Golden Route คุ้มเวอร์ B Tokyo Osaka
5D 3N

โตเกียว วัดอาซากุสะ ทะเลสาบอาชิ ล่ องเรื อโจรสลัด หุบเขานรก โอวาคุดานิ
ชิมไข่ ดา ลานสกีฟูจเิ ท็น พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว ทะเลสาบฮามานะ กิฟุ ห้ างเอออน
เกียวโต ศาลเจ้ าฟูชมิ ิ อินาริ โอซาก้ า ช้ อปปิ ้ งชินไชบาชิ ปราสาทโอซาก้ า

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ ท่ าอากาศยานดอนเมือง

20.30น.

 พร้ อมกั น ที่ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง อาคารผู้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศขาออก อาคาร1 ชั น้ 3 ประตู 2 , 3
เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรั บ และอานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่ อนขึน้
เครื่อง
นำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำร THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 (บนเครื่ องมี
บริ กำรอำหำรร้ อนและเครื่ องดื่ม)

23.45น.

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ อุทยานฮาโกเน่ ล่ องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ออนเซ็น

08.00น.

เดินทำงถึงสนามบินนาริตะ (เวลำเร็ วกว่ำเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณำปรับเวลำของท่ำนเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ)
ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกร สาคัญ!!!ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋ ำเรี ยบและทำภำรกิจส่วนตัว
นำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปนุ่ นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กรำบ
นมัสกำรขอพรจำกองค์เจ้ าแม่ กวนอิมทองคา ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์มีขนำดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร เป็ นวัดพุทธที่เก่ำแก่ที่สดุ ใน
ภูมิภำคคันโตและมีผ้ คู นนิยมมำกรำบไหว้ ขอพรเพื่อควำมเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี
้ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตู
ฟ้ าคารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนำดยักษ์ ที่มีควำมสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ ท่ ีสุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่ำ
เครื่ องรำงของขลังอันศักดิ์สทิ ธิ์ของวัดแห่งนี ้ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้ำนขำยของ
ที่ระลึกมำกมำยเช่นเครื่ องรำงของขลัง ของเล่นโบรำณ รวมถึงร้ ำนขำยขนม ท่ำนจะได้ เพลิดเพลิน กับกำร ช้ อปปิ ง้ ของฝำกที่
เป็ นแบบญี่ปนุ่ Made In Japan แท้ ๆ รวมทังข้
้ ำวของเครื่ องใช้ คณ
ุ ภำพดี มำกมำย อำทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้ ำ, กระเป๋ ำ, เสื ้อผ้ ำ
เป็ นต้ น ได้ ที่นี่ หากมีเวลาท่ านสามารถเดินไปถ่ ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)
ได้ ตามอัธยาศัย แลนด์มำร์ คใหม่ของมหำนครโตเกียว ที่ทำ่ นสำมำรถถ่ำยรูปได้ งดงำมจำกบริ เวณใกล้ กบั วัดอำซำกุซะ สำหรับ
โตเกียวสกำยทรี เปิ ดให้ บริ กำรเมื่อวันที่ 122 พฤษภำคม 2555 มีควำมสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์ เก่ำคือหอคอยแคนตันทำวน์
เวอร์ ที่นครกว่ำงโจวของจีน และหอซีเอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนำดำ
 รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่1) เมนู BBQ BUFET YINIKU
เดินทำงสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ สถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับควำมนิยม โดยเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำติ ฟูจิ -ฮำโก
เน่-อิสึ ที่ผ้ มู ำเยือนสำมำรถชื่นชมควำมงำมแห่งธรรมชำติ และดอกไม้ นำนำพันธุ์หลำกสีสนั ที่เบ่งบำนตลอดทังปี
้ ทิวทัศน์ที่
สวยงำมหลำกหลำย รวมไปถึงภูเขำไฟฟูจิ ทะเลสำบอำชิ และ โอวำคุดำนิ ฮำโกเน่ยงั มีชื่อเสียงในเรื่ องของกำรเป็ นแหล่งน ้ำพุ

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ร้ อน ที่แปลกไปกว่ำนันคื
้ อ มีจำนวนน ้ำพุร้ อนมำกถึง 17 แห่ง นำท่ำน ล่ องเรื อโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสำบที่ก่อตัว
จำกลำวำของภูเขำไฟฟูจิ หำกวันใดอำกำศสดใส ท่ำนจะได้ สมั ผัสกับทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลสำบที่มีภเู ขำไฟฟูจิเป็ น
ฉำกหลัง นำท่ำน เดินทำงสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรื อ หุบเขานรก ชมบ่อน ้ำแร่กำมะถันที่สำมำรถต้ มไข่ไห้ สกุ ด้ วยอุณหภูมิ
97 องศำเซลเซียส ชิม ไข่ ดา ที่เชื่อกันว่ำ เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้ มีอำยุยืนยำว ขึ ้น 7 ปี อิสระให้ ท่ำนได้ เลือกชมและซื ้อ
สินค้ ำพื ้นเมืองที่ขึ ้นชื่อ มำกมำย อำทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ,โฟมล้ ำงหน้ ำดำ ซึ่งล้ วนเป็ นผลิตภัณฑ์จำกกำมะถันที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่ำ
บำรุ งผิวพรรณและเส้ นผมให้ ดีรวมทัง้ คิตตีไ้ ข่ ดา ซึ่งเป็ นโอท็อป อย่ำงหนึ่งของญี่ปนุ่ จนสมควรแก่เวลำนำท่ านเดินทางสู่
จังหวัดยามานาชิ หรือชิชุโอกะเพื่อเดินทางเข้ าที่พัก
 รับประทานอาหารค่า (มือ้ ที่2) เมนูBuffet ขาปูยกั ษ์
ที่พัก: HOTEL KAIJI หรือระดับใกล้ เคียงกัน
หลังอาหารไม่ ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นา้ แร่ ในสไตล์ ญ่ ปี ุ่ น
ให้ ท่านได้ พักผ่ อนอย่ างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ านา้ แร่ ธรรมชาตินีม้ ีส่วนช่ วยเรื่ อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณ
เปล่ งปลั่ง
(ชื่อโรงแรมที่ทำ่ นพัก ทำงบริ ษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง)

วันที่ 3

ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ ท คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว ทะเลสาบฮามานะ กิฟุ ห้ างเอออน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่3)
นาท่ านเดินทางไป จังหวัดยำมำนำซิ นำท่ำนไปลำนสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ ท (Fujiten Ski Resort) ลำนสกีและที่พกั ที่ตงอยู
ั้ ่
บริ เวณภูเขำไฟฟูจิ ท่ำนจะได้ สมั ผัสกับหิมะขำวโพลนอิสระให้ ทำ่ นได้ เลือกสัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ อำทิ ตื่นเต้ นกับกำรลื่นไถล
ด้ วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์ บอร์ ดหรื อเลือกเพลิดเพลินกับกำรนั่งเลื่อนหิมะที่ท่ำนจะสำมำรถนัง่ ดื่มด่ำกับทัศนีย์ภำพที่ถกู ปก
คลุมด้ วยหิมะที่ดแู ล้ วสะอำดตำยิ่งนัก หรื อท่ำนจะสำมำรถเลือกถ่ำยรูปบริ เวณรอบ หรื อซื ้อของที่ระลึกจำกร้ ำน souvenir shop
หรื อเลือกทำนอำหำรเครื่ องดื่มที่บริ เวณชัน2ของตั
้
วอำคำรได้ ตำมอัธยำศัย (ค่ำทัวร์ ไม่รวมอัตรำเช่ำอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับ
เล่นสกีรำคำประมำณท่ำนละ 4,500 เยน,กระดำนเลือ่ น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ ในกรณีลำนสกีหิมะยังไม่พร้ อมให้ บริ กำรตำมสภำพอำกำศที่อำจจะเปลี่ยนแปลงหรื ออำกำศไม่
เอื ้ออำนวย หรื อลำนสกีปิด หิมะละลำยหรื อมีปริ มำณน้ อยอยู่ โดยทำงบริ ษัทจะเปลีย่ นที่เที่ยวทดแทนเป็ นหมูบ่ ้ ำนน ้ำใสหรื อโอ
ชิโนะฮัคไกแทน และสภำพอำกำศทำงบริ ษัทไม่สำมำรถคำดกำรณ์
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่4) เมนูแบบ Japanese set

เที่ยง

บ่ าย

จำกนัน้ นำท่ำนเดิ นทำงไปสัมผัสประสบกำรณ์ แปลกใหม่ ที่Experience Earthquake พิ พิ ธ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว ท่ำนจะได้
ทดสอบในบ้ ำนจำลองแผ่นดินไหวรับกำรสัน่ สะเทือนจำกขันต
้ ่ำสุดสูข่ นสู
ั ้ งสุด และสนุกสำนในกำรเรี ยนรู้ ประสบกำรณ์ ในห้ อง
จำลองแบบต่ำงๆ จำกนันให้
้ ทำ่ นเลือกท้ อของฝำกรำคำถูกอำทิเช่น ขนม เครื่ องสำอำง เครื่ องไฟฟ้ำ จนสมควรแก่เวลำนำท่ำน
เดินทำงสูน่ ำโกย่ำ ระหว่ำงแวะชมและถ่ำยรูปที่ทะเลสาบฮามานา ทะเลสำบที่เพรำะพันธุ์ปลำไหลที่ใหญ่ที่สดุ ในบริ เวณนันให้
้
ท่ำนถ่ำยรู ปกับทะเลสำบเป็ นที่ระลึก พร้ อมซื ้อของฝำกที่ทำจำกปลำไหล เช่น กูลิโกะรสปลาไหล พายปลาไหล เป็ นต้ น นา
ท่ านเดินทางสู่กิฟุและนำท่ำนไปช้ อปปิ ง้ ที่ห้างเอออน อิสระให้ ท่ำนช้ อปปิ ง้ ตำมอัธยำศัย (อาหารค่ าให้ ท่านได้ อิสระตาม
อัธยาศัย)
ที่พัก: Hotel Hashima Daily หรือระดับใกล้ เคียง หรือระดับใกล้ เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทำ่ นพักทำงบริ ษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง)

วันที่ 4

เกียวโต ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ ปราสาทโอซาก้ า ชินไชบาชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรแรม (มือ้ ที่5)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเกียวโต นำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้ ำที่เป็ นที่นบั ถือยิ่งของ
ประชำชนที่มำสักกำระขอพรให้ มีควำมเป็ นอยู่อดุ มสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพรรณธัญญำหำรนำท่ำนสักกำระพระแม่โพสพและ
เทพจิ ้งจอกที่ชำวญี่ปนชื
ุ่ ่อว่ำเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่ำวสำรจำกสรวงสวรรค์ลงมำยังโลกมนุษย์ ท่ำนจะได้ ตื่นตำกับรูปปั น้ ของ
เทพจิ ง้ จอกที่มีจำนวนมำกมำย และชม เสาโทริ อิ ซ้ ุ ม ประตูสี แดงที่เป็ นสัญ ลักษณ์ ของศาลเจ้ า ที่มีม ากกว่ าร้ อยต้ น
ทอดตั ว ยาวตามเส้ น ทางของไหล่ เ ขาลดหลั่ นกั น บนเส้ น ทางยาวถึ ง 4กิ โ ลเมตรและเป็ นฉากของภาพยนตร์
เรื่ อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่ องวิ่งลอด ซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้ าให้ ตนเองสมความ
ปรารถนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่6) เมนูแบบ Japanese set
นำท่ำนขึ ้นรถปรับอำกำศเดินทำงสู่ โอซาก้ า และนำท่ำนเดินทำงสู่ ปราสาทโอซาก้ า เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอ
ซำก้ ำ สร้ ำงขึ ้นเป็ นครัง้ แรกบนบริ เวณที่เคยเป็ นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.15371598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยำยำมรวบรวมประเทศเป็ นครัง้ แรกหอคอยประสำทหรื อส่วนที่เรี ยกว่ำ Tenshukakuแล้ วเสร็ จลง
สองปี ตอ่ มำหลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปี ค.ศ.1615 ตระกูลToyotomi ถูกฆ่ำล้ ำงโคตร Tenshukakuก็ถกู ทำลำย
ลงย่อยยับ ต่อมำได้ รับกำรบูรณะใหม่ใน สมัย Tokugawa แต่น่ำเสียดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ ถกู ฟ้ำฝ่ ำเสียหำยทังหมด
้
ก่อน
จะทำกำรบูรณะขึ ้นมำใหม่อีกครัง้ และถูกประกำศให้ เป็ นสมบัติของชำติอีกด้ วย ปรำสำทโอซำก้ ำปั จจุบนั สูง 55 เมตร มี 5 ส่วน
8 ชัน้ เครื่ องประดับหลังคำและภำพเสือบนกำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ
Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซำก้ ำได้ อย่ำงชัดเจนในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจำกทังในและ
้
นอกประเทศมำเยือนปี ละรำว 1-3 ล้ ำนคน (ชมและถ่ำยรู ปบริ เวณด้ ำนนอก)จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเกียวโต เมืองหลวง
เก่ำแก่ของญี่ปนซึ
ุ่ ่งมำมีอำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึ่งใน อดีต มีควำมเจริ ญรุ่ งเรื องทำงด้ ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และกำร
ปกครอง จำกนันน
้ ำท่ำนไปช้ อปปิ ง้ ย่ านชินไซบาชิ ซึง่ เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของนครโอซำก้ ำ ทังร้้ ำนค้ ำเก่ำแก่ และทันสมัย
ปะปนกัน มีสนิ ค้ ำมำกมำยทังถู
้ กและแพง ทังสิ
้ นค้ ำแฟชัน่ ล่ำสุด ขนมเค้ กแสนอร่อย จนถึงกล้ องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์
รุ่ นใหม่ลำ่ สุด และตื่นตำกับลีลำชีวิตของคนหนุ่มสำวชำวโอซำก้ ำที่ดจู ะสนุกสนำนและมีสีสนั มำกกว่ำทำงฝั่ งโตเกียว รวมทัง้
ร้ ำนอำหำรหลำกหลำย เดินไปเก็บภำพเป็ นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้ ำนค้ ำ เช่น ปูยกั ษ์ หน้ ำภัตตำคำรขำปูยกั ษ์ และ

เที่ยง

สัญลักษณ์เด่นของย่ำนนี ้คือ ตึกรูปเครื่ องหมำยกำรค้ ำของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจำกญี่ปนนั
ุ่ น่ เอง หรื อจะเป็ นร้ ำนดิสนีย์
ช้ อป และย่ำนเก่ำแก่อย่ำงถนนโดทงบุริ ซึ่งท่ำนสำมำรถลิ ้มลองขนม หรื ออำหำรขึ ้นชื่อของนครโอซำก้ ำ ทังทำโกะยำกิ
้
โอโคโน
มิยำกิ เป็ นต้ น ให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกันตลอดทังวั
้ น นอกจำกนี ้ในย่ำนนี ้ยังมีห้ำงสรรพสินค้ ำใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่ำงห้ ำงได
มำรู ห้ ำงโซโก้ หรื อจะเป็ นทำกำชิมำย่ำ มีสนิ ค้ ำมำกมำยให้ ทำ่ นได้ เลือกซื ้อเลือกหำอีกด้ วย อาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ท่ พ
ี กั ย่ านคันไซ/โอซาก้ าเบย์
ที่พัก: Osaka Bay Plaza หรือระดับใกล้ เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ทำ่ นพักทำงบริ ษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง)

วันที่ 5
เช้ า

สนามบินคันไซ ท่ าอากาศยานดอนเมือง

09.55 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่7)
หลังทานอาหารเช้ านาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613

13.55น.

(บนเครื่ องมีบริ กำรอำหำรร้ อนและเครื่ องดื่ม)
เดินทำงถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ

*********************************************************

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

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.

28,900
27,900
28,900
28,900
27,900
28,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900

ราคาเด็ก 2-6 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)

ไม่มีรำคำเด็ก
เด็กทำรกไม่เกิน2
ขวบ 7,000บำท

พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่ านเดียว
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

ที่น่ ัง

หมายเหตุ

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่ วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นหลัก เพื่อให้ ท่านท่ องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น
ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ บริ การวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะ
เป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรั บสูงขึน้ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรั บอัตราค่ าบริ การเพิ่มขึน้ โดยจะแจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า
ประกาศสาคัญ รั บเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ค่ าทัวร์ ท่ จี ่ ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ าย
ชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่ อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หาก
ท่ านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใด หรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่ วนใดๆ รวมทัง้ ค่ า
ตั๋วเครื่องบินให้ แก่ ท่าน
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครัง้ นีจ้ ะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ถึง
- ขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริ กำร โดยทำงบริ ษัทจะทำกำรแจ้ งให้ ทำ่ นทรำบก่อนล่วงหน้ ำ

- หรื อส่งจอยน์ทวั ร์ กบั บริ ษัทที่มีโปรแกรมใกล้ เคียงกัน
- หรื อเลือ่ น หรื อยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีท่ ีลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้ มิฉะนัน้ ทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3.การชาระค่ าบริการชำระเงินค่ำจองทัวร์ ทำ่ นละ 15,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 20วัน
**สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตผู้เดินทำง (*จะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนบั จำกวันเดินทำงไป-กลับ*)
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้ บริ ษัทมิฉะนันทำงบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและ
เข้ ำเมืองท่ำน*** กรุณำส่งพร้ อมพร้ อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจำ หรื อส่งพร้ อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจำกเป็ นรำคำตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์ แล้ ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทำงออก หรื อ เข้ ำประเทศที่ระบุไว้ ใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ถ้ ำ
ท่ำนงดกำรใช้ บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำง พร้ อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้ องค่ำบริ กำรและเงิน
มัดจำคืน ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ดพร้ อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ ข้ำงต้ น
ที่นงั่ เป็ นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบินไม่สำมำรถเลือกระบุทนี่ งั่ ได้
กำรอัพเกรดที่นงั่ สำมำรถอัพเกรดได้ เฉพำะ Hot Seat สำหรับที่นงั่ Business/Premium ตัว๋ กรุ๊ปทัวร์ ไม่สำมำรถอัพที่นงั่ ได้
ที่น่ ัง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว
เป็ นที่นงั่ ที่มีพื ้นที่วำ่ งทีม่ ำกกว่ำทีน่ งั่ มำตรฐำน ด้ วยพื ้นทีว่ ำงขำทีก่ ว้ ำงเป็ นพิเศษ มีพื ้นที่พอทีจ่ ะสำมำรถยืดขำได้ อย่ำงเต็ม ที่

ที่น่ ังพรี เมี่ยม
ที่น่ ัง Hot Seat
ที่น่ ังมาตรฐาน
ประตูทางออก
ที่น่ ังทารก
ห้ องนา้

2. ค่ำที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำรหรื อระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำรค่ำเข้ ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำรทัวร์ ข้ำงต้ น

โซนปลอดเสียง

4. เจ้ ำหน้ ำที่บริ ษัทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
5. ค่ า น า้ หนั กกระเป๋าสัม ภาระโหลดใต้ เ ครื่ องที่ส ายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่ า นละไม่ เกิ น 20 กิ โ ลกรั ม
สัมภาระถือขึน้ เครื่องไม่ เกิน7กก. และค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
**กรณีทำ่ นมีควำมประสงค์จะซื ้อน ้ำหนักเพิ่ม กรุณำแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ หรื อก่อนเดินทำง10วันเท่ำนันพร้
้ อมชำระค่ำน ้ำหนัก**
- ซื ้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600 บำท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บำท
- เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บำท
6. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสัง่ ซื ้อประกันสุขภำพเพิ่ม
ได้
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทยและเอกสำรต่ำงด้ ำวต่ำงๆ
2. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทิเช่นค่ำอำหำรเครื่ องดื่มค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์เป็ นต้ น
3. ค่ำภำษี ทกุ รำยกำรคิดจำกยอดบริ กำร, ค่ำภำษี เดินทำง (ถ้ ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
4. ค่ำภำษี น ้ำมันที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3%
6. ค่ำทิปยกกระเป๋ ำทุกโรงแรม
7. ค่ าทิปไกด์ รวมคนขับรถ ท่ านละ 3,500 เยนต่ อทริป สาหรับกรุ๊ ปที่มีหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจในบริการ
รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้ นวีซำ่ เข้ ำประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย
(เอกสำรที่จะต้ องใช้ ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้ เข้ ำประเทศ)
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15
วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ า
เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี ้
1.ตัว๋ เครื่ องบินขำออกจำกประเทศญี่ปนุ่ (ทำงบริ ษัทฯจัดกำรให้ )
2.สิง่ ที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยที่อำจเกิดขึ ้นในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้ น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่ (ทำงบริ ษัทจัดกำรให้ )
4.กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่ (ทำงบริ ษัทฯจัดกำรให้ )
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนเหลืออยูไ่ ม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมำย และเข้ ำข่ำยคุณสมบัติกำรพำนักระยะสัน้
3.ในขันตอนกำรขอเข้
้
ำประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน

4.เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยูใ่ นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ และไม่เข้ ำ
ข่ำยคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ าง
ท่ านลูกค้ าและบริ ษัท ฯ และเมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นกำรเดินทำงหรื อปรับรำคำค่ำบริ กำรขึ ้นในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 30ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นก่อนวันเดินทำง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน
, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย ซึง่ อยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทำงบริ ษัทฯ แล้ ว ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่ำงๆ ทังหมด
้
7. รำยกำรนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับกำรยืนยันจำกบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้ สำรองโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศ
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อำจจะปรับเปลีย่ นตำมที่ระบุในโปรแกรม
8. กำรจัดกำรเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ ำพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้
โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับควำมพร้ อมให้ บริ กำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทำงต้ องกำรควำมช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อำทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุ ณำแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ำงน้ อย 10วันก่อนกำรเดินทำง
มิฉะนัน้ บริ ษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ ลว่ งหน้ ำได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในกำรให้ คำสัญญำใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจำกมี เอกสำรลงนำมโดย
ผู้มีอำนำจของผู้จดั กำกับเท่ำนัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ เนื่องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็ นกองตรวจคนเข้ ำเมืองหรื อกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง
หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำรจัด
ห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คำ่ ใช้ จ่ำยเพิ่ม
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญี่ปนุ่ หรื อ วันเสำร์ อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจทำให้ เวลำใน
กำรท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถำนที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในกำรบริ หำรเวลำ ซึง่ อำจจะขอ
ควำมร่วมมือจำกผู้เดินทำงในบำงครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตำมโปรแกรม
14. บริ กำรน ้ำดื่มท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่2ของกำรเดินทำงถึงวันที่4ของกำรเดินทำง รวมจำนวน3ขวด

15. กำรบริ กำรของรถบัสนำเที่ยวญี่ปนุ่ ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปนุ่ สำมำรถให้ บริ กำรวันละ10-12ชัว่ โมง อำทิเช่น เริ่ มงำน
เวลำ 8.00น.ถึงเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หำรเวลำตำมควำมเหมำะสม
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภำพกำรจรำจรในวันเดิ นทำงนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดินทำง
16. กำรประกันภัย ที่บริษัทฯได้ ทำไว้ สำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็ นกำรกำรประกันอุบตั เิ หตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเที่ยว เท่ำนัน้ ไม่ได้ ครอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯ
ได้ และทำงบริ ษัทฯถือว่ำท่ำนได้ เข้ ำใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมือ่ ท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซื ้อประกันสุขภำพ ใน
ระหว่ำงกำรเดินทำงได้ จำกบริษัทประกันทัว่ ไปและควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ้มครองให้ ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในกำรให้ คำสัญญำใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย
ผู้มีอำนำจของผู้จดั กำกับเท่ำนัน้
18. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ เนื่องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็ นกองตรวจคนเข้ ำเมืองหรื อกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง
หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

