JXJ11 WINTER SNOW TOKYO FUJI
เที่ยวญีป
่ ุ่น... โตเกียว ฟู จิ สกี 5วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้าหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
ที่พัก ฟู จอ
ิ อนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน

พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ และ บุฟเฟ่ตข
์ าปู

สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ทีฟ
่ ู จช
ิ น
ั้ 2 พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟู จิ
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ เทีย
่ วชมหมูบ
่ า้ นโอชิโนะฮักไก ลิม
้ ลองไข่ดาหุบเขาโอวาคุดานิ
ชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบุตซึ และขอพรที่วด
ั อาซากุสะ วัดดังแห่งโตเกียว
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ชิบย
ู า่ ห้างไดเวอร์ซต
ิ ี้ และ Gotemba Premium Outlets
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(บาท)

ราคาเด็ก 2-12 ปี

01-05 ธันวาคม 65

31,888

พั กเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ ม
(บาท)
8,500

07-11 ธันวาคม 65

30,888

8,500

31

08-12 ธันวาคม 65

29,888

8,500

31

14-18 ธันวาคม 65

29,888

8,500

31

15-19 ธันวาคม 65

29,888

8,500

31

21-25 ธันวาคม 65

33,888

8,500

31

22-26 ธันวาคม 65

36,888

8,500

31

ราคาเท่าผู้ใหญ่
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท)

ที่นั่ง

31

หมายเหตุ

23-27 ธันวาคม 65

36,888

8,500

31

28 ธันวาคม - 01 มกราคม 66

39,888

8,500

31

29 ธันวาคม - 02 มกราคม 66

39,888

8,500

31

30 ธันวาคม – 03 มกราคม 66

39,888

8,500

31

31 ธันวาคม – 04 มกราคม 66

39,888

8,500

31

01-05 มกราคม 66

37,888

8,500

31

11-15 มกราคม 66

31,888

8,500

31

18-22 มกราคม 66

31,888

8,500

31

25-29 มกราคม 66

31,888

8,500

31

01-05 กุมภาพันธ์ 66

31,888

8,500

31

08-12 กุมภาพันธ์ 66

31,888

8,500

31

15-19 กุมภาพันธ์ 66

31,888

8,500

31

22-26 กุมภาพันธ์ 66

31,888

8,500

31

24-28 กุมภาพันธ์ 66

31,888

8,500

31

01-05 มีนาคม 66

31,888

8,500

31

08-12 มีนาคม 66

31,888

8,500

31

15-19 มีนาคม 66

31,888

8,500

31

ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการยืน
่ วีซา่ (ประเทศญีป
่ น
ุ่ ) 2,000 บาท

 FLIGHT:
DEPARTURE: XJ600 BKK-NRT 23.50-08.40
RETURN:
XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00
วันทีห
่ นึ่ง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

น. Nabana
พร้อมกัNo
นทีSato
่ ณ ท่Winter
าอากาศยานสุ
วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR
นิท20.30
รรศการ
Illumination
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.50 น.

ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เครื่อง บนเครื่องมีจาหน่าย)
วันทีส
่ อง

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets
 อาหาร เทีย
่ ง, เย็น

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปน
ุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิ กา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่ อความสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร สาคัญ!!!
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เที่ยง

เย็น

นาทุก ท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิโนโกะ
เมืองฮาโกเน่ เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ ราย
ล้ อ มไปด้ ว ยธรรมชาติ ข องป่ า และภู เ ขา เป็ น 1 ใน 5
ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟู จิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจากที่มีการ
ระเบิ ด ของภู เ ขาไฟเมื่ อ 3,000 ปี ที่ แ ล้ ว โดยเราจะ
ล่ อ งเรื อ จากท่ า เรื อ ท่ า เรื อ ฮาโกเน่ ม าจิ (Hakone
Machi Port) สู่ ท่ า เรื อ โมโตะฮาโกเน่ (Motohakone
Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้า ม
ทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็ น ภู เ ขาไฟฟู จิ ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบ
และทิวเขา
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขา
นรก ชมบ่ อ น้ า แร่ ก ามะถั น ซึ่ งสามารถต้ ม ไข่ ใ ห้ สุ ก ได้
โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทา
ให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ
สินค้าพื้ นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ดา, แชมพู ดา,
โฟมล้างหน้าดา ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกามะถันที่
คนญี่ ปุ่ น เชื่ อ ว่ า บ ารุ ง ผิ วพรรณและเส้ น ผมให้ ดี งาม
จากนั้น พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ Gotemba Premium
Outlets เรียกได้ว่าเป็น Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
เพราะมี สิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กซื้ อ เยอะมากมาย ทั้ ง แบรนด์
ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความ
นิยมมากๆสาหรับนั กท่องเที่ ยว จุดที่ เป็นไฮไลท์ของที นี้คือสามารถมองเห็น ภูเขาไฟฟู จิไ ด้ ถือว่า ได้มาช้อ ปปิ้งพร้อ ม
สัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟู จิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพ
รีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปู
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้
พั กผ่ อนอย่า งเต็ มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่ าน้ าแร่ ธรรมชาตินี้ มีส่ว นช่ วยเรื่อง ระบบการหมุ นเวี ยนของเลือ ดดี ขึ้น การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก: Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันทีส
่ าม

ลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti-หมูบ
่ ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 อาหาร เช้า,เที่ยง

เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
้ ที่3)
พาทุ ก ท่ า นตะลุ ย หิ ม ะที่ Fujiyama
Snow Resort Yeti (Snow Town
Yeti) พาไปเล่ น สกี และชมภูเ ขาไฟ
ฟู จิ ใ นเวลาเดี ย วกั น ที่ นี้ เ ป็ น สกี รี
สอร์ทตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของภูเขาไฟฟู จิ
ในจั ง หวั ด ชิ สึ โ อกะ (Shizuoka) มี
ล า น ส กี 4 แห่ ง ตั้ งแ ต่ A ถึ ง D มี
เส้ น ทางคอร์ ส สกี ห ลายคอร์ ส ที่ มี
ระดั บ ความยากหลายระดั บ ตั้ งแต่
ระดั บ เริ่ ม ต้ น ไปจนถึ ง ระดั บ ขั้ น สู ง
ในบรรดาคอร์สเหล่านั้นลานสกี A จะเป็นเส้นทางหลักของ
Yeti ที่เปิดให้บริการเร็วที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับการ
บารุงดูแลด้วยเครื่องจักรผลิตหิมะเทียม ฤดูเล่นสกีจึ งเริม
่
ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี ที่ นี้ มี กิ จ กรรมหิ ม ะ
มากมายไม่ ว่าจะเป็น การเล่นสกี เล่น สโนว์บอร์ ด ฯลฯ ทุ ก
ท่านสามารถสัมผัสกับ "การขับขี่มินิสโนว์โมบิล" และ "การ
ล่อ งแพหิ มะ" ซึ่ งคื อกิ จกรรมนั่งบนเรื อยางที่ ถูก ดึงโดยส
โนว์โมบิล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายใน
สกี รี ส อร์ ท แห่ ง นี้ (ค่ า ทั ว ร์ ร วมค่ า เข้ า ลานสกี รี ส อร์ ท และ
เครื่ อ งเล่ น เฉพาะSnow Sled แผ่ น สไลด์ หิ ม ะ เท่ า นั้ น )
จากนั้นพาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai
Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟู จิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟู จิ
ซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้าที่เกิดจากการละลาย
ของหิมะจากบนภูเขาไฟฟู จิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือ เลือกชิมชิมของอร่อยๆ เช่น โม
จิย่าง ซึ่งถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี้
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set
และ JTC Fujinoeki ศู นย์ จ าลองแผ่ น ดิ น ไหว ซึ่ ง ตั้ ง อยู่
บริ เ วณใกล้ ๆ กั บ เขตภู เ ขาไฟฟู จิ ภายในมี ห้ อ งจั ด แสดง
ข้อมูลการประทุของภู เขาไฟจากทั่วทุกมุมโลก ห้อ งแสดง
ภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้อง
จ าลองแผ่ น ดิ น ไหว ห้ อ งอุ ท กภั ย ห้ อ งเขาวงกตกระจก
นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟู จิ โซนความรู้ต่าง
ๆ และโซนช้อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่าง ๆ เช่น มีดแบบ
ดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสาอาง และของ
ฝากอี กมากมาย นาทุก ท่า นเดิ นทางสู่ เข้ าสู่ โตเกี ยว เมือ ง
หลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอน
ชู วั ด อาซากุ ส ะ SENSOJI TEMPLE กราบนมั ส การขอพร
จากองค์เ จ้ าแม่ กวนอิม ทองค าที่ เ ป็น ทองสั มฤทธิ์ มี ขนาด
เล็กเพี ยง 5.5 เซนติเ มตร วัดพุ ทธที่เก่าแก่ที่ สุดในภูมิภาค
คันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟา้
คารณ) ซึ่ งมี โ คมไฟสี แ ดงขนาดยั ก ษ์ ที่ มี ค วามสู ง ถึ ง 4.5
เมตร โคมไฟที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกแขวนอยู่ เลื อ กชมและเช่ า
เครื่ อ งรางอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องวั ด แห่ ง นี้ ห รื อ ท่ า นสามารถ
เพลิ ด เพลิ น กั บ การเดิ น ถนนนาคามิ เ ซ ถนนช้ อ ปปิ้ งที่ มี
ชื่อเสี ยงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้ง
ข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคูก
่ บ
ั วิวของหอคอยที่
สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้

เย็น

ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ และ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศู นย์รวม
แฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุ บัน ให้ท่ านเลือกชมและซื้ อสิ น ค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่อ งใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ ายรู ป , นาฬิ กา, เสื้ อ ผ้า ,รองเท้า และ
เครื่องสาอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน
ชื่อดังของญี่ปุ่น ซึ่งสิ นค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูก
สารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย อิสระ
ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก: La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
วันทีส
่ ี่
เช้า

เที่ยง

คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุตซึ-ย่านชิบูยา่ -โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์

 อาหาร เช้า,เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
้ ที5
่ )
เดินทางสู่เมืองคามาคุระ พาทุกท่านชมความยิ่งใหญ่ของ
พระใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great
Buddha) เป็นพระพุ ทธรูปที่สาคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ
ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) พระพุ ทธรูป
ไดบุ ต ซึ มี ค วามสู ง ถึ ง 13.35 เมตร น้ า หนั ก 121 ตั น เป็ น
พระพุ ทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวง
พ่ อ โต แห่ งวั ด โทไดจิ เมื อ งนารา พระใหญ่ ไ ดบุ ต ซึ จึ งได้
ตั้ งอยู่ ก ลางแจ้ ง พระใหญ่ ไ ดบุ ต ซึ ส ร้ า งจากโลหะส าริ ด
และทองแดง โดยช่ า งฝี มื อ ดี ที่ เ ห็ น องค์ พระเป็ น สี เ ขี ย ว
เป็นเพราะว่าเกิดปฏิกริยาทางเคมี เกิดออกไซด์ของโลหะ
ที่ ส ะสมมาเป็ น เวลานานจนองค์ พระเป็ น สี เ ขี ย ว หรื อ จะ
เรียกว่าเป็นสนิมก็ได้ โดยพระใหญ่ไดบุตซึ ตั้งอยู่ที่ วัดโค
โตะกุอิน (Kotokuin Temple) ไม่เพียงแต่เป็นวัดที่สาคัญ
กั บ คนญี่ ปุ่ น เท่ า นั้ น เพราะยั งมี ค วามส าคั ญ กั บ คนไทย
ด้วย ภายในวัดมีต้นสนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่
10 ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จเยือนวัดโคโตะกุอน
ิ เมือ
่ วันที่
25 กันยายน 2530
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) บุฟเฟ่ต์ BBQ
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศู นย์กลาง
อย่างยิ่งในด้า นแฟชั่น มีแหล่งช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสิ นค้ า
ขนาดใหญ่ ร้ านค้ า รวม ทั้ ง ช็ อ ปของแบรนด์ ดั ง อ ยู่
มากมาย นอกจากนั้ น แล้ ว ก็ ยั ง มี ร้ า นอาหารและแหล่ ง
บันเทิงอย่างครบครัน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่าน
เมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้
ท่า นได้ช้ อปปิ้งสิ นค้ าหลากหลายชนิ ดที่ ห้ า งไดเวอร์ซิตี้
ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย
ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของ
จริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทา
ให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่ ง
เปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560ที่ผ่านมา
หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลท์ใหม่
ของที่ นี่ คื อ ป้ า ย Tokyo สี ฟ ้า ป้ า ยใหม่ วิ ว ชิ งช้ า สวรรค์
บริ เวณใกล้ เคี ยงกั บห้ างไดเวอร์ ซิตี้ ให้ท่ านได้ เลื อกชิ ม
ร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จากนั้นนาทุกท่านไปช้อปปิ้งต่อ

เย็น

ที่ อิออนมอลล์ Aeon Narita Mall โดยมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น
สิ นค้าหลักๆที่มีให้เลือกเยอะก็แนวเสื้ อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน สิ นค้าแนวแฟชั่นนี่มีให้เลือ ก
มากมายไม่ว่าจะเป็นที่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ supermarket ขนาดใหญ่
ให้ทุกท่านได้ซื้อของฝากมากมาย บางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซี่งก็น่าจะถูกกว่าการ
ไปซื้อที่สนามบินอีกด้วย อีกทั้งร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก: Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
วันทีห
่ ้า
เช้า

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาหาร เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
้ ที7่ )

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ601
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจาหน่าย )
14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรื อ วั น หยุ ด ของญี่ ปุ่ น เป็ น ต้ น โดยมิ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้ จั ด จะปรั บ เปลี่ ย นโดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ประกาศสาคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัด
ได้ชาระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) สาหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์
🔵กลุ่มสีน้าเงิน (เสี่ยงต่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- นักท่องเที่ยวจาเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้
1. My SOS เพื่ อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่งสามารถทา
VDO call ได้และแชทได้ ต้องทาการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สาหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกาหนดของรัฐบาลไทย
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทาง

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทดาเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้ นขาว 1รูป
- สาเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอาเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอานาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จาเป็น)
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า)
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร)
- หนัง สื อรับ รองการทางาน ระบุต าแหน่ ง วัน เริ่มงาน เงินเดื อนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) สาหรั บนักเรียน นักศึ ก ษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการทางานของบิดา-มารดาด้วย)
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่ อนาใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทดาเนินการให้) (ส่งสาเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ)
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลการเข้าประเทศญีป
่ ุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลีย
่ นแปลงขึ้นอยูก
่ ับทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ ลู กค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ดต่ อเจ้ าหน้า ที่ ของบริษั ท ฯ ก่ อนทุก ครั้ง มิฉ ะนั้น ทางบริ ษัท จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุ ณาช าระค่ า มัด จ า ท่า นละ 20,000 บาท + ค่ า วีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุ ณาส่ งสาเนาหน้ า พาสปอร์ต พร้ อ ม
เอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจาเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจาเป็นต้องชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ** สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจานวน
หน้ า หนั งสื อ เดิ นทางต้ อ งเหลื อว่ า งส าหรั บ ติ ดวี ซ่ าไม่ ต่ า กว่ า 3หน้ า ) **กรุ ณ าตรวจสอบก่ อ นส่ งให้ บ ริ ษัท มิ ฉะนั้ นทางบริ ษั ทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิก
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
์ ึดเงินเต็มจานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.

ค่า ตั๋ วโดยสารเครื่ อ งบิ น ไป-กลั บ ชั้ น ประหยั ด พร้ อ มค่ า ภาษี ส นามบิ น ทุก แห่ งตามรายการทั วร์ ข้ างต้ น (ตั๋ วกรุ๊ ป ไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพั กห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพั ก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง
ที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน

4.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.

ค่าน้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม
และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชาระค่า
น้าหนัก**
ซื้อน้าหนักเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชาระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม20กก. ชาระเพิ่ม 3,500 บาท
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินกาหนด

7.

การประกั นการเดิน ทาง บริษั ทฯได้ จัดท าแผนประกัน ภัย การเดิ นทางสาหรับ ผู้เ ดิน ทางไปต่า งประเทศ กั บ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มูฟ
ู Dance Moves ( สาหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกัน
จะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทา

การรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม ) ซึ่ง
สามารถศึ กษาข้อมูลเพิ่ มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่ มวงเงินคุ้มครอง เพิ่ มความคุ้มครอง
สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนี
โดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนาเที่ยว ทาประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
8.

ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์

9.

ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหก
ั ณ ที่จา่ ย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.

ค่าภาษี น้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไป
แล้ว

5.

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6.

ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน
่ วีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้านาส่งEMSให้กับทางบริษัท)

7.

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ท่าน /สาหรับกรุ๊ปที่มี หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ
น้าใจจากท่าน

8.

ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึ กษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่ อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริ ษัท ฯ และเมื่อ ท่ านตกลงชาระเงิน มั ดจ าหรื อ ค่า ทั วร์ ทั้ งหมดกั บทางบริ ษัท ฯ แล้ ว ทางบริ ษั ทฯ จะถื อว่ า ท่า นได้ ย อมรั บเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เ ป็ น เพี ย งข้ อ เสนอที่ ต้ อ งได้ รับ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯอี ก ครั้ งหนึ่ ง หลั งจากได้ ส ารองโรงแรมที่ พัก ในต่ า งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพั ก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

