รหัสทัวร ITV2000564
ทัวรญี่ปุน Oh! Ho… นาโกยา โตเกียว 6D 3N (XJ)
นาโกยา - หมูบานชิราคาวาโกะ – กิฟุ - หางAeon Mall - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน –
ลองเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โอชิโนะฮัก
ไก – โออิชป
ิ ารค – โตเกียว - ชอปปﻥงชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ - วัดอาซากุสะ –
ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ – ถายรูปหุนกันดั้ม

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสูน
 าโกยา (สนามบินสนามบินชูบุเซ็น
แทรร) นํ้าหนักกระเปาไป-กลับ 20 KG
ไฟลทบิน
Departure

DMK – NGO XJ638 23.55 -07.45

Return

NRT – DMK XJ607 20.40-01.20+1

(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น) อัพเกรดที่นั่ง/เพิ่มนํ้าหนักสัมภาระ
รายละเอียดทายรายการทัวร
หมายเหตุ: กรุปเดินทาง 28ต.ค.-2พ.ย.และ 30ต.ค.-4พ.ย. ไฟลทขาไป XJ607 02.1509.40
วันที่

รายละเอียดทองเที่ยว

1

พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่
BKK-NGO XJ638 23.55 – 07.45+1

2

นาโกยา สนามบินชูบเุ ซ็นแทรร - หมูบา นชิราคาวาโกะ – กิฟุ - หางAeon Mall
อาหารเที่ยง (Japanese Set)

3

กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดา
นิ – ออนเซ็น
 เชา,เที่ยง (BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟตขาปูไมอั้น)

4

พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปารค – โตเกียว - ชอปปﻥงชินจูกุ
และLaox Shinjuku นาริตะ อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set)

5

นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ –
ถายรูปหุนกันดั้ม - ทาอากาศยานนาริตะ เที่ยวบินที่ XJ607 NRT-DMK 20.40
น.  เชา

6

ทาอากาศยานดอนเมือง เวลา 01.20น.

วันเดินทาง

ราคา

ราคาเด็ก 0-2 ป

พักเดี่ยวเพิ่ม / ที่นั่ง

ผูใหญ

(ไมเสริมเตียงพักรวมกับ

เดินทางทาน

ผูใหญ 2 ทาน)

เดียว

1-6 เมษายน 63

29,888

7,500

30

3-8 เมษายน 63

31,888

7,500

30

8-13 เมษายน 63

32,888

7,500

30

22-27 เมษายน 63

26,888

7,500

30

24-29 เมษายน 63

26,888

7,500

30

1-6 พฤษภาคม 63

28,888

7,500

30

13-18 พฤษภาคม 63

27,888

7,500

30

20-25 พฤษภาคม

26,888

7,500

30

7,500

30

25,888

7,500

30

3-8 มิถุนายน 63

23,888

7,500

30

10-15 มิถุนายน 63

23,888

7,500

30

17-22 มิถุนายน 63

23,888

7,500

30

24-29 มิถุนายน 63

23,888

7,500

30

1-6 กรกฎาคม 63

22,888

7,500

30

3-8 กรกฎาคม 63

22,888

7,500

30

8-13 กรกฎาคม 63

23,888

7,500

30

15-20 กรกฎาคม 63

22,888

7,500

30

17-22 กรกฎาคม 63

23,888

7,500

30

24-29 กรกฎาคม 63 26,888

7,500

30

24,888

7,500

30

24,888

7,500

30

63
22-27 พฤษภาคม

26,888

63
29พฤษภาคม-3

Infant 7,000 บาท
(อายุไมเกิน 2 ป)

มิถุนายน

29กรกฎาคม-3
สิงหาคม
5-10 สิงหาคม 63

หมายเหตุ

12-17 สิงหาคม 63

26,888

7,500

30

19-24 สิงหาคม 63

23,888

7,500

30

26-31 สิงหาคม 63

22,888

7,500

30

2-7 กันยายน 63

23,888

7,500

30

9-14 กันยายน 63

23,888

7,500

30

16-21 กันยายน 63

23,888

7,500

30

23-28 กันยายน 63

23,888

7,500

30

30กันยายน-5ตุลาคม

24,888

7,500

30

2-7 ตุลาคม 63

25,888

7,500

30

7-12 ตุลาคม 63

26,888

7,500

30

9-14 ตุลาคม 63

26,888

7,500

30

14-19 ตุลาคม 63

26,888

7,500

30

16-21 ตุลาคม 63

25,888

7,500

30

21-26 ตุลาคม 63

26,888

7,500

30

23-28 ตุลาคม 63

26,888

7,500

30

28ตุลาคม-2

26,888

7,500

30

Infant 7,000 บาท
(อายุไมเกิน 2 ป)

พฤศจิกายน

ไฟลทขาไป
XJ607
02.1509.40

30ตุลาคม-4
พฤศจิกายน

25,888

7,500

30

ไฟลทขาไป
XJ607
02.1509.40

วันที่แรก

กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง

20.30น.

 พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น
3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มี
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและติดแท็คกระเปา

23.55น.

นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุนโดย
สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ638 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง
สั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น)

วันที่สอง

นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร - หมูบานชิราคาวาโกะ – กิฟุ - หางAeon
Mall (อาหารเที่ยง) (Japanese Set)

07.45 น. เดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศ
ญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนือ
้ สัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู หมูบาน
มรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรก
ั ษบานสไตลญี่ปุนขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับ
เลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช
สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบาน
สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับ
สองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบ
 านสไตลนี้วา กัสโช และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแตละปเปนจํานวนมาก
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) Japanese Set
นําทานเดินทางสู จังหวัดกิฟุ ตั้งอยูในภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชูใจกลางประเทศญี่ปุน
ขึ้นชื่อวาเปนเมืองแหงสายนํ้าจึงมีภูมิทัศนที่สวยงามจากธรรมชาติเดินทางสู หาง
Aeon Mall อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควร
แกเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก

ที่พัก

Hotel Koyo หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมทีท
่ านพักทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)

วันที่สาม

กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวา
คุดานิ – ออนเซ็น (อาหารเชา, เที่ยง (BBQ Yakiniku) ,เย็น (บุฟเฟตขาปูไม
อั้น)

เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)
นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสูท
 ะเลสาบฮา
มานะ สถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของเมืองฮามามัตสึ
จังหวัดชิซุโอกะ หรือที่รูจักกันอีกชื่อหนึ่งวาทะเลสาบ
ปลาไหล เนื่องจากทะเลสาบแหงนี้เปนแหลงชุกชุมของ
ปลาไหลจํานวนมากมาย เปนบริเวณที่จับปลาไหล
ไดมากเปนอันดับตนๆของญี่ปุน ความสวยงามของ
ทะเลสาบฮามานะเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวเขามา
เที่ยวไดเปนจํานวนมากแหงหนึ่ง
บริเวณรอบๆมีรานอาหารและราน
ขายของฝากจํานวนมากซึ่งเปน
บริเวณจุดพักรถ นักทองเที่ยวก็จะ
แวะเขามานั่งทานขาวหนาปลา ราเม็งและเดินชอปปﻥงซื้อขนมของฝากกัน ขนมพาย
ปลาไหลเปนขนมขึ้นชือ
่ ของที่นก
ี่ ็สามารถหาซื้อเปนของฝากได อิสระใหทานเก็บภาพ
ซื้อของฝากตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานที่
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม โดยเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสท
ึ ี่ผู

มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติและดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบง
บานตลอดทั้งป ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ
และ โอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเปนแหลงนํ้าพุรอน ที่แปลกไป
กวานั้นคือ มีจํานวนนํ้าพุรอนมากถึง 17 แหง
เที่ยง

 อาหารกลางวัน (มื้อที่3) BBQ Yakiniku บุฟเฟต

บาย

นําทาน ลองเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มี
ภูเขาไฟฟูจิเปนฉากหลัง

หมายเหตุ: กรณีสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยหรือเรือหยุดใหบริการทางบริษัทขอปรับเปลี่ยน
เที่ยวศาลเจาฮาโกเนแทน จากนั้นนําทานเดินทางสู หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบ
เขานรก ชมบอนํ้าแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกดวยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส
ใหทานไดลองชิมไขดํา ที่เชื่อกันวาเมื่อกินไขดาํ 1 ฟอง จะทําใหมีอายุยืนยาวขึ้น 7 ป
อิสระใหทานไดเลือกชมและซื้อสินคาพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบูดํา, แชมพูดํา
,โฟมลางหนาดํา ซึ่งลวนเปนผลิตภัณฑจากกํามะถันที่คนญี่ปุนเชื่อวาบํารุงผิวพรรณ
และเสนผมใหดีรวมทั้ง คิตตี้ไขดํา ซึ่งเปนโอท็อปอยางหนึ่งของญี่ปุน
หมายเหตุ: กรณีทางขึ้นปด ไมสามารถขึน
้ ได หรือการจราจรติดจัดบริษัทขอปรับเปลี่ยนไป
เที่ยวโกเท็มบะเอาทเลทหรือสวนสันติภาพเฮวะโคเอนแทน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักออนเซ็น ยานภูเขาไฟฟูจิ
คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า (มื้อที4
่ ) บุฟเฟตข
 าปูยักษไมอั้น!!! หลังอาหารไมควร
พลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้าแรออนเซ็น (Onsen) นํ้าแรใน
สไตลญี่ปน
ุ ใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวานํ้าแรธรรมชาตินม
ี้ ีสวน
ชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และ
ชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมทั้งบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง

ที่พัก

Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทาง
บริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง)

วันที่สี่

พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปารค – โตเกียว - ชอปปﻥงชินจูกุ
และLaox Shinjuku – นาริตะ (อาหารเชา,เที่ยง) (Japanese Set)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที5
่ )
นําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว
ซึ่งไดจําลองเหตุการณตางๆที่เกิดแผนดินไหวในญี่ปุน
และสาธิตวิธีปองกันตัวและทานยังสามารถเขาไป
ทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับทีแ
่ ตกตาง
กันได ใหทานเลือกซื้อสินคาราคาพิเศษ เชนโฟมลาง
หนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมตางๆเปนตน จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิ
โนะฮักไก เปนหมูบานที่ตั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ
(Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในป 2013 ฟูจิซังไดรบ
ั เลือกใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบอนํ้าใสๆ รวมกันกวา 8 บอ เปนนํา้ ที่ เกิดจากการ
ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ป นําทานเดินทางสู โออิ
ชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่ง ตั้งอยูทางเหนือ
ริมฝﻤงทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยาง
ชัดเจน โดยตลอดปสวนแหงนี้จะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกันไป อาทิ ในชวงปลาย
เดือนเมษายนจะมีซากุระ เดือนพฤษภาคมจะเปนดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือน
มิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเปนชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb
Festival ซึ่งเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ดอกลาเวนเดอรจะสงกลิ่นหอมไปทั่วทั้ง
สวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคียทีจ่ ะแดงสดใสตลอดฤดู
ใบไมรว ง

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที6
่ )Japanese
Set
นําทานเขาสูโ ตเกียวเมืองหลวง นําทานไป ชอปปﻥงยาน
ชินจูกแ
ุ ละ Laox Shinjuku แหลงชอปปﻥงขนาดใหญใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ
ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตาเปนแหลงอัพเดทเทรนดและ
เปนยานความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปจจุบัน
ใหทานเลือกชมและซื้อสินคามากมาย อาทิเชน
เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร,
Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา,รองเทา และเครื่องสําอางเชนแบนรด KOSE ,
SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาคอนขางถูกกวา
เมืองไทยและราน100เยน (อยูตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา
100 เยน เทากันหมด หรือเปนรานดองกี้ ที่ขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะ
เปนรานมัตสึโมโตที่รวมสินคาเครื่องใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยาง
หลากหลาย ใหทานชอปปﻥงตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทาน
ไดเลือกชิมรานอรอยตางๆที่ยานชินจูกุ เชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และราน
อรอยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท
 ี่พักยานนาริตะ

ที่พัก

Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือ
ระดับใกลเคียงกัน (ชือ
่ โรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5
วันกอนวันเดินทาง)

วันที่หา

นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ –
ถายรูปหุนกันดั้ม – ทาอากาศยานนาริตะ (อาหารเชา)

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที7
่ )
นําทานเดินทางสูโ ตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE
กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําที่เปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผค
ู นนิยมมากราบ

ไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินาริมง
(ประตูฟาคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหง
นี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปﻥงที่มช
ี ื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขาย ขนมที่คนญีป
่ ุนมายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอป
ปﻥงของฝากที่เปนแบบญี่ปุนญีป
่ ุน Made In Japan แทๆ รวมทั้งขาวของเครื่องใช
คุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเปา, เสื้อผา เปนตน ไดที่นี่ หากมี
เวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี
(Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว ที่ทานสามารถถายรูปได
งดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปด ใหบริการเมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมปเกาคือหอคอยแคนตัน
ทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของ
แคนาดา เดินทางสู ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดปลาใจกลางโตเกียว ภายในตลาดเต็มไป
ดวยรานคาปลีกและรานอาหารตั้งเรียงรายเปนจํานวนมาก มีรานขายปลาทะเลสด
ผักผลไมตามฤดูและซาชิมิ ปลาดิบ หรือซูชด
ิ วย อาหารมื้อกลางวันอิสระตาม
อัธยาศัย
บาย

นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ให
ทานไดชอปปﻥงสินคาหลากหลายชนิดทีห
่ างไดเวอรซิตี้ ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร
และแหลงบันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn
ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําใหมีความสูงถึง
19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปดตัวเปนทางการในวันที่ 24 กันยายน
2560 ถายรูปตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางเดินทางสู สนามบินนาริ
ตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

20.40น.

เหินฟาสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่
XJ607 01.20+1 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครือ
่ งเทานั้น)

วันที่หก

ทาอากาศยานดอนเมือง

01.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*************************************
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เปนตน โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก
เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบ
ชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ
รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทา น
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนีจ
้ ะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา

- หรือสงจอยนทัวรกบ
ั บริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯ
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
้
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราคาบริการนี้  รวม
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับที่นงั่ Business/Premium ตัว๋
กรุปทัวรไมสามารถอัพที่นั่งได

ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นั่งที่มีพื้นที่วางที่มากกวาที่นั่งมาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาที่กวางเปนพิเศษ
มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่
- ไมอนุญาตใหเด็กที่มอ
ี ายุตํ่ากวา 10 ปนั่งในโซนเงียบ
- เนื่องดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่นั่งแถวทางออก Exit Seat ตองเปนผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
ไมเกิน60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนํา มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะ
สามารถชวยเหลือเจาหนาที่ในกรณีฉุกเฉินได

Airbus A330
โซน

แถวที่

ราคา ตอเที่ยว ตอทาน

โซนเงียบ Quiet Zone

7 ABC DFG HJK

2,500 บาท

*Forward Zone แถว

15 HJK

2,350 บาท

Forward Zonde

16 DFG

2,350 บาท

Forward Zonde

17 ABC

2,350 บาท

After Zone

34 DFG

2,250 บาท

*After Zone แถวทางออก

35 ABC HJK

2,250 บาท

ทางออก Exit Seat

Exit Seat

Airbus A332
โซน

แถวที่

ราคา ตอเที่ยว ตอทาน

โซนเงียบ Quiet Zone

1 DFG

2,500 บาท

2 ABC HJK

2,500 บาท

Forward Zonde

14 ABC DFG HJK

2,350 บาท

*After Zone แถวทางออก

30 ABC DFG HJK

2,250 บาท

Exit Seat
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.  คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส
่ ายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทาน
ละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทานั้นพรอมชําระคานํา้ หนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม
20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบริษัท ประกันทั่วไป
7. อัตราคาบริการนี
้ ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม
่ คาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษท
ั ฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปที่สนามบินดอนเมือง
ขาไป สําหรับกรุปที่มห
ี ัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปน
ุ ใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท
 ี่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป
่ ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจา ยที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปน
ุ (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปน
ุ จะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตก
ิ ารพํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4.เปนผูที่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติทจี่ ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มผ
ี ูรวม
คณะไมถึง 20ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนัน
้ บริษัทฯไมสามารถจัดการได
ลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ

กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถก
ู ตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว
โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปง ﻥแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 4ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ
10-12ชัว่ โมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
16. การประกันภัย ทีบ
่ ริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุม
 ครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานัน
้ ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําทีส
่ อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถก
ู ตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

