JXJ88 Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N

SUGOI NAGOYA

นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 5วัน 3คืน
สุดคุม้ !!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ ต์ BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ ต์ขาปูไม่อ้ นั ! พักออนเซ็น
พักฟูจิออนเซ็น 1คืน มัตสึโมโต้หรือนาย่า 1คืน นาโกย่า 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่นาโกย่า (สนามบินสนามบินชู
บุเซ็นแทรร์) เครื่องลาใหญ่ AIR BUS A330-300 จานวน 377 ที่นงั ่ แบบที่นงั ่
3-3-3 น้ าหนักกระเป๋ าไป-กลับ 20 KG
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วันที่

รายละเอียดท่องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

2

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่
– ออนเซ็น

3

โอชิโนะฮักไก – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิ
ออนมอลล์

4

ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจิ นยะ – ซันมาจิ ซูจิ – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – วัดโอสุ
คันนอน – ช้อปปิ้ งย่านโอสุ

5

นาโกย่า – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก พักเดีย่ ว

12 - 16 Jun 2019

22,888

22,888

22,888

7,000

8,500

14 - 18 Jun 2019

22,888

22,888

22,888

7,000

8,500

19 - 23 Jun 2019

22,888

22,888

22,888

7,000

8,500

21 - 25 Jun 2019

22,888

22,888

22,888

7,000

8,500

26 - 30 Jun 2019

22,888

22,888

22,888

7,000

8,500

28 Jun - 02 Jul 2019 22,888

22,888

22,888

7,000

8,500

05 - 09 Jul 2019

19,888

19,888

19,888

7,000

8,500

12 - 16 Jul 2019

24,888

24,888

24,888

7,000

8,500

19 - 23 Jul 2019

21,888

21,888

21,888

7,000

8,500
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

26 - 30 Jul 2019

24,888

24,888

24,888

7,000

8,500

02 - 06 Aug 2019

19,888

19,888

19,888

7,000

8,500

21 - 25 Aug 2019

21,888

21,888

21,888

7,000

8,500

28 Aug - 01 Sep 2019 21,888

21,888

21,888

7,000

8,500

13 - 17 Sep 2019

21,888

21,888

21,888

7,000

8,500

25 - 29 Sep 2019

21,888

21,888

21,888

7,000

8,500

04 - 08 Oct 2019

25,888

25,888

25,888

7,000

8,500

11 - 15 Oct 2019

26,888

26,888

26,888

7,000

8,500

16 - 20 Oct 2019

26,888

26,888

26,888

7,000

8,500

18 - 22 Oct 2019

26,888

26,888

26,888

7,000

8,500

25 - 29 Oct 2019

25,888

25,888

25,888

7,000

8,500

30 Oct - 03 Nov 2019 25,888

25,888

25,888

7,000

8,500

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

20.30 น.

พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR
ASIA X (XJ) มีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและติดแท็คกระ
เป๋ า
นาท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน
THAI AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ638 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่อง
เท่านั้น)

23.55 น.
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วันที่ 2

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโก
เน่ – ออนเซ็น

07.45 น. เดินทางถึง นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาคัญ!!! ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก
เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับ และปรับ นาท่านขึ้นรถโค้ ชปรับอากาศเดินทาง
สู่ทะเลสาบฮามานะ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ หรือที่ร้ จู ักกันอีกชื่อหนึ่งว่า
ทะเลสาบปลาไหล เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้เป็ นแหล่งชุกชุมของปลาไหลจานวนมากมาย เป็ นบริเวณที่จับปลา
ไหลได้ มากเป็ นอันดับต้ นๆของญี่ปนุ่ ความสวยงามของทะเลสาบฮามานะเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ ามา
เที่ยวได้ เป็ นจานวนมากแห่งหนึ่ง บริเวณรอบๆมีร้านอาหารและร้ านขายของฝากจานวนมากซึ่งเป็ นบริเวณจุด
พักรถ นักท่องเที่ยวก็จะแวะเข้ ามานั่งทานข้ าวหน้ าปลา ราเม็งและเดินช้ อปปิ้ งซื้อขนมของฝากกัน ขนมพาย
ปลาไหลเป็ นขนมขึ้นชื่อของที่น่ีก ็ สามารถหาซื้อเป็ นของฝากได้ อิสระให้ ท่านเก็บภาพซื้อของฝากตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยม โดยเป็ นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึท่ผี ู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้ นานาพันธุ์
หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ท่สี วยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวา
คุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็ นแหล่งนา้ พุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจานวนนา้ พุร้อนมากถึง
17 แห่ง

เทีย่ ง

อาหารกลางวัน (มื้ อที1่ ) บุฟเฟ่ ต์ BBQ Yakiniku

บ่าย

นาท่าน ล่องเรือโจรสลัด ทีท่ ะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศ
สดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ เป็ นศาลเจ้ าที่ใหญ่
และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบริเวณนี้ ศาลเจ้ าแห่งนี้มีประวัติเก่าแก่มาตั้งแต่ราวปี ค.ศ.757 ในสมัยนาระได้ รับ
ความเลื่อมใสจากโชกุนหลายต่อหลายท่าน เป็ นหนึ่งในศาลเจ้ าที่ ใช้ ทาพิธกี รรมศักดิ์สิทธิ์ในภูมิภาคคันโต
เส้ นทางเดินสองข้ างทางจะมีตะเกีย งแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้ านั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบ
อยู่ท่ามกลางต้ นไม้ ใ หญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี ศาลเจ้ านี้มีเสาโทริอลิ อยนา้ สีแดงที่สามารถมองเห็นได้
จากหลาย ๆ จุดรอบทะเลสาบอะชิ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเข้ าที่พักออนเซ็น

คา่

รับประทานอาหารคา่ (มื้ อที2่ ) บุฟเฟ่ ต์ขาปูไม่อ้ นั
ทีพ่ กั : Fujinobou Kaen Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทา
การแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง)
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วันที่ 3
เช้า

โอชิโนะฮักไก – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้
– อิออนมอลล์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (มื้ อที่ 3)
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไก เป็ นหมู่บ้านที่ต้งั อยู่ใกล้ ภเู ขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้ รับเลือกให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกใน
บริเวณนี้มีบ่อนา้ ใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็ นนา้ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมา
มากกว่า 1,200 ปี นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์พพ
ิ ิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้ จาลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิด
แผ่นดินไหวในญี่ปนุ่ และสาธิตวิธปี ้ องกันตัว และท่านยังสามารถเข้ าไปทดสอบในห้ องจาลองแผ่นดินไหว
ในระดับที่แตกต่างกันได้ ด้วย นาท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่สี วย
ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวั นที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขา
ไฟฟูจิได้ อย่างชัดเจน โดยตลอดปี สวนแห่งนี้จะมีการปลูกดอกไม้ หมุนเวียนกันไป อาทิ ในช่วงปลายเดือน
เมษายนถึงต้ นเดือนพฤษภาคมจะเป็ นดอกพิงค์มอส ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม
จะเป็ นช่วงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไปด้ วยดอกลาเวนเดอร์ ในปี น้ ี
จัดขึ้นระหว่างวันที่14มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอร์จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน ส่วนในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุ่มโคเคีย ที่จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไม้ ร่วงอีกด้ วย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้ อที4่ )Japanese Set เมนู Tobanyaki

บ่าย

นาท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้ างขึ้นในปี 1504ซึ่งนับได้ ว่าเป็ น
ปราสาทที่เก่าแก่ท่สี ุดและนอกจากนี้กย็ ังเป็ น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงาม
ที่สุดของญี่ปนุ่ ที่สามารถรอดพ้ นการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง
ที่ทาด้ วยสีดาสนิททาให้ มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดา (นาชมด้านนอก) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่หา้ งอิออ
นมอล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้า และอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่าน
เดินทางสู่ท่พี ัก

ทีพ่ กั : Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทาง
บริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com

หน้ า 5 จาก 13
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วันที่ 4
เช้า

ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจิ นยะ – ซันมาจิ ซูจิ – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – วัดโอสุ
คันนอน – ช้อปปิ้ งย่านโอสุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 5)
นาท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จิ นยะ หรือ ทีว่ ่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูป
ด้านหน้า) ซึ่งเป็ นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นที่ทางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ
จากนั้นนาท่านเดิมชม หมู่บา้ น LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji)
เป็ นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
อิสระให้ ทุกท่านได้ เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรือนโบราณ
และร้ านค้ าหลากหลาย เช่น ร้ านผลิตและจาหน่ายเหล้ าสาเก ร้ านทามิโสะ ฯลฯ พร้ อมทั้งเลือก
ซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุก๊ ตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้ าตา ซึ่ง
ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็ นสินค้ ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้ วยความ
เชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้ วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่าน
ยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้ วย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้ อที6่ )Japanese Set

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่นขนานแท้
ดั้งเดิม และยังได้ รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้ าน
สไตล์กสั โช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้ าง 10 เมตร โครงสร้ างของบ้ าน
สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนม
ของพระเจ้ า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์น้ วี ่า กัสโช และมีผ้ คู นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความ
งามในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่นาโกย่า เดินทางไป วัดโอสุคนั นอน
(Osu Kannon Temple) ตั้งอยู่จังหวัดไอจิ(Aichi) วัดแห่งนี้นับว่ามีความเก่าแก่และประวัติท่ี
น่าสนใจ แรกเริ่มสร้ างขึ้นในสมัยคามาคุระที่อยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุ แล้ ว
ถูกย้ ายมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากในแถบตอนกลาง
ของนาโกยา สิ่งที่ทาให้ วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากคือเป็ นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกัน
ว่าเป็ นเทพเจ้ าที่ข้ นึ ชื่อเรื่องความเมตตา เป็ นพระพุทธรูปไม้ ที่แกะสลักอย่างประณีตโดย
พระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” มีห้องโถงใหญ่ คือห้ องสมุดชินปูคุจิท่จี ัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่น
และภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็ นสมบัติของชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
รวมถึงสาเนาที่เก่าแก่ท่สี ดุ ของพงศาวดารโคจิคิท่รี วบรวมประวัติศาสตร์ต้นกาเนินของญี่ปุ่น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่านช้อปปิ้ งโอสุ(Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโกย่า มีอายุ
ประมาณ 400 กว่าปี เป็ นถนนการค้ าที่มีชื่อเสียงและได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่าง
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คา่

มาก เนื่องจากมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศย่านชนชั้นแรงงานแบบดั้งเดิม ที่มีร้านค้ าและ
ร้ านอาหารหลากหลายร้ านเรียงรายอยู่สองข้ างทางจะเน้ นจาหน่ายสินค้ าทันสมัย เช่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ชุดคอสเพลย์ และการ์ตูนอะนิเมะ มีของมากมายหลากหลาย อิสระให้ ท่านเลือก
ซื้อสินค้ าและอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ทพี่ กั
ทีพ่ กั : Toyoko Inn Chubu International Airport หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่าน
พักทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5

นาโกย่า – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที7่ ) หรือบริการแบบ Set Box ในกรณี
ห้องอาหารโรงแรมเปิ ดหลัง 06.00น. หรือโรงแรมอยู่ห่างจากสนามบิน เพือ่ ความสะดวกใน
เรือ่ งเวลาเดินทางมาสนามบิน

09.00 น.
13.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ639 (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ นุ่ เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
ทางผูจ้ ัดจะปรับเปลีย่ นโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก เพือ่ ให้ท่านท่องเทีย่ วได้ครบถ้วนตาม
โปรแกรม การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ10
ชัว่ โมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึ งขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคานวณ
จากอัตราแลกเปลีย่ น 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอตั ราแลกเปลีย่ นปรับสูงขึ้ น บรัษทั ฯขอสงวสิทธิใน
การปรับอัตราค่าบริการเพิม่ ขึ้ น
ประกาศสาคัญ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านั้น ค่าทัวร์ทจี่ ่ ายให้กบั ผูจ้ ัด เป็ นการชาระ
แบบจ่ ายชาระขาด และผูจ้ ัดได้ชาระให้กบั สายการบินและสถานทีต่ ่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออก
เดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใด หรื อได้รบั การ
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีป่ น)
ุ่ ทางผูจ้ ัด ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้แก่ท่าน
เงือ่ นไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถงึ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทาการแจ้ งให้ ท่านทราบก่อนล่วงหน้ า
- หรือส่งจอยน์ทวั ร์กบั บริษัทที่มีโปรแกรมใกล้ เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ
เดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
3.การชาระค่าบริการชาระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 20วัน
**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบั จากวันเดินทางไปกลับ*)
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กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจ
ปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรือส่งพร้อมยอด
คงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชั่น เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอ
คืนเงิน ได้ทกุ กรณี และกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้ น
ที่น่งั เป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่นี ่งั ได้

สาคัญ:*ทีน่ งั ่ ในแถวที่ 15 ( H, J, K ) 35 ( A, B, C, H, J, K ) บนเครื่องบินประเภทแอร์บสั A330
จะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุ กเฉินผูโ้ ดยสารทีน่ งในแถวทางออกฉุ
ั่
กเฉิน จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
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- เป็ นผูท้ มี่ ีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิ ตใจเพือ่ ทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได้
- เป็ นผูท้ สี่ ามารถเข้าใจคาแนะนาในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบทีเ่ ป็ นเอกสาร/คาพูดได้
- เป็ นผูท้ มี่ ีอายุ 15 ปี ขึ้ นไป
- เป็ นผูท้ ไี่ ม่ได้กาลังตั้งครรภ์
- เป็ นผูท้ ไี่ ม่ได้เดินทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรือ เด็ก
- เป็ นผูท้ ไี่ ม่ได้ซื้อทีน่ งั ่ เสริม
เนือ่ งด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดทีน่ งใหม่
ั ่ บนเครื่อง หาก
ผูโ้ ดยสารไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทกี่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
หมายเหตุ: ราคาค่าทีน่ งั ่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั สายการบิน
2. ค่าที่พักห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหารค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระโหลดใต้เครื่องทีส่ ายการบิน Thai Air Asia X กาหนดท่านละไม่เกิน 20
กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้ นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อนา้ หนักเพิ่ม กรุณาแจ้ งพร้ อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้ อม
ชาระค่านา้ หนัก**
- ซื้อนาหนักเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชาระเพิ่ม 1,000 บาท
- เพิ่ม20กก. ชาระเพิ่ม 2,000 บาท
6. ค่าประกันอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกัน
สุขภาพ ท่านสามารถสังซื้
่ อประกันสุขภาพเพิม่ ได้
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7. อัตราค่าบริการนี้ xไม่รวม
1. x ค่าทาหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. x ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็ นต้ น
3. x ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรียกเก็บ)
4. x ค่าภาษีนา้ มันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบิน
5. x ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. x ค่าทิปยกกระเป๋ าทุกโรงแรม
7. x ค่าประกันกระเป๋ าเดินทาง
8. x ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สาหรับกรุป๊ ทีม่ ีหวั หน้าทัวร์แล้วแต่ความ
ประทับใจในบริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย
(เอกสารที่จะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ปี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญีป่ น*
ุ่ ดังต่อไปนี้
1.ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้ )
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้ )
4.กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯจัดการให้ )
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ ุ่ น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
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1.หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ า
ข่ายคุณสมบัติท่จี ะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
7.หมายเหตุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีทมี่ ีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่พี ัก ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ความพร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่างน้ อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ล่วงหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
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11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้ องหรือห้ องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปนุ่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่ อให้ ได้ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนา้ ดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่ม
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

