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JAPAN
TAKAYAMA JAPAN ALPS ลั้นลา 6 DAY 4 NIGHT
เดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม เริ่มต้น 38,811 บาท
โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์ ทัวร์
- ชมความสวยงามของกาแพงหิมะอันสูงตระหง่าน
- เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
- สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดกินคะคุจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชม
ิ ิอินาริ
- เดินชิวถนนซันมาชิซจ
ู ิ ชมที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า
- ช้อปปิง
้ เต็มอิ่มย่านชินไซบาชิ อิออนมอลล์ ดิวตีฟ
้ รี
- ลิ้มรสเมนูปงิ้ ย่างพร้อมน้าจิ้มรสเด็ด
- ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญป
ี่ ุ่น 1 คืน
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

2

สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ

เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ๎าฟูชิมิอินาริ-วัดกินคะคุจิ[วัดเงิน]
ช๎อปปิ้งอิออนมอลล์

เช้า



เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
KANSAI AIRPORT

หรือเทียบเทํา




3

เมืองทาคายามํา-ที่วําการอําเภอเกําทาคายามํา[ด๎านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ-เมืองมัสซึโมโต๎
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เมืองโทยามํา-เส๎นทางสายอัลไพน์ทาเทยามํา-เขื่อนคุโรเบะ







5

เมืองนารา-วัดโทไดจิ-ดิวตีฟ
้ รี-ช๎อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ







6

สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

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

NAGOYA
HOTEL OR GIFU
HOTEL
หรือเทียบเทํา

MATSUMOTO
HOTEL
OR AZUMINO HOTEL
หรือเทียบเทํา

GIFU HOTEL [♨]
หรือเทียบเทํา

น้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.
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Day 1

สนามบินดอนเมือง

11.00 น.

พร๎อมกันที่สนามบินดองเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์

( Thai Air Asia X ) เจ๎าหน๎าที่จากบริษัท คอยให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกด๎านเอกสาร และสัมภาระ

14.50 น.

ออกเดินทางสูํป ระเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์

เอเชีย เอ๏กซ์ .. เนื่องจากต๎องเป็นไปตามกฏ ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุํมจับที่นั่งวํางบนเครื่องให๎กับลูกค๎า ..
โดยหากทํ านมีค วามประสงค์จ ะ ระบุที่นั่งบนเครื่ องหรื อต๎ องการเปลี่ ยนที่ นั่งใหมํ จะมีคํ าใช๎จํ ายเพิ่มเติม (สามารถดู
อัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) ** (ขอย้ําวํา .. สายการบินแอร์เอเชีย เอ๏กซ์ ให๎น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ
20 กิโลกรัม เทํานั้นนะคะ หากคิดวํา ขากลับต๎องน้ําหนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตั้ งแตํที่สนามบิ น
ดอนเมือง เคานเตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ๏กซ์ เพื่อจะได๎ไมํต๎องกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บริการอาหาร
ร้อน บนเครื่อง]

22.40 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว
ไกด์จะนําทํานไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว๎ …
เข้าสู่ที่พัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 2
เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดกินคะคุจิ[วัดเงิน] – อิออน มอลล์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส มีอายุเกําแกํยิ่งกวําเมืองเกียวโต คือยาวนานกวํา 1,200 ปี จุดเดํนอันเป็น
เอกลักษณ์ของวัดคือ ห๎องโถงใหญํ สร๎างยื่นออกจากหน๎าผา มีเสาไม๎ขนาดใหญํ 139 ต๎น ค้ํายัน และสิ่งที่นําอัศจรรย์
คือ สร๎างโดยไมํได๎ใช๎ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได๎ขึ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกโลก และเชิญทุกทํานได๎ดื่มน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด๎วย จากนั้นให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้ง ณ ถนนกาน้าชา
ซึ่งตั้งอยูํระหวํางทางเข๎าวัดคิโยมิสึ ร๎านค๎าตํางๆ ได๎ตกแตํงเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค๎าพื้นเมืองนานาชนิด เชํน
รองเท๎าโซริ(รองเท๎าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๏กตานางระบําญี่ปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส๎นานาชนิด, ร๎าน 1,000 เยน,
ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นชื่ออีกแหํงหนึ่งของญี่ปุ่น, ของที่ระลึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นต๎น นําทํานเดินทางสูํ ศาลเจ้าฟูชิมิอิ
นาริ หรือ ศาลเจ๎าพํอจิ้งจอกขาว สร๎างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวําเป็นทูตสํงสาสน์ของ
เทพเจ๎าแหํงการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ๎ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริ อิที่มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําทํานเดินทางสูํ วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] เป็นวัดในนิกายเซนถูกสร๎างขึ้นโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ โดยทํานใช๎
เวลาในปั้นปลายชีวิตหลังเกษียณอายุอาศัยอยูํที่นี่ และต๎นแบบของวัดแหํงนี้ได๎อิทธิพลมาจากวัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง
ซึ่งเป็นที่พักของปู่ของเขาในชํวงเกษียณอายุเชํนเดียวกัน หลังจากที่ทํานโชกุนอาชิคากะเสียชีวิตของบ๎านของทํานก็ได๎
ถูกเปลี่ยนให๎เป็นวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินในปัจจุบัน วัดกินคะคุจิถูกยกให๎เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แหํงเมือง
เกียวโต และที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก จากนั้นนําทุกทําน
เดินทางสูํ อิออน มอลล์ เป็นห๎างสรรพสินค๎าที่นิยมในหมูํนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ ภายในตกแตํงในรูปแบบที่ทันสมัย
สไตล์ญี่ ปุ่ น มี ร๎ า นค๎ า ที่ หลากหลายมากกวํา 150 ร๎ า น จํ าหนํ า ยสิ น ค๎ าแฟชั่ น อาหารสดใหมํ และอุป กรณ์ภ ายในบ๎ า น
นอกจากนี้ยังมีร๎านเสื้อผ๎าแฟชั่นมากมาย เชํน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญํ เป็นต๎น
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เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก

NAGOYA HOTEL OR GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3
ทาคายาม่า – ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองมัสซึโมโต้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานสูํ เมืองทาคายาม่า นําทํานชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า [ด้านนอก]
ซึ่งเป็นจวนผู๎วําแหํงเมืองทาคายามํา เป็นที่ทํางานและที่อยูํอาศัยของผู๎วําราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวํา 176 ปี
ภายใต๎การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ
ซึ่งเป็นหมูํบ๎านเกําแกํสมัยเอโดะกวํา 300 ปีกํอน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได๎เป็นอยํางดี อิสระให๎ทุกทํานได๎เดิน
เที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกําซึ่งเต็มไปด๎วยบ๎านเรือนโบราณ และร๎านค๎าหลากหลาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้น นําทํา นเดิน ทางสูํ หมู่บ้ านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรั กษ์บ๎า นสไตล์ญี่ปุ่น ขนานแท๎ดั้ง เดิม และยั ง
ได๎รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร๎างของบ๎านสามารถรองรับหิมะที่ตก
หนักในชํวงฤดูหนาวได๎ดี และรูปรํางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ๎า จึงเรียกหมูํบ๎านสไตล์นี้วํา “กัสโช”
และมีผู๎คนจากทัว่ ทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตํละปีไมํต่ํากวํา 680,000 คน เลยทีเดียว

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร [เมนูปงิ้ ย่างพร้อมน้าจิ้มรสเด็ด]
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก MATSUMOTO HOTEL / AZUMINO HOTEL หรือเทียบเทํา

Day 4
เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – กาแพงหิมะ – เมืองกิฟุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานสัมผัสใกล๎ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่ ง ของแจแปนแอลป์ นํ า ทํ า นชม เขื่ อ นคุโ รเบะ ซึ่ง เป็ น เขื่ อนยั ก ษ์ กั้น น้ํา ที่ ใ หญํ ม หึม าที่ สุด ของประเทศญี่ ปุ่ น จะมี
สายรุ๎งพาดผํานตลอดปี ที่โอบล๎อมด๎วยภูเขานับร๎อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล๎อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร
และมีความกว๎างถึง 492 เมตร ซึ่งใช๎เวลาตั้งแตํเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช๎เวลาในการสร๎าง
4 ปี โดยจะใช๎ เ วลาเดิ น เท๎ า เพื่ อ ข๎ า มเขื่ อ น 800 เมตร

เดิ น ทางบนเส๎ น ทางที่ ส องข๎ า งทางเป็ น กาแพงหิ ม ะสู ง ชั น

(SNOW WALL) สูงกวําสิบเมตร ยามเปิดเส๎นทาง นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนําทํานนั่งเคเบิ้ลคาร์
ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยัง สถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แหํงเดียว
ในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแตํต๎นจนสุดเส๎นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นนาท่านโดยสาร
กระเช้าไฟฟ้า ที่ไมํมีเสากลางตลอดชํวง 1,710 เมตร สูํ สถานีไดคันโบะ นําทํานเดินทางผํานอุโมงค์ที่ลอดใต๎ภูเขา
ทาเทยามําที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยูํสูงที่สุดในญี่ปุ่น สูส
่ ถานีมูโรโดะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําทํานชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งใน
สามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแตํสมัยโบราณ ให๎ทํานได๎เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามนําประทับใจจาก
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ยอดเขาทาเทยามํา ซึ่งในวันที่ท๎องฟ้า โปรํง สามารถมองเห็นได๎ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สถานี
บีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหวํางทางให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให๎ทํานได๎เก็บ
เกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย นําทํานโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสูํ สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3
ก.ม. จากนั้นนําทํานเดินทางสูํกิฟุ

เย็น

นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก GIFU HOTEL หรือเทียบเทํา

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 5
เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแหํงแรกของญี่ปุ่น สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253 นําทํานชม วัดโทไดจิ เป็น
วัดที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต๎น รองรับหลังคา เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ สร๎างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่งสําคัญที่ล้ําคําที่สุดของวัดนี้คือ หลวงพํอโตไดบุสสึ สร๎างด๎วยทองสัมริดที่ มีขนาดใหญํที่สุดในโลก
ประดิษฐานอยูํในวิหารหลวงพํอโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม๎ และสร๎างขึ้นใหมํถึง 2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง
2 ใน 3 ของหลังเดิม และยังได๎ชื่อวําเป็นวิหารไม๎ขนาดใหญํที่สุดในโลกด๎วยเชํนกัน และทุกทํานจะได๎สัมผัสกับกวาง
นํารักและแสนเชื่องที่อยูํบริเวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก จากนั้นนําทํานไปเพลินเพลินช๎อปปิ้งอยํางจุใจกับสินค๎าคุณภาพดี
ที่ร๎านค๎าปลอดภาษี DUTY FREE…

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

นําทํานเดินทางสูํ เมืองโอซาก้า นําทํานเดินทางไปช๎อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ให๎ทํานเพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งสินค๎า
มากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล๎องถํายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลํน เกมส์ หรือสินค๎าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู๎หญิง
เชํน กระเป๋า รองเท๎า เสื้อผ๎าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ําอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอางยี่ห๎อดังของญี่ปุ่นไมํวําจะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น.

สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบินคันไซ

21.00 น.

ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

Day 6
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
00.10 น.

ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ 611

04.00 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************
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TAKAYAMA JAPAN ALPS ลั้นลา 6D4N BY XJ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มเี ตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิม
่

17-22 เมษายน 2561

44,111

44,111

43,111

8,900

20-25 เมษายน 2561

40,911

40,911

39,911

8,900

24-29 เมษายน 2561

40,911

40,911

39,911

8,900

26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561

42,911

42,911

41,911

8,900

01-06 พฤษภาคม 2561

38,811

38,811

37,811

8,900

04-09 พฤษภาคม 2561

40,911

40,911

39,911

8,900

08-13 พฤษภาคม 2561

40,911

40,911

39,911

8,900

10-15 พฤษภาคม 2561

40,911

40,911

39,911

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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**ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
1.หากลูกค๎าทํานใดประสงค์จะซื้อ Quiet Zone หรือทีน
่ ั่ง Long Leg มีรายละเอียดคําใช๎จําย
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.ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให๎ทํานละ 20 กก. ตํอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทํานใดประสงค์จะซื้อ
น้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ณ วัน จองทัวร์...อัตราคําสัมภาระตามรายละเอียดด๎านลําง..
3.สํวนลูกค๎าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเชํน ไม๎กอล์ฟ ต๎องซื้อคํา สัมภาระเป็นคําอุปกรณ์
กีฬาเพิ่มเติมแยกจากคําสัมภาระ ตามรายละเอียดด๎านลําง

น้าหนักขาไป /กลับ (ราคาต่อเที่ยว)

อัตราของสนามบิน นาริตะ

5 Kg.

350.-

ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท
10 Kg.

20 Kg.

550.-

1490.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล๎ว
ถ๎าลูกค๎ามีน้ําหนักเกินกําหนดต๎องจํายคําสัมภาระเพิ่มหน๎าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้ําหนักเกินกวํากําหนด คิดกิโลกรัมละ 550 บาท / ทําน / เที่ยว
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น้ําหนักเกินกวํากําหนด คิดกิโลกรัมละ 2,000 เยน / ทําน /เที่ยว

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ๎าผู๎โดยสารไมํครบจํานวนดังกลําว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควํากรุ๏ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 15-20 วันกํอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
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4.1 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
บินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดินทางเข๎าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผํานการตรวจคนเข๎าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น
ลูกค๎าทุกทํานต๎องผํานการตรวจคนเข๎าเมืองด๎วยตัวของทํานเอง ทางมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆได๎ทั้ งสิ้น**
4.5 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง
พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
- กรณีทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช๎คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต๎อง
ดําเนินกํอนเดินทาง 7 วันลํวงหน๎า และถ๎าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต๎องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เทํานั้น
2. คําที่พักห๎องละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. คําอาหาร คําเข๎าชม และ คํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5. คําน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไมํ
เกิน 23 กิโล] คําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไมํครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซําให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน15 **ถ๎ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให๎กลับมาใช๎วีซํา ผู๎เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่มในการขอวีซําตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. คําใช๎จํายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชํน คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
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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
4. คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คําทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน๎าทัวร์ ทํานละ 5,000 เยน ตํอทําน/ทริป (เก็บทิปกํอนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จําย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน ไมํวําจะด๎วย
วัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมือง เพื่อเป็นการยืนยัน
วํามีคุณสมบัติในการเข๎า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให๎กับลูก
ทัวร์ แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของกองตรวจคนเข๎าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้ นระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น)
3. ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎ระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เชํน คน รู๎จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช๎ง านเหลืออยูํ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4. เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํเข๎าขําย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 20 ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด
7. สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด๎วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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