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อันอันแทรเวลขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
สู่ เมืองโตเกียว ชิสึโอกะ นาโงย่า เกียวโต โอซาก้า
โตเกียว
ชิ สึโอกะ

ฮาโกเน่
นาโงย่า
เกียวโต

โอซาก้า

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ผ่านชม โตเกียวสกายทรี, ชม สะพานนิ จบู าชิ ณ
พระราชวังอิ มพีเรียล, อิสระช้อปปิ้ งใจกลางกรุง ย่านชิ นจูก ุ
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในบริเวณนัน้ , ชมความงามและความอัศจรรย์
ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมความสวยงามเกินบรรยายของ ทุ่งดอกพิ งค์มอส,
อิสระกับการเลือกซือ้ เลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดงั ณ โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท
หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดาํ ซึง่ ต้มจากจากบ่อกํามะถัน
อิสระช้อปปิ้ ง ห้างอิ ออน
ฟูชิมิอินาริ ชมศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสแี ดงทีเ่ ส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร,
วัดคิ นคะคุจิ หรือวัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีตาํ นานเกีย่ วกับการ์ตนู เรื่องอิกคิวซัง และทีว่ ดั นี้
เคยเป็ นทีพ่ าํ นักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมซิ ึ (Shogun Ashikaga Yoshimitsu)
อิสระช้อปปิ้ ง ย่านชิ นไซบาชิ

กําหนดการเดิ นทาง
วันแรก
20.30 น.

16 - 21 พฤษภาคม 2560

กรุงเทพฯ - นาริตะ
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น

23.45 น.

วันที่สอง

เหิ รฟ้ าสู่นาริ ตะ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330-300 เที่ ยวบินที่ XJ 600
มีบริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชําระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)

นาริตะ - โตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล (ชมภายนอก) - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้ งชินจูกุ - มาคูฮาริ

08.00 น.

เที่ ยง
บ่าย

เดิ นทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิ มพิ เรี ยล (ชมภายนอก) เป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิญ่ปี ุ่นตลอดจน
ราชวงศ์อมิ พีเรียล พระราชวังปจั จุบนั นัน้ ตัง้ อยู่บนทีท่ เ่ี คยเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทเอโดะมาก่อน ซึง่ ในสมัยนัน้
ครองโดยโชกุนโตกุกาวะ ผูท้ ป่ี กครองญีป่ ุ่นตัง้ แต่ ค.ศ.1603-1867 จนภายหลังนัน้ ระบบโชกุนได้ถูกล้มล้าง
อํานาจจนล่มสลายลงเพือ่ เปลีย่ นระบบการปกครองใหม่ ราชวงศ์อมิ พีเรียลจึงได้ยา้ ยจากเกียวโตมาประทับที่
โตเกียวแทนในปี ค.ศ.1868 โดยได้สร้างพระราชวังใหม่ขน้ึ บนพืน้ ทีน่ ้ีและแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1888 สําหรับจุด
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนัน้ จะเป็ นบริเวณโซนด้านหน้ าพระราชวังที่เรียกว่า นิ จูบาชิ (Nijubashi) ซึ่ง
แปลว่า Double Bridge หรือ สะพานคู่ ซึ่งบริเวณนี้จะมีสะพานเหล็กที่อยู่ด้านหลังเพื่อเชื่อมเข้าเขต
พระราชวัง และสะพานหินทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าเพือ่ เชือ่ มต่อสูส่ ะพานเหล็ก ซึง่ สะพานด้านหน้านี้มกั นิยมเรียกกันว่า
เมกะเนะบาชิ (Meganebashi) หรือแปลความหมายได้ว่าสะพานแว่นตา ซึง่ มาจากภาพสะท้อนนํ้าของโค้ง
หินสองอัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิม ทองคํา
นอกจากนัน้ ท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึง่ แขวนอยู่
บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
บนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของทีร่ ะลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ
และผ่านชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจาก
เบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึง่ มีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจติ อล ซึ่งแต่เดิมใช้โตเกียวทาวเวอร์ทส่ี ูง 333 เมตร แต่ในปจั จุบนั มีความสูงไม่พอทีจ่ ะส่ง
สัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจติ อลให้ครอบคลุม เพราะที่ญป่ี ุ่นมีตกึ สูงเป็ นจํานวนมาก ทําให้การส่งสัญญาณ
ไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงสร้างโตเกียวสกายทรีมารองรับแทน นอกจากประโยชน์ ในการใช้ส่งสัญญาณแล้ว
โตเกียวสกายทรียงั กลายเป็ นจุดศูนย์กลางการท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของโตเกียวด้วย ซึง่ ทีห่ อคอยแห่งใหม่น้ีมจี ุด
ชุมวิวสําหรับนักท่องเทีย่ วแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีค่ วามสูง 350 เมตรและ 450 เมตร และมีสงิ่
อํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัว โครงสร้า งของหอคอยก็ม ีค วามน่ า สนใจไม่ แ พ้ก ัน โดยผัง การก่ อ สร้า งในชัน้ ล่ า งสุ ด จะเป็ น รูป ทรง
สามเหลีย่ ม จากนัน้ ได้มกี ารปรับผังให้เป็ นรูปทรงมนขึน้ เรื่อยๆ ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลีย่ มเป็ น
ทรงกลมทีร่ ะดับความสูง 320 เมตร นับได้ว่าเป็ นรูปทรงอาคารทีแ่ ปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใครแห่ง
หนึ่งของโลก และเนื่องจากประเทศญีป่ ุ่นถือได้ว่ามีสถิตกิ ารเกิดแผ่นดินไหวมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก การ
ออกแบบของโตเกียวสกายทรีได้ใช้ระบบต้านทานแผ่นดินไหวแบบดัง้ เดิมของญีป่ ุ่น โดยหอถูกสร้างขึน้ ด้วย
โครงกระดูกเหล็กทีม่ กี รอบเหล็กขึงตัวอาคารไว้ และในแต่ละชัน้ จะมีเสากลางที่แกน ซึ่งเทคนิคนี้จะทําให้
โครงสร้างในแต่ละชัน้ มีความเป็ นอิสระในการต้านแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยงั มีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ที่
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จัดตัง้ ขึน้ ในโตเกียวสกายทรี เช่น ระบบการควบคุมการสันสะเทื
่
อน เป็ นต้น จากนัน้ นําท่านสู่ ย่านชิ นจูก ุ
อิสระให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเลคทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสําอาง ฯลฯ
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดับเที ยบเท่า
มาคูฮาริ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้ งโกเท็มบะ เอาท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิ - ยามานากะโกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทีย่ งั คุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ให้
ท่านได้ล้มิ ลองทานไข่ดาซึง่ ต้มจากบ่อน้ าแร่กามะถัน โดยชาวญีป่ ุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟอง
จะสามารถทาให้อายุของท่านยืนยาวขึน้ อีกประมาณ 7 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ทีร่ วบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei
Expressway ทีเ่ ชือ่ มระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ทา่ นได้อสิ ระกับการ
เลือกซื้อเลือกชมสินค้าทีร่ วบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara,
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate
Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet
และ Richard Ginori เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ของทุก
ชิน้ เป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ทีร่ วมไว้ในพืน้ ทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์
แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากนัน้ เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพ
ภูมอิ ากาศ) ให้ทา่ นได้สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟทีไ่ ด้ช่อื ว่ามีสดั ส่วน
สวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ ุ่นจากทีร่ าบสู่บนยอด
ปากปล่องเขาด้วยความสูง
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NEW STAR หรือ ระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษที่ มีขาปูยกั ษ์ ให้ท่านได้ลิ้ม
ลองรสชาติ ปพู ร้อมน้าจิ้มสไตส์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะทําให้
ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้
ยามานากะโกะ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - ทะเลสาบฮามาน่ะ - นาโงย่า - ช้อปปิ้ งอิออน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า นสู่ ทุ่ งดอกชิ บะซากุระ หรือที่ ร้จู กั กันในชื่ อ ดอกพิ งค์มอส ชมความสวยงามเกินบรรยายของ
ดอกไม้พนั ธ์เล็กทีม่ ขี นาดประมาณ 1.5 ซม มีทงั ้ สีชมพู แดง ม่วง และ ขาว ซึง่ ดอกชิบะซากุระ เป็ นพันธุ์ทม่ี า
จากอเมริกาเหนือ เรียกว่า Tweet มีลกั ษณะคล้ายกับดอกซากุระ แต่บานและออกดอกบนพืน้ ดิน จึงเป็ นทีม่ า
ของชื่อ Shiba (พืน้ ดิน) + Zakura (ซากุระ) ส่วนชื่อทีต่ ้องเขียนเป็ นตัว Z เพราะเป็ นการเปลี่ยนเสียงตาม
ภาษาญี่ปุ่น ดอกชิบะซากุระจะชอบอยู่บนดินที่ระบายน้ าได้ดแี ละมีแดดส่องอย่างทัวถึ
่ ง และนิยมปลูกบน
กาแพงหินหรือทีล่ าดชันเป็ นลักษณะคล้าย slope ซึง่ เป็ นเสน่หข์ องสวนทีป่ ลูกดอกไม้ชนิดนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในบริเวณนัน้ และยังเป็ นจุดแวะพักที่
ใหญ่ท่สี ุดสําหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเป็ นของฝาก

คํา่

วันที่หา้
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คํา่

จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า อิสระช้อปปิ้ ง ห้ างอิ ออน ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยน เท่านัน้ เอง
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือระดับเที ยบเท่า
นาโงย่า - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางย้อนรอยประวัตศิ าสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญีป่ นุ่ ในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี
ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาว
อาทิตย์อุทยั นํ าท่านสู่ วัดคิ นคะคุจิ หรือปราสาททอง เป็ นวัดที่โ ด่งดังเป็ นที่รู้จกั ที่สุดวัดหนึ่งในญี่ปุ่น
กล่าวคือหากมาเทีย่ วเกียวโตแล้วไม่ได้มาทีว่ ดั นี้ถอื ว่ายังไม่มาถึงเกียวโต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ศาลาสีทอง
ทีเ่ ห็นในปจั จุบนั เพิง่ ได้รบั การแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ทีผ่ ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะท้อนใน
สระนํ้ าอย่างสวยงาม และวัดนี้ยงั เกีย่ วข้องกับการ์ตูนเรื่องอิควิ ซัง เณรน้อยเจ้าปญั ญา ก็จําลองเรื่องราว
เหตุ ก ารณ์ ข องศาลาทองในวัด นี้ ใ ห้เ ป็ น ปราสาทของท่ า นโชกุ น (โชกุ น อาชิก างะ โยชิม ิส ึ ( Ashikaga
Yoshimistsu ) และบุตรชายของเขาทีเ่ ป็ นเจ้าของพลับพลาหลังนี้ ก่อนทีจ่ ะยกให้เป็ นทรัพย์สมบัตขิ องวัดโร
กุนนอนจิ (Rokuonji : อีกชื่อของวัดนี้) ในเวลาต่อมา พลับพลาหลังนี้เคยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493
โดยพระภิกษุทบ่ี วชอยูใ่ นวัด พระรูปนี้บวชเข้ามาแล้วเกิดความหลงใหลในความงามของพระวิหารและคิดว่า
การทีจ่ ะเข้าถึงแก่นแท้ของความงานต้องเผาทําลายวัตถุแห่งความงามนัน้ ไปด้วย จึงได้มกี ารสร้างใหม่เมื่อปี
พ.ศ. 2498 ก่อนทางออกจะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรทีแ่ ผ่นไม้ “อิกคิว” โดยส่วนมากจะเขียนขอให้ม ี
สติปญั ญาหลักแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ทีส่ ถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าทีเ่ ป็ นทีน่ ับถือยิง่ ของประชาชนทีม่ าสักการะ
ขอพร ให้มคี วามเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพ
จิง้ จอกทีช่ าวญีป่ นุ่ เชือ่ ว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผูค้ อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ต่นื ตา
ั้
กับรูปปนของเทพจิ
้งจอกทีม่ จี ํานวนมากมาย แล้วนําท่านชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสแี ดงทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของ
ศาลเจ้าทีม่ มี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาเรียงรายกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูร ิ นางเอกของเรื่องวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อ
ไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากนัน้ เดินทางสู่ โอซาก้ า เพื่อนํ าท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ
แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มีสนิ ค้ามากมายทัง้ ถูกและแพง
ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รนุ่ ใหม่ล่าสุด และตื่นตา
ั่
กับ ลีล าชีวิต ของคนหนุ่ ม สาวชาวโอซาก้า ที่ดู จ ะสนุ ก สนานและมีส ีส ัน มากกว่ า ทางฝ งโตเกี
ย ว รวมทัง้
ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขา
ปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญีป่ ุ่น
นันเอง
่
หรือจะเป็ นร้านดิสนียช์ อ้ ป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุร ิ ซึง่ ท่าน
สามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึน้ ชื่อ ของนครโอซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกันตลอดทัง้ วัน นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงั มีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีช่อื เสียง อย่างห้างไดมารู
ห้างโซโก้ หรือจะเป็ นทากาชิมาย่า มีสนิ ค้ามากมายให้ทา่ นได้เลือกซือ้ หาอีกด้วย
อิ สระอาหารอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนําท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่หก

สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

00.10 น.
04.00 น.

เหิ รฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ ยวบินที่ XJ 611
เดิ นทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

........................................................................................................................................
กําหนดการเดิ นทาง

16 - 21 พฤษภาคม 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

36,900

23,900

สําหรับท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900

7,900

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิ เศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ
หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุตาํ่ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี าง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 16,000 บาท และชําระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง 21 วันทําการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําทัง้ หมด

หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ดุ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ุน่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสายการบิน
และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด
และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

