซึงเต็ ม ไปด ้วยบ ้านเรือนโบราณ
และร ้านค ้าหลากหลาย เช่น ร ้านผลิตและจํ าหน่ายเหล ้าสาเก ร ้านทํา มิโสะ ฯลฯ
พร ้อมทั งเลือกซือของทีระลึกพืนเมืองเฉพาะถิน เช่น ซารุ โบะโบะ หรือ ตุ๊กตา
ทารกลิงตัวสีแดงไม่มห
ี น ้าตา ซึงถือว่าเป็ นสัญ ลักษณ์หนึงของเมืองทาคายาม่า
และเป็ นสิน ค ้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด ้วยความเชือเกียวกับโชคลางของชาว

เทียง

ญีปุ่ นอีกด ้วย และเก็บเกียวบรรยากาศอันน่ าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิมชิมรสขนมของหวานนานา
ชนิดอีกด ้วย จนสมควรแก่เวลา
 ร ับประทานอาหารกลางว ัน (มือที4) เมนูแบบเซตญีปุ่น

บ่าย

จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นมรดกโลกชริ าคาวาโกะ ทียังคงอนุรักษ์ บ ้าน
สไตล์ญีปุ่ นขนานแท ้ดังเดิม และยังได ้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให ้เป็ นมรดก
โลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ ้านสไตล์กัสโชสึคุร ิ จะมีความยาวประมาณ 18
เมตร ความกว ้าง 10 เมตร โครงสร ้างของบ ้านสามารถรองรั บหิม ะทีตกหนั ก
ในช่วงฤดูห นาวได ้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ ้า
จึงเรียกหมู่บ ้านสไตล์ นีว่า “กัสโช” และมีผู ้คนจากทัวทุกมุมโลกหลังไหลไปชม
ความงามในแต่ละปี ไม่ตํากว่า 680,000 คน จากนั นนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองโอกา
กิเพือเข้าทีพ ัก

คํา

 ร ับประทานอาหารคํา (มือที5) เมนู BBQ BUFFET YAKINIKU
่ พ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูท
ี ัก



ทีพัก: Loisir Hotel Ogaki หรือระด ับใกล้เคียงก ัน
(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนั ดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีส ี

ิ ิ อินา – ว ัดทองคินคะคุจ ิ – โอซาก้า - ชอ
้ ปปิ งชน
ิ ไชบาช ิ
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชม
้
 อาหาร เชา,เทียง (ชาบู บูฟเฟ่ต์)

เช้า

ร ับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรแรม (มือที6)

เทียง

ิ ิ อินา
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชม
ริ ทีสถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ ้าทีเป็ นทีนั บถือยิงของประชาชนทีมา
สั ก กา ระขอพร ให ม
้ ี ค ว ามเป็ นอยู่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องเรื องพื ช พรรณ
ธัญญาหาร นํ าท่านสักการะพระแม่โพสพและเทพจิงจอกทีชาวญีปุ่ นชือ
ว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู ้คอยนํ า ข่า วสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์
ท่ า นจะได ้ตื นตากั บ รู ป ปั นของเทพจิ งจอกที มี จํ า นวนมากมาย และ
ี ดงทีเป็ นส ญ
ั ลก
ชม ศาลโทริอ ิ ซุ ้ม ประตู ส แ
ั ษณ์ ข องศาลเจ้า ทีมี
้ ทางของไหล่เขาลดหลนก
มากกว่า ร้อยต้น ทอดตวั ยาวตามเสน
ั ัน
บนเส้น ทางยาวถึง 4 กิโ ลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์
้ ประตูเพือ
เรือง MEMORIES OF GEISHA ที ซายูร ิ นางเอกของเรืองวิงลอดซุม
ไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (มือที7) เมนูแบบ SHABU BUFEET
นํ าท่านชม ว ัดคินคะคุจ ิ (Kinkakuji) หรือทีคนไทยนิยมเรียกกันว่าว ัดทอง เป็ นวัดที
ดังวัด หนึงในญีปุ่ น หากมาเทียวเกีย วโตแล ้วไม่ไ ด ้มาทีวั ดนีถือว่า ยั งไม่มาถึงเกียวโต
และวัดนี ยังมีอก
ี ชือหนึงว่ า “Rokuonji” สร ้างเมือปี พ . ศ .1940 ศาลาสีท องทีเห็ นใน
ปั จจุบันได ้รับการแปะผนั งทองเมือปี พ.ศ.2530 ทีผ่านมาจึงมองเห็นเป็ นสีเหลืองอล่าม
สะท ้อนในสระนํ าอย่า งสวยงาม วัด นี เดิมสร ้างเพือใช ้เป็ นบ ้านพั กของท่ า นโชกุน อาชิกาก ้า โยชิม ส
ิ ุ (Ashikaga
Yoshimitsu) และท่านมีความตังใจยกบ ้านพักแห่งนีให ้เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่าน อาคารเดิมของวัดนั น
ถู กไฟไหม ้หลายต่ อ หลายครั งในอดีต รวมถึง ในช่ว งสงครามโอนิ น
(Onin ) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองทีได ้ทําลายสถานทีสําคัญๆ
ของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัด แห่งนีด ้วย และได ้มีการสร ้างวั ดนี
ขึนมาใหม่อก
ี ครังในปี 1955 และวัดนียังเป็ นวัดดังในการ์ตูนเรืองอิก
คิว ซงั เณรน้อยเจ้า ปัญญาซึงจํ า ลองเรืองราวเหตุการณ์ ข องศาลา
ทองในวั ด นี ให ้เป็ นปราสาทของท่ า นโชกุ น Ashikaga Yoshimistsu
และบุตรชายของเขาทีเป็ นเจ ้าของพลับพลาหลังนี ก่อนทีจะยกให ้เป็ น
ทรัพย์สมบัตข
ิ องวัด ก่อนถึงทางออกจะมีการขอพรโดยการเขียนขอพร
ทีแผ่น ไม ้อิก คิว โดยส่ว นมากจะเขีย นขอให ้มีส ติปั ญญา หลัก แหลม
ฉลาดแบบอิกคิว ซัง จากนั นนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองโอซาก้าไปช ้อป
ปิ ง ย่านชินไซบาชิ ซึงเป็ นแหล่งช ้อปปิ งชือดังของนครโอซาก ้า ทัง
ิ ค ้ามากมายทังถูกและแพง ทัง
ร ้านค ้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสน
สินค ้าแฟชันล่าสุด ขนมเค ้กแสนอร่อย จนถึงกล ้องดิจต
ิ อล คอมพิวเตอร์
และเกมส์รุ่นใหม่ล่า สุด และตืนตากับลีลาชีว ต
ิ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอ
ซาก ้าที ดู จ ะสนุ ก สนานและมี ส ีสั น มากกว่ า ทางฝั งโตเกีย ว รวมทั ง
ร ้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีระลึกกับ จุดเด่นของแต่
ละร ้านค ้า เช่น ปูยักษ์ หน ้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของ
ย่า นนีคือ ตึกรู ปเครืองหมายการค ้าของกูลโิ กะ ผลิต ภัณ ฑ์ขนมชือดั ง
จากญีปุ่ นนันเอง หรือจะเป็ นร ้านดิสนียช
์ ้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย ์
และ ย่าน เก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุร ิ ซึงท่านสามารถลิมลองขนม หรือ

อาหารขึนชือ ของนครโอซาก ้า ทั งทาโกะยากิ โอโคโนมิย ากิ เป็ นต ้น ให ้ท่า นได ้เพลิด เพลินกัน ตลอดทั งวั น
ื ยง อย่างห ้างไดมารู อห ้างโซโก ้ หรือจะเป็ นทากาชิมาย่า
นอกจากนีในย่านนียังมีห ้างสรรพสินค ้าใหญ่ๆ และมีชอเสี
ิ ค ้ามากมายให ้ท่านได ้เลือกซือเลือกหาอีกด ้วย
มีสน
*** เพือให้ท่า นได้ใช้เวลาได้อย่า งคุม
้ ค่าอาหารมือเย็ นอิสระตามอ ัธยาศ ัย ... ให้ท่า นได้เลือกชิม ร้า น
อร่อยจากร้านค้าต่างๆ

ทีพัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระด ับใกล้เคียงก ัน
(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนั ดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีห้า

สนามบินค ันไซ – สนามบินดอนเมือง

 อาหารเชา้

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ ัก (มือที8)
หล ังทานอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ สนามบินค ันไซ เพือเตรียมต ัวเดินทางกล ับ
09.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เทียวบินที XJ613
(บนเครืองมีบริการอาหารร ้อนและเครืองดืม)
13.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : รายการท ัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรช่วงเทศกาลหรือว ันหยุดของญีปุ่น เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ
้ ัดจะปร ับเปลียน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหล ัก เพือให้ทา
่ นท่องเทียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบ ัสนํา
ั
เทียวญีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให้บริการว ันละ10 ชวโมง
มิอาจเพิมเวลาได้ โดยม ัคคุเทศก์และ
ิ ธิในการปร ับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
คนขบ
ั จะเป็ นผูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง ขอสงวนส ท
โปรแกรมการเดินทาง
ิ ธิในการปร ับอ ัตราค่าบริการเพิมขึนโดยจะแจ้งให้ทราบ
กรณีอ ัตราแลกเปลียนเงินเยนปร ับสูงขึน บริษ ัทฯขอสงวนสท
ล่วงหน้า
ประกาศสําค ัญ ร ับเฉพาะผูม
้ วี ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านน
ั ค่าท ัวร์ทจ่
ี ายให้ก ับผูจ
้ ัด เป็นการชํ าระแบบจ่าย
ํ
ชําระขาด และผูจ
้ ัดได้ชาระให้ก ับสายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชํ าระขาดเช่นก ันก่อนออกเดินทาง ฉะนนหาก
ั
้ ริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใด หรือได้ร ับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
ท่านไม่ได้รว
่ มเดินทางหรือใชบ
ิ ธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทงค่
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่น) ทางผูจ
้ ัด ขอสงวนสท
ั าตวั
เครืองบินให้แก่ทา
่ น
เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครงนี
ั จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึนไป กรณีไม่ถงึ
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจ ้งให ้ท่านทราบก่อนล่วงหน ้า
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กบ
ั บริษัททีมีโปรแกรมใกล ้เคียงกัน
- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษ ัทจะทําการแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 ว ัน
2. ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ท
ั ฯ ก่อนทุกครงั มิฉะนนทาง
ั
ิ
บริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั น
3.การชําระค่าบริการชําระเงินค่าจองทัวร์ทา่ นละ 15,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน ้าพาสปอร์ตผู ้เดินทาง (*จะต ้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให ้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข ้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร ้อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
เนืองจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชํา ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได ้ทุก
กรณี และกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีระบุไว ้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้า
ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัด
จาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
อ ัตราค่าบริการนีรวม
1.  ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับชันประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
ทีนังเป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุทนั
ี งได ้
การอัพเกรดทีนัง สามารถอัพเกรดได ้เฉพาะ Hot Seat สําหรับทีนังBusiness/Premium ตัวกรุป
๊ ทัวร์ไม่สามารถอัพทีนังได ้
ทีนงั Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทียว
เป็ นทีนั งทีมีพนที
ื ว่างทีมากกว่าทีนั งมาตรฐาน ด ้วยพืนทีวางขาทีกว ้างเป็ นพิเศษ มีพนที
ื พอทีจะสามารถยืดขาได ้อย่างเต็มที

ทีนงพรี
ั
เมียม

ทีนงั Hot Seat

ทีนงมาตรฐาน
ั

โซนปลอดเสียง

ประตูทางออก

ทีนงทารก
ั

ห้องนํา

2. ค่าทีพักห ้องละ 2 ท่านตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหารค่าเข ้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ั ภาระโหลดใต้เครืองทีสายการบิน Thai Air Asia X กํ า หนดท่า นละไม่เกิน 20 กิโลกร ัม
5.  ค่า นํ าหน ักกระเป๋ าส ม
ั
สมภาระถื
อขึนเครืองไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
**กรณีทา่ นมีความประสงค์จะซือนํ าหนั กเพิม กรุณาแจ ้งพร ้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านันพร ้อมชําระค่านํ าหนัก**
- ซือนํ าหนักเพิม 5 กก. ชําระเพิม 600 บาท /เพิม10กก. ชําระเพิม 1,000 บาท
- เพิม20กก. ชําระเพิม 2,000 บาท
6. ค่า ประกัน อุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่า งการเดินทางคุ ้มครองในวงเงิน ท่า นละ 1,000,000 บาทค่า รั กษาพยาบาลกรณีเ กิด
ั อประก ันสุขภาพ
อุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประก ันสุขภาพ ท่านสามารถสงซื
เพิมได้
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืนๆทีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครืองดืมค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนข ับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สําหร ับกรุป
๊ ทีมีห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจในบริการ

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทย
(เอกสารทีจะต ้องใช ้ในการพิจารณาการอนุญาตให ้เข ้าประเทศ)
่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย ผูท
ั
จากมาตรการยกเว้นวีซา
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน 15 ว ัน
ไม่ว่า จะด้วยว ัตถุป ระสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ั
าเมือง
เพือยืนย ันการมีคณ
ุ สมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น* ด ังต่อไปนี
1.ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให ้)
2.สิงทียืน ยั น ว่ า ท่ า นสามารถรั บ ผิดชอบค่ า ใช ้จ่ า ยทีอาจเกิด ขึนในระหว่ า งทีพํ า นั ก ในประเทศญีปุ่ นได ้ (เช่ น เงิน สด บั ต ร
เครดิต เป็ นต ้น)
3.ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให ้)
4.กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให ้)
ํ หร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สา
1.หนั งสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยูไ
่ ม่ตํากว่า 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ ารพํ านั กระยะสัน
3.ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็ นผู ้ทีไม่มีประวั ต ก
ิ ารถูกส่ง ตัว กลับ จากประเทศญีปุ่ น มิไ ด ้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเ สธไม่ใ ห ้เข ้าประเทศ และไม่
เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
ึ ษารายละเอียดทงหมดก่
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศก
ั
อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงก ันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษ ัท ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินม ัดจาหรือค่าท ัวร์ทงหมดก
ั
ับทางบริษ ัทฯ แล้ว ทางบริษ ัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมร ับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงหมด
ั
ิ ธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึนในกรณีทมี
1. บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ี ผร
ู้ ว
่ มคณะไม่ถงึ 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง

6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขข ้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
7. รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รั บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองโรงแรมทีพั กในต่างประเทศ
เรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห ้องพั ก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี / ปลอดบุหรี
ได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้
9. กรณี ผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช ้วิว แชร์ กรุณาแจ ้งบริษัทฯ อย่างน ้อย 10วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
10. มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั น
11. ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผู
ี ้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต ้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ
12. กรณีต ้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห ้องหรือห ้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห ้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห ้องให ้เป็ นแบบ แยก 2ห ้อง คือ 1ห ้องพักคู่ และ 1ห ้องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช ้จ่ายเพิม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให ้เวลาใน
การท่องเทียวและ ช ้อปปิ งแต่ละสถานทีน ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึงอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู ้เดินทางในบางครังทีต ้องเร่งรีบ เพือให ้ได ้ท่องเทียวตามโปรแกรม
14. บริการนํ าดืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริมในวันที2ของการเดินทางถึงวันที4ของการเดินทาง รวมจํานวน3ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถให ้บริการวันละ10-12ชัวโมง อาทิเช่น เริมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั น มิอาจเพิมเวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทังนีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน เดิน ทางนั นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิท ธิในการปรั บเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประก ันภ ัย ทีบริษัทฯได ้ทํา ไว ้สําหรับความคุ ้มครองผู ้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทางท่องเทียว
ตามพ.ร.บ. การท่องเทียว เท่านั น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็ บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือนไขกรมธรรมของ
บริษัท ฯได ้ และทางบริษัทฯถือว่าท่ านได ้เข ้าใจและยอมรั บข ้อตกลงแล ้วเมือท่า นชํ า ระเงิน ค่าทั วร์ (ท่า นสามารถซือประกัน
สุ ข ภา พ ในระห ว่ างกา รเ ดิ น ท างไ ด ้ จา กบริ ษั ท ประกั น ทั ว ไป และคว รศึก ษา เงื อน ไขคว า มคุ ม
้ คร องให ล
้ ะเ อี ย ด )
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั น
18. ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผู
ี ้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต ้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ

