#15386 ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ หมูบานโอชิโนะฮัคไค ชมสวนดอกไมฮามามัตสึ บิน
XJ
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตสึโมโตะ ศาล
เจาทาเคดะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาคายามา - ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา - เมืองเกา
ซันมาชิซูจ ิ - ชิราคาวาโกะ - มัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต



3

ปราสาทมัตสึโมโต - ศาลเจา ทาเคดะ - หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอา
ทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น



4

ภูเขาไฟฟูจ ิ - ศาลเจา โคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - สวนดอกไมฮามา
มัตสึ - ซากุระ - อิออนมอลลนาโกยา



5

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทา อากาศยานดอนเมือง





โรงแรม



-





Smile Hotel
Matsumoto หรือ
เทียบเทา





Fuji San Hotel,
Fuji หรือเทียบเทา





Toyoko Inn Chubu
Airport, Nagoya
หรือเทียบเทา





-



กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65

฿23,999

฿23,999

฿23,999

฿7,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขาที่ สายการบิน AIR
ASIA X เคาน เตอร 9-10 เจาหน าที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรให
คําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 63 เป็ นตนไป เปลี่ยนเวลาบิน เป็ น 23.55 น. – 07.45 น.



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 63 เป็ นตนไป เปลี่ยนเวลาบิน เป็ น 23.55 น. – 07.45 น.
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - มัตสึโมโต - อิออ
นมอลลมัตสึโมโต
เชา
02.15 น./23.55 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน AIR ASIA X
เที่ยวบินที่ XJ638 ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง
09.40 น./07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอย
นํ าทานเดินทางสู ทาคายามา เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนี ยมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้ง
อยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขาน อยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวได
เป็ นอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปี่ ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม
่

่

้

่

้

่

่

นํ าทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่
ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน
จากนั ้นนํ าทานเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคาน ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานใน
สมัยเอะโดะกวา 300 ปี กอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน าประทับใจ ไมวาจะเป็ นเหลา
สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุกตาตามความเชื่อของคนญี่ปุนโบราณสมัยกอน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “หมูยางใบโฮบะ”
นํ าทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลก
ทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมูบานแหงนี้ มีวิวทิวทัศน ที่สวยงาม
นํ าทานเดินทางเขาสู เมืองมัต สึโมโต เมืองมัต สึโมโตต ั้งอยูต อนกลางของจังหวัดนากาโน ซึ่งเคยเป็ นเจาภาพจัดการแขงขัน
โอลิมปิ กฤดูหนาวปี 1998มัต สึโมโตต ั้งอยูบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน จึงทําใหเมืองทั้งเมืองถูกโอบลอมไปดวยภูเขา
น อยใหญใจกลางประเทศญี่ปุน
นํ าทานชอปปิ้ ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก มัต ซึโมโต ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เป็ นแบ
รนดญีปุน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่
นี่ ไดเลย
คํ่า
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Smile Hotel Matsumoto หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็ นเมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนิ นชีวิต แบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ น
อยางดี



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หมูยางใบโฮบะ

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้
ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

มัตสึโมโต
เป็ นเมืองสําคัญที่ต ั้งอยูในจังหวัดนากาโน ของประเทศญี่ปุน โดยอยูบริเวณลุมนํ้ ามัต สึโม
โตที่ลอมรอบไปดวยภูเขาซึ่งมีทิวทัศน ที่งดงาม ในอดีต ที่นี่เป็ นเมืองหลวงของอดีต จังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซึ่งหลังจากนั ้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัต สึโมโตไดรับการประกาศใหเป็ นเมืองพิเศษที่มีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

อิออนมอลลมัตสึโมโต
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ



คํ่า



หมายเหตุ

 Smile Hotel Matsumoto หรือเทียบเทา
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
ไมรวมคาเขาชมที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ทานละ 430 เยน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

ปราสาทมัตสึโมโต - ศาลเจาทาเคดะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โก
เท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ปราสาทมัต สึโมโตะ เป็ นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึ้นทะเบียนใหเป็ น
สมบัต ิลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับ
่

้

้

่

ฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน ปราสาทแหงนี้ ถ ูกสรางขึ้นจากองคประกอบทางสถาปั ต ยกรรมที่เป็ นเอกลักษณเฉพาะตัว
หลายอยาง ปราสาทมัต สึโมโตยังมีศาลาชมดวงจันทรที่งดงาม
นํ าทานชมบริเวณ ดานนอก ไมรวมคาเขาปราสาท
นํ าทานเขาเที่ยวชม ศาลเจาทาเคดะ บูชาทาเคดะ ชินเง็นแมทัพผูเกงกาจแหงอาณาจักรไค(Kai) สรางขึ้นในที่ที่ทาเคดะ โนบุโท
ระ, ชินเง็น, คัทสึโยริ ทั้งสามรุนเคยอาศัยอยูจริง
ไมเพียงแตมีคนมาเดินในเขตศาลเจาซึ่งซากุระกําลังบานสวยเทานั ้น ยังมีคนจํานวนมากมาเยือนที่นี่เพื่อเฝ ารอใหซากุระ
รอบๆศาลเจา และถนนซากุระที่ทอดยาวจากสถานี โคฟุ(Kofu)บานเต็มที่ ซากุระบานหลายที่ทั้งบอนํ้ าลางมือ, เสาโทริอิ, รูปปั้ น
สิงห, คูนํ้า ขอเชิญเพลิดเพลินกับเวลาชมซากุระไดเต็มที่ แมในปั จจุบัน พื้นที่แหงนี้ ก็ยังใหกลิ่นอายของประวัต ิศาสตร
บาย
อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ
นํ าทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค บอนํ้ าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิส
์ ิทธิฟ
์ ูจิยามา กับเวลาแสน
ยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจิที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัต ิการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดนํ้ าซึมขังขยาย
วงกวางกลายเป็ นบอขนาดยอมนํ้ าในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แหงนี้ ไดรับ
การคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับแหลงนํ้ า จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุน
นํ าทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่ง
ใหญ ใหทานไดอิสระชอปปิ้ งอยางจุใจ
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น
พักที่ Fuji San Hotel, Fuji หรือเทียบเทา
จากนั ้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุนมีความเชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น
ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิต ดีขึ้น



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโต
ปราสาทมัต สึโมโตเป็ นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็ นสมบัต ิลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน
ปราสาทมัต สึโมโต มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกวา ปราสาทอีกา

ศาลเจาทาเคดะ
เป็ นศาลเจาหนึ่ งในเขตโคฟู ถูกสรางขึ้นเพื่ออุทิศแกทาเคดะ ชินเง็น แมทัพผูเกงกาจแหง
อาณาจักรไค บริเวณรอบบอนํ้ าลางมือ, เสาโทริอิ, รูปปั้ นสิงห, คูนํ้า ในชวงซากุระบาน ที่
นี่ ก็เป็ นจุดชมซากุระอันสวยงามไมแพที่อ่ น
ื ๆ ในญี่ปุน



บาย

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็ นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอนํ้ าทั้งหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาที่เป็ นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหนํ้าในบอที่หมูบานนี้ ใสมาก บอนํ้ าพุธรรมชาติทั้ง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็ นบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ ดังนั ้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส
์ ิทธิ
ที่แตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต
เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ปุน และแบรนดเนมชั้นนํ าระดับโลกมาไวดวย
กันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นั บวาเป็ นเอาทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ปุน เป็ นสถานที่ที่
ใหคุณชอปปิ้ งไดอยางไมรูจบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน ของภูเขาฟูจิ แคสถานที่
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนั กทองเที่ยวไดเป็ นอยางดี



บุฟเฟตขาปูยักษ

คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ
 Fuji San Hotel, Fuji หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน สวนดอกไมฮามามัตสึ - ซากุระ - อิออนมอลลนาโกยา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ
ภูเขาที่มีความสูงเหนื อจากระดับนํ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ อ
ื เสียงและเป็ นที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติ
ไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็ นสัญลักษณหนึ่ งของประเทศญี่ปุน ทั้งยังเป็ นจุดมุงหมายของนั กทองเที่ยวตางชาติที่มา
เยือนประเทศญี่ปุนในตลอดทุกฤดูกาล
นํ าทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดย
รอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวต ามอัธยาศัย
ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดยเจาหน าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทานั ้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว
ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเป็ นที่ต ั้งของ ศาลเจาโคมิต าเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีก
ทั้งยังเป็ นที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเท
นกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป องกัน
ตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเขาชม สวนดอกไมริมทะเลสาบฮามานะ แหงนี้ มีพื้นที่รวม 300,000 ตารางเมตร ปลูกพืชกวา 3,000 ชนิ ดเป็ น
จํานวนมากถึง 100,000 ตน ทําใหนักทองเที่ยวสามารถแวะมาชื่นชมสวนดอกไมแหงนี้ ไดทั้งสี่ฤดู ชวงเดือนมีนาคม
สวนแหงนี้ เต็มไปดวยความรื่นรมยของฤดูใบไมผลิ ทิวลิปหลากสีสันเบงบานตอนรับนั กทองเที่ยว ทั้งยังดอกซากุระ ดอกไม
ขึ้นชื่นแหงประเทศญี่ปุนก็ออกดอกบานสวยแขงขันใหญ สวนแหงนี้ เป็ นสถานที่ชมซากุระที่โดงดังมากแหงหนึ่ งของเมืองฮามา
มัทสึ จังหวัดชิซุโอกะ ที่นี่เปิ ดใหเขาชมทั้งตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ตอนกลางคืนจะประดับไฟสวยงาม ไดบรรยากาศไป
อีกแบบ ที่นี่มีซากุระพันธุหายากที่ชมไดแคที่นี่
ความสวยงามของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาไมบาน จะนํ าพาทานความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน
นํ าทานเดินทางสู อิออน มอลล เป็ นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น
อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน
คํ่า
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Toyoko Inn Chubu Airport, Nagoya หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจินี้ถ ือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของความเป็ นญี่ปุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้น 5 ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ตรงชั้น 5 นี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่
ลอมภูเขาไฟได

ศาลเจาโคมิตาเคะ
เป็ นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทาน
เทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงนี้ มีสมบัต ิของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนั กกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่ง
ในสมัยกอนมีผูคนนิ ยมมาทดลองยกขวานนี้ กันมากมาย

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนดอกไมฮามามัตสึ
นํ าทานชมดอกไมนานาพันธุทั้งในชวงฤดูใบไมผลิและตนฤดูรอน ทั้งสวนที่มีต นซากุระ
กวา 1300 ตน ดอกทิวลิปกวา 500,000 ตน และดอกไอริสที่บานทั่วทุงนั บลานตน ถือวา
เป็ นสวนดอกไมที่มีขนาดใหญแหงหนึ่ งของประเทศญี่ปุน ที่ยังสามารถเพลิดเพลินกับ
Crystal Palace และ Green House ภายในบริเวณสวนไดอีกดวย...

ซากุระ
เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูปตามอัธยาศัย โดยดอกซากุระนั ้นถือเป็ นดอกไม
ประจําชาติของญี่ปุนที่จะผลิดอกเพียงชวงเวลาสั้นๆไมเกิน 2 อาทิต ย อีกทั้งทานจะไดเห็น
บรรยากาศที่คนญี่ปุนจะมาจับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระอยางมีความสุข และฉลองกันอยาง
สนุกสนาน

อิออนมอลลนาโกยา
เป็ นแหลงชอปปิ้ งมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบครัน



คํ่า

 Toyoko Inn Chubu Airport, Nagoya หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดยเจาหน าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทานั ้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว
ความสวยงามของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาไมบาน จะนํ าพาทานความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 5


กิจกรรม

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควร นํ าทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน
10.50 น./09.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ639
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง
ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 63 เป็ นตนไป เปลี่ยนเวลาบิน เป็ น 09.00 น. – 13.00 น.
บาย
15.35 น./13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 63 เป็ นตนไป เปลี่ยนเวลาบิน เป็ น 09.00 น. – 13.00 น.
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู
เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ น
สําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง
(พาสปอรต ) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน า
หนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต ร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ
่

ใกลกันใหมากที่สุด
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทําจองเขามาใหม นั่ นหมาย
ถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
กรุณาชําระสวนที่เหลือภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี
นํ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ งกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณี
พิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกินทานละ 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
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คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุน ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดยสามารถ
พํานั กไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อยื่นขอวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ เรียกเก็บคาธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคา
ทัวร ทานละ 1,500บาท

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีกรุปเหมา หรือ กรุปตัดหน าราน ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกกรุปในทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

