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JAPAN
BEAUTIFUL OSAKA TOKYO 6 DAY 4 NIGHT
เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เริม
่ ต้น
โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์

34,991 บาท

ไฮไลท์ ทัวร์
- เพลิดเพลินทะเลสาบฮามานา นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ
- สักการะวัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดอาซากุสะ
- เที่ยวชมศาลเจ้าฮาโกเน่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- ภูเขาไฟฟูจิ [ตามสภาพอากาศ] หรือ สนุกสนาน ณ ลานสกี
- ถ่ายรูปชิคๆคู่กับดอกซากุระ [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน]
- เดินชิวตลาดปลาซึกิจิ ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
- ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ โอไดบะ ชมกันดั้มยูนิคอร์น
- ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ

2

โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน

3

นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ[ONEWAY]-ศาลเจ้าฮาโกเน่
แช่น้ําแร่

4

5
6

[กรุ๊ปที่เดินช่วง มกราคม - 15 มีนาคม] กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ
ลานสกี / [กรุ๊ปที่เดินช่วง 15 มีนาคมเป็นต้นไป] ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
[ตามสภาพอากาศ] – [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15
เมษายน] ชมซากุระที่ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน-ศูนย์จําลอง
แผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-โอไดบะ-กันดั้มยูนิคอร์น-สนามบินนา
ริตะ

เช้า



เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
KANSAI AIRPORT

หรือเทียบเท่า




NAGOYA HOTEL
หรือเทียบเท่า







FUJI HAKONE
LAND
[♨]หรือเทียบเท่า







KICHIJOCHI
HOTEL





หรือเทียบเท่า

สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

เครื่องแอร์บัส A330-300 เสริฟ์อาหารร้อน
ที่นั่งแบบ 3-3-3
ทั้งขาไป-ขากลับ

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-KIX XJ05 BEAUTIFUL OSAKA TOKYO 6 DAY 4 NIGHT (XJ)

2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

Day 1

สนามบินดอนเมือง

11.00 น.

พร้อมกันทีส
่ นามบินดองเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์

( Thai Air Asia X ) เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

14.15 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์

เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า ..
โดยหากท่ านมีค วามประสงค์จ ะ ระบุที่นั่งบนเครื่ องหรื อต้องการเปลี่ ยนที่ นั่งใหม่ จะมีค่ าใช้จ่ ายเพิ่มเติม (สามารถดู
อัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) ** (ขอย้ําว่า .. สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ให้น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ
20 กิโลกรัม เท่านั้นนะคะ หากคิดว่า ขากลับต้องน้ําหนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตั้งแต่ที่สนามบิ น
ดอนเมือง เคานเตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บริการอาหาร
ร้อน บนเครื่อง]

21.40 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว ไกด์จะนําท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ …
เข้าสู่ที่พัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 2
โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งอิออน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คื อยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็น
เอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ํายัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์
คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้้าชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่ง
เลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานาง
ระบํ า ญี่ ปุ่ น จากนั้ น นํ า ท่ า นสู่ วั ด คิ น คาคุ จิ หรื อ ปราสาททอง สร้ า งโดยโชกุ น อาชิ ค างะโยชิ มิ สึ เพื่ อ เป็ น สถานที่
พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคํา เปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ํากับความงามของตัวปราสาท
ที่สะท้อนกับสระน้ําที่ใสสะอาด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็น
ทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่
มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างจัสโก้อิออน
ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน
100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
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Day 3
นาโงย่ า – ทะเลสาบฮามานา – ฮาโกเน่ – ผ่ า นชมทะเลสาบอาชิ – นั่ ง กระเช้ า ขึ้ น หุ บ เขาโอวาคุ ด านิ
[ONEWAY] – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – แช่น้าแร่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะ พันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชม
ทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ้ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ําพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขา
ไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามเพื่อนําท่าน ผ่านชมทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความ
งามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ [เฉพาะขาขึ้น-ลงโดยรถ
บัส] ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกํามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ําแร่กํามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาว
ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดําหนึ่งฟองจะสามารถทําให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
นําท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์
โทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจ้าโดยสองข้างทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง
ภายในศาลเจ้านั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี

เย็น

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HAKONE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ําจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 4
[กรุ๊ปที่เดินช่วง มกราคม - 15 มีนาคม] กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี /
[กรุ๊ปที่เดินช่วง 15 มีนาคมเป็นต้นไป] ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] –
[กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] ชมซากุระที่ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน
ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
[กรุ๊ปที่เดินช่วง มกราคม - 15 มีนาคม] นําท่านเดินทางสัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ ลานสกี เพื่อพบกับ
ลานหิมะสีขาวที่มีแบ๊คกราวน์เป็นภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้ สนุกไปกับการถ่ายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา หรือจะเล่น
กระดานลื่นแบบญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “โซริ” (Sori) แบบเต็มที่ (ราคานี้ ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอื่น
รวมไปถึงชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในช่วงเวลานั้นๆ ทางบริษัท
จะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสกี โดยรักษาสิทธิ์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ)
[กรุ๊ปที่เดินช่วง 15 มีนาคมเป็นต้นไป] นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776
เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นํา
ท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภู เขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้า
ของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

[กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] นําท่านเดินทางสู่ ชินจูกุโคเอน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ที่สุดในโตเกียว อยู่ไม่ไกล จากสถานีรถไฟชินจูกุ มีบรรยากาศที่เงียบสงบ มี 3 สวนย่อย คือ สวนสไตล์ญี่ปุ่นดั่งเดิม
สวนสไตล์ฝรั่งเศส สวนสไตล์ อังกฤษ อีกทั้งบริเวณใกล้ๆยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย หรือ เฮวะโคเอน
หรือ สวนสันติภาพ จัดแต่ง สวนไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งมีสัญลักษณ์อันโดดเด่นชัดเจนคือ เจดีย์ใหญ่สีขาวแบบอินเดีย
ตั้งตระหง่านบนเนินเขา ภายในเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น
สวนสาธารณะที่ไว้ให้ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจ นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดย
ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟ จากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของ
การสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึง การเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิด
แผ่นดินไหวไปแล้วจากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่นอีกด้วย
จากนั้นเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม
เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
วัดอาซากุซะ – ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – กันดั้มยูนิคอร์น – สนามบินนาริตะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดใ นกรุงโตเกียว ซึ่ง
เคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต นําท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมท
องคํา ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าค้า
รณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยัง มี “ถนน
นากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้า
ส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งที่กระจายอยู่ในโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งนี้
นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซื้อ
ขายสินค้าทะเลกว่า 2000 ตันต่อวัน มีร้านอาหารมากมาย โดยมากจะเป็นอาหารทะเลสดๆ เต็มสองข้างทาง ผู้คนที่มา
ที่นี่จะนิยมมาและลองชิมซูชิ ซาซิมิ ปลาที่นี่จะค่อนข้างสด,อร่อย และราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีพวกของแห้ง มีดแร่
ปลา และอาหารอื่นๆอีกหลายอย่างให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากกลับเมืองไทยอีกด้วย

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

นําท่านเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งใหม่ของชาวกรุงโตเกียว นั่นคือ Diver City Tokyo Plaza เป็นช้อปปิ้งคอม
เพล๊กซ์ .. ภายในท่านจะได้พบกับบรรดาร้านค้าแบรนด์ชั้นนํา เช่น H&M , UNIQLO , ADIDAS , LACOSTE ,
DIESEL และยังมีร้านอาหาร ฟู้ดคอร์ทที่จุคนได้ถึง 700 คน , ลานโบว์ลิ่งทันสมัย ... รวมไปถึงไฮไลท์ของที่นี่

หุ่น

กันดั้มตัวใหม่รุ่น “RX-0 ยูนิคอร์น ที่ได้รับการประกอบเสร็จอย่างสมบูรณ์เเล้ว ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้
โตเกียวพลาซา โดยมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยหุ่นกันดัม
้ ตัวใหม่รุ่น RX-

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-KIX XJ05 BEAUTIFUL OSAKA TOKYO 6 DAY 4 NIGHT (XJ)

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
0 ยูนิคอร์น มีความสูง 19.7 เมตร น้ําหนัก 49 ตัน ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมาแทนตัวเก่ารุ่น RX-78-2 ความสูง 18
เมตร ที่ถูกรื้อถอนไปเมื่อเดือนมีนาคม 2017 ที่ผ่านมา

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

20.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์(Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ 607

Day 6
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
00.55 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

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

BEAUTIFUL OSAKA TOKYO BY XJ
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มเี ตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิม
่

16-21 กุมภาพันธ์ 2561 [SNOW]

34,991

34,991

33,991

8,900

01-06 มีนาคม 2561 [SNOW]

35,991

35,991

34,991

8,900

22-27 มีนาคม 2561 [FUJI+SAKURA]

36,991

36,991

35,991

8,900

23-28 มีนาคม 2561 [FUJI+SAKURA]

36,991

36,991

35,991

8,900

24-29 มีนาคม 2561 [FUJI+SAKURA]

36,991

36,991

35,991

8,900

25-30 มีนาคม 2561 [FUJI+SAKURA]

36,991

36,991

35,991

8,900

26-31 มีนาคม 2561 [FUJI+SAKURA]

36,991

36,991

35,991

8,900

27 มี.ค.-01 เม.ย 61 [FUJI+SAKURA]

37,991

37,991

36,991

8,900

28 มี.ค.-02 เม.ย 61 [FUJI+SAKURA]

37,991

37,991

36,991

8,900

29 มี.ค.-03 เม.ย 61 [FUJI+SAKURA]

37,991

37,991

36,991

8,900

30 มี.ค.-04 เม.ย 61 [FUJI+SAKURA]

37,991

37,991

36,991

8,900

31 มี.ค.-05 เม.ย 61 [FUJI+SAKURA]

37,991

37,991

36,991

8,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 7,900 บาท / ท่าน***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
1.หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะซื้อ Quiet Zone หรือทีน
่ ั่ง Long Leg มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมดังนี้
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT

Quiet Zone Lagroom Seat 1,600 / เที่ยว
Quiet Zone Seat
500 / เที่ยว
Lagroom Seat
1,400 / เทีย่ ว
*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุกว่า 15 ปี,
ผู้ใหญ่อายุ เกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พิการ นั่ง

Baby Bassinet

1,400/เที่ยว (ตะกร้าเด็ก) (Legroom Seat)

2.ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อ
น้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วัน จองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง..
3.ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่า สัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์
กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง
น้้าหนักขาไป /กลับ (ราคาต่อเที่ยว)

5 Kg.

ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท
10 Kg.

อัตราของสนามบิน นาริตะ
350.550.**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล้ว

20 Kg.

1490.-

ถ้าลูกค้ามีน้ําหนักเกินกําหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้ําหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลกรัมละ 550 บาท / ท่าน / เที่ยว
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น้ําหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลกรัมละ 2,000 เยน / ท่าน /เที่ยว

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี การ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การช้าระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
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บินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่
เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่ องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
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6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยั น
ว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูก
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณ สมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทัง้ หมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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