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สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ุทยั!! 

สมัผสัการนั่งรถไฟชินคนัเซน รถไฟท่ีเรว็ท่ีสุดในญีปุ่่น 

ชอ้ปกระหน ่า 2 แหล่งชอ้ปช่ือดงั 

พิเศษบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษแ์ละแช่ออนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ !!   

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

 

 

 

  27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561  

ราคา 41,900.- 

  

XJ 600 DMK – NRT  23.45 – 08.00 

XJ 611 KIX – DMK   00.10 – 04.00 

 บุฟเฟ่ตอ์าหาร

ทะเล 
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20.00  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  3 

เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ ROW 4 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 600 

 

 

 

 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ     

2 
สนามบินนารติะ – นั่งกระเชา้คาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพิธภณัฑ์

แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ 
 

  

LAKE YAMANAKA SUN  

PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

3 
ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟูจิ – นั่งรถไฟชินคนัเซน – ชอ้ปป้ิงซา

คาเอะ – ชิริว   

- 
HOTEL CROWN PALAIS  

CHIRYU หรือเทียบเทา่ 

4 
ชิริว – ปราสาททองคินคาคจู ิ– สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ชม

วิวอเุมดะสกาย – นิชิโนมิยะ    

HOTEL HEWITT KOSHIEN 

หรือเทียบเทา่ 

5 
นิชิโนมิยะ – สะพานอาคาชิไคเคียว – สวนโซระคเุอน – ฮารเ์บอร์

แลนด ์– ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรปู) – ชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ   
-  
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08.00 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจดุชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา

ไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝัง่ตะวันออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท าใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ 

และเหนือจุดชมววิขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นที่ตัง้ของศาลเจา้เลก็ๆ อกีทัง้

ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภเูขาไฟฟูจทิีส่วยงาม ทีจ่ดุชมววิ

บนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพที่สวยงามแล้วยงัม ีตวัการต์ูนที่ น่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที่

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ได้กบักระดิง่รปูหวัใจ ซึ่งเป็นจุดขายอกีอย่างหนึ่งของยอดเขา

แห่งนี้ มคีวามเชื่อกนัว่าถ้าเราเคาะกระดิง่พรอ้มกบัอธษิฐานแล้วสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิ่าน

กรอบรปูหวัใจไดจ้ะท าใหส้มหวงั (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรทัธา

ความเชื่อใน ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยีาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขา

ไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบัติการซึมซับบรเิวณที่ลุ่มท าให้เกิดน ้ าซึมขังขยายวงกว้าง

กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 

สถานที่แห่งนี้ได้รบัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิี่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหว่างทางได้ ไม่

ว่าจะเป็นผกัภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญีปุ่่ น และอื่นๆอกีมากมาย 

น าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและให้ท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

DAY 2 
สนามบินนาริตะ – นัง่กระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮคัไค – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว –  
ทะเลสาบยามานากะ 
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ประเทศญี่ปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทือนจากขัน้

ต ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA SUN 

PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจอิย่างใกล้ชิดที่บรเิวณขัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟที่สูงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญี่ปุ่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึ้น

ชมภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 นัน้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเปลีย่นอริยิาบถสู่การนัง่ รถไฟชินคนัเซน รถไฟวิง่ทีเ่รว็ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และเคยไดช้ื่อว่าเป็น

รถไฟที่ วิง่เรว็ที่สุดในโลก น าท่านนัง่จาก สถานีรถไฟมิกาว่า อนัโจ สู่จุดหมายปลายทาง สถานี

รถไฟนาโงย่า ด้วยความเรว็สูงสุด 240 กโิลเมตรต่อชัว่โมง โดยรถไฟชนิคนัเซนมสีถติกิารเดนิรถ

คลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทเีท่านัน้ 

DAY 3 ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู – นัง่รถไฟชินคนัเซน – ช้อปป้ิงซาคาเอะ – ชิริว 
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จากนัน้น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปป้ิงและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิค้าแบรนด์เนมจากทุก

มุมโลก เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี้ อกีทัง้ยงัมหี้างสรรพสนิคา้ ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถงึความมรีะดบั

ใหเ้ลอืกอย่างมากมาย และยงัมจีดุชมววิทีจ่ะท าให้เหน็ถนนสายนี้ และตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน 

คอื ตกึทวีขีองนาโกยา ซึง่มลีกัษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอรแ์ต่มอีายทุีเ่ก่าแก่มากกว่า 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ชิริว ณ HOTEL CROWN PALAIS CHIRYU หรอื
เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคินคาคูจิ (GOLDEN PAVILION) เดิมนัน้เป็นสถานที่พักตาก

อากาศของ โชกุนโยชมิสิ ึแห่งตระกูลอาชคิางะ ผูโ้ด่งดงั มาจากการต์ูนเรื่อง เณรน้อยเจา้ปัญญาอคิ

ควิซงั ปราสาทนี้ สรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลงัจากที่ได้  ถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึ่งได้

ถอดแบบจ าลองโครงสรา้งจากของจรงิในยุคศตวรรษที่  14 ตวัอาคารม ี 3 ชัน้ ตวัเรอืนเป็นสทีอง

จาก  ทองค าเปลว  จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือ รูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบ

ปราสาทมลี าธารใสสะอาดท าให้เกิดภาพสะท้อนผิวน ้าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบรเิวณ

ปราสาทนัน้มสีวนญีปุ่่ นจดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม สะพานโทเกต็สึเคียว สะพานทีส่วยงามและเป็นบรเิวณทีช่าวญีปุ่่ นชื่นชอบ เป็นสถานที่

ชมววิที่สวยที่สุดอกีแห่งในเกียวโตโดยเฉพาะในช่วงใบไม้เปล่ียนสี อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั …จากนัน้น าท่านชมความงดงามของ สวนไผ่ (BAMBOO GROVES) นับหมื่นต้นตลอด

ขา้งทางเสมอืนหน่ึงเป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผ่านถูกปลกูขึน้ตัง้แต่สมยัเฮอนัหรอืกว่าพนัปีมาแลว้ เพื่อใชใ้น

การประดบัสวนและชื่นชมความสวยงามและยงัใช้ในการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ซึ่งสวนไผ่

แห่งนี้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เร่ืองเกอิชา ทีง่ดงามตระการตาไปทัว่โลก 

DAY 4 ชิริว – ปราสาททองคินคาคจิู – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ ่– ชมวิวอเุมดะสกาย – นิชิโนมิยะ 
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น าท่านขึน้ชมทวิทศัน์เมอืงโอซาก้า ณ ตึกอุเมดะสกาย ที่มคีวามสูงถงึ 173 เมตร รปูแบบอาคาร

ทนัสมยัตวัอาคารเป็นตกึแฝดสูง 40 ชัน้ ชัน้บนสุดของตกึด้านบนเชื่อมต่อถงึกนัและยงัมสีวนลอย

ฟ้าตัง้อยู่บนตกึอกีดว้ย เป็นจุดชมววิเมอืงโอซาก้า แบบพาโนราม่าววิ และในวนัที่อากาศแจ่มใสจะ

สามารถเหน็ทวิทศัน์ของโอซากา้ไดอ้ยา่งเตม็ตา อสิระใหท้่านเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าที่พกับรเิวณ  นิชิโนมิยะ ณ HOTEL HEWITT KOSHIEN หรอื
เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรปู) ซึง่เป็นสะพานแขวนทีย่าว

ทีสุ่ดในโลก สะพานแห่งนี้มรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อุบตัเิหตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.

2498) ได้คร่าชวีติของผู้คนที่อาศยัเรอืเฟอรร์ีข่า้มฝัง่สญัจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอบัปางลง 

ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติทัง้เดก็และผูใ้หญ่รวมกนัถงึ 168 ชวีติ รฐับาลญี่ปุ่ นขณะนัน้จงึไดทุ้่มงบประมาณถงึ 

4.5 รอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐั เพื่อสรา้งสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ขึน้ โดยได้รบัการยอมรบั

และชื่นชมในระดบัสากลว่าเป็นประดษิฐกรรมชัน้เยีย่มของมนุษยท์ี่เป็นรองแค่เพยีงการสรา้งยาน

อวกาศขึ้นไปส ารวจนอกโลกด้วยความยาวทัง้หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สาย

เคเบลิทีข่งึสะพาน 2 เสน้ ภายในสายเคเบลิมเีสน้ลวดเลก็ ๆ ช่วยขงึอกีหลายรอ้ยเสน้รวมความยาว

ของสายเคเบลิทีใ่ชข้งึสะพานทัง้หมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม สวนโซระคุเอน เป็นสวนญี่ปุ่ นดัง้เดมิที่มภีูมทิศัน์ทีส่วยงาม ตัง้อยู่ใจกลาง

เมืองโกเบ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของ Kodera Kenkichi อดีตนายกเทศมนตรีเมืองโกเบ เปิดให้

ประชาชนเขา้ชมในปี 1941 จนถงึปัจจุบนั ทีน่ี่เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ลาดไมไ่ด้ ดว้ยขนาด

ที่จดัว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ประกอบกบัการจดัสรรพื้นที่ที่มอียู่อย่างจ ากดัได้อย่างลงตวัและ

DAY 5 นิชิโนมิยะ – สะพานอาคาชิไคเคียว – สวนโซระคุเอน – ฮารเ์บอรแ์ลนด์ – ปราสาทโอซาก้า 

(ถ่ายรปู) – ชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ 
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หลากหลาย ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดนิชมสวนได้อย่างทัว่ถงึและสามารถดื่มด ่ากบัธรรมชาติ

รอบตวัไดอ้ยา่งไมรู่เ้บื่อ 

น าท่านเทีย่วชม ฮารเ์บอรแ์ลนด์ เป็นพืน้ทีร่มิอ่าวทางใต้ของแผ่นดนิโกเบเป็นท าเลทีม่ทีศันียภาพ

งดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตวั U จงึเพยีบพรอ้มไปด้วยสารพดัสิง่ที่ดงึดูดให้เขา้ไปมากมาย อาทเิช่น 

อาณาจกัรแห่งความบนัเทิงทัง้รา้นค้า รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์สวนสนุกและท่าเรอืล่องแม่น ้า 

Concerto อนัหรหูรา ใหท้่าน ไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัแสน สบายตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ต์อาหารทะเล 

น าท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) ปราสาทที่อลงัการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น 

สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบลอ้มด้วยก าแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่ น

ในสมยัโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสรา้งเสรจ็สิน้ภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ยา่งประณีตงดงามและ

มหศัจรรย์ยิง่ ชมความงามพรอ้มบนัทกึภาพเป็นที่ระลกึ สรา้งโดยโชกุน โตโยโตม ิฮเิดโยช ิเป็น

สญัลกัษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมยั

โบราณสรา้งไดอ้ยา่งประณตีงดงามมาก 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับรา้นคา้

เก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทนัสมยั และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้

ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงสแีละบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อกีทัง้ยงั

มรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นค้าจะประดบัประดารา้น

ของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและ

แวะถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนให้

ได้มากที่สุด เพื่อดงึดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บรกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมาย

การค้าของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อิสระเพื่อให้ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจ

นานาชนิด อาท ิเครือ่งส าอางค ์เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 
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00.10 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 

04.00 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

ก าหนดการเดินทาง : เมษายน 2561 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ 

น้อยว่า 2 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

27 เม.ย. – 2 พ.ค. 41,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 7,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

DAY 6 สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 
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  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o เดอืนเมษายน มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   
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หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
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 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


