SUPAWONG

โตเกียว วัดอะซะก ุซะ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และชมความงามจากสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่
ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ให้ทา่ นได้ชมความงามและเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิในมุมที่สวยงาม
หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไค ชมหมูบ่ า้ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
ปราสาททอง คินคาค ุจิ ชมความอลังการองค์ปราสาทอันเลื่องชือ่ จากการ์ตนู ดัง “อิคคิวซัง”
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึน้ เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชือ่ ของคนญี่ปุ่น
วัดโทไดจิ ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสาริด ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกแห่งเมืองนารา
ปราสาทฮิเมจิ ชมความงามของปราสาทสมัยเอโดะที่ยงั คงความสมบูรณ์และงดงาม
ช้อปปิ้ งจุใจ “ชินจูก ุ” แหล่งช้อปปิ้ งขึน้ ชือ่ กรุงโตเกียว “ชินไซบาชิ / แซนด้า พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
เอออน พลาซ่า” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลายในโอซาก้า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)

กําหนดการเดินทาง

วันแรก
23.00 น.

วันทีส่ อง
02.30 น.
09.05.น.
12.50 น.

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

วันที่ 23-28 ส.ค. / 7-12 , 21-26 ก.ย. 60
( 6 วัน 4 คืน )
วันที่ 18-23 , 24-29 ต.ค. / 8-13 , 22-27 พ.ย. 60
วันที่ 06-11 , 20-25 , 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 *ปี ใหม่

ท่ าอากาศสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูทางเข้ าที่ 9-10 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ าอีสเทิร์น โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – นาริตะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่ านชม) – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
เหิ นฟ้ าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เทีย่ วบินที่ MU548 (แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ ซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน)
ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยเทีย่ วบินที่ MU523 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านพิธีการตรวจตราคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อย
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้าแม่กวนอิมทอง
คํา ท่านจะได้พบกับโคมไฟยักษ์ ที่มีความสู งถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึ่ งแขวนอยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้าวัด
และยังสามารถเลื อกซื้ อเครื่ องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือก
ซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆ นําท่านผ่ านชมถ่ ายรู ปโตเกียวสกายทรี หรือ The New Tokyo Tower แลนด์มาร์ ค
แห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว สิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสู ง 634 เมตร สู งเป็ นอันดับสองของโลก
รองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่ งมีความสู งถึง 828 เมตร ซึ่ งหอคอยแห่ งนี้ มีจุดชุ มวิวสําหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2
ระดับความสู ง คือ จุดชมวิวที่ความสู ง 350 เมตร และ 450 เมตร และมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่ ง
สัญญาณกระจายเสี ยง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนําท่านสู่ ย่ านชิ นจูกุ อิสระให้ท่านเลือกซื้ อ
สิ นค้าตามใจชอบ เช่น สิ นค้าอิเลคทรอนิกส์ เสื้ อผ้ากระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสําอาง ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าทีพกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
พักทีโ่ ตเกียว  ที่พกั DAY NICE HOTEL หรือเทียบเท่ า

โตเกียว – ยามานาชิ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานะ – นาโงย่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จงั หวัดยามานาชิ ชมทะเลสาบคาวากุจิโกะ 1 ใน 5 ของทะเลสาบฟูจิซ่ ึ งเกิ ดจากการปะทุของภูเขา
ไฟ ทะเลสาบ คาวากุจิโกะ(Kawaguchiko) เป็ นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 และมีชายฝั่งที่ยาวที่สุดของ
ทะเลสาบฟูจิท้ งั 5 และยังเป็ นทะเลสาบเพียงแห่ งเดียวในบรรดาทะเลสาบฟูจิท้ งั 5 ที่มีสะพานยื่นเข้าไปในทะเลสาบ
ในแต่ละฤดูกาลจะมีดอกไม้สวยงามบานรอบๆ ริ มทะเลสาบคาวากุจิโกะ(Kawaguchiko) ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก็จะ
เต็มด้วยสี ของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็ นเกาะอุโนะชิ มะ(Unoshima)ที่อยู่กลางทะเลสาบ
และในวันที่ ก ระแสนํ้า ในทะเลสาบนิ่ ง และสงบ คุ ณก็ จะเห็ นภาพภูเขาไฟฟู จิ(Fuji))กระทบกับ ผิวนํ้า ในบรรดา
ทะเลสาบฟูจิท้ งั 5 ทะเลสาบคาวากุจิโกะ(Kawaguchiko) มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด เป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง
ในเรื่ องกิจกรรมการตกปลา และกีฬาทางนํ้า บริ เวณใกล้ๆ กันนั้นมีพ้ืนที่โล่งกว้างที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กบั
นักท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุกขนาดใหญ่, โรงแรม, บ่อนํ้าพุร้อนออนเซ็น, พิพิธภัณฑ์งานศิลปะ เป็ นต้น

เทีย่ ง

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านชม หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก(Oshino Hakkai) เป็ นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อนํ้า 8
บ่อในโอชิ โนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake
Yamanakako) ซึ่ งเป็ นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปี ที่ผา่ นมา บ่อนํ้าทั้ง 8 นี้ เป็ นนํ้าจาก
หิ มะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผา่ นหิ นลาวาที่มีรูพรุ นอายุกว่า 80 ปี ทําให้น้ าํ ใส
สะอาดเป็ นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มนํ้าเย็นจากแหล่งนํ้าได้โดยตรง บ่อนี้ ค่อนข้างลึกและมี
ชี วิตทั้วพืช และปลานํ้าจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก และซุ ้มรอบๆบ่อ
ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มือ และผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอื่นๆ บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง และแครกเกอร์
ข้าคัว่ (osenbei) บนเตาเล็กๆกลางแจ้งส่ งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า แวะ
พักผ่อนอิริยาบถที่ทะเลสาบฮามานะ
อาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย
พักทีน่ าโงย่า  ที่พกั APA HOTEL NAGOYA SAKAE หรือเทียบเท่ า

นาโงย่ า – เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้ าฟุชิมิ อินาริ – โกเบ – แซนด้ า พรีเมีย่ ม เอาท์ เลต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ
วัดที่สร้างด้วยท่อนซุ งขนาดมหึ มา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิ นเขาสู ง ... นําท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
ในวิหาร และเชิ ญท่านดื่ มนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ “นํ้า 3 สาย” ที่เชื่ อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็ นสิ ริมงคลในด้าน “ความ
รํ่ารวย,ความมีชื่อเสี ยง และ มีสุขภาพดี ” ... อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่
“ถนนสายกานํ้าชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงมากมาย อาทิเช่น เครื่ องปั้ นดินเผา, เครื่ อง
เซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุ ดกานํ้าชา, ชุ ดกิ โมโน, ชุ ดยูกาตะ, ชุ ดจิมเปอิ , พัด ชา และ รวมทั้งสิ นค้าพื้นเมืองเลื่ องชื่ อ
มากมาย นําท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรื อที่เรี ยกว่า ปราสาทคินคาคุจิ ร่ วมย้อนรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ ตูน
เรื่ องดัง “เณรน้ อยเจ้ าปั ญญา - อิคคิวซั ง” ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วย
ทองคําเปลว พร้อมดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของ “สระนํ้า” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางชม ศาลเจ้ าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่ งข้าว ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น
ภายในท่านจะได้ชมรู ปปั้ นของสุ นขั จิ้งจอกมากมายที่เชื่ อกันว่าคือผูร้ ับใช้ของเทพเจ้าแห่ งข้าวในสมัยนั้น และศาล
เจ้าแห่งนี้ยงั เป็ นที่ข้ ึนชื่อของประตูโทริ ที่เรี ยงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริ ซนั ที่ตอ้ งใช้เวลาเดินถึง 2 ชัว่ โมงและยัง
เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ อง “Memory of Geisha” อีกด้วย ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ
นําท่านสู่ SANDA PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้า “แบรนด์
เนม” ชื่อดังหลากหลายและสิ นค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่ องสําอาง, เครื่ องประดับ, เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้าอุปกรณ์
กีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่าสุ ด อาทิ
MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้ อกระเป๋ าไฮไซ Bally,
Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อจะเลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง Tag Heuer, Agete,
S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ

คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้
ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ที่พกั โรงแรม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม *บุฟเฟต์ นานาชาติ หลังอาหารอิสระพักผ่อน ไม่ควรพลาด
ประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ “ออนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อน
อย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่
พักทีโ่ กเบ
 ทีพ่ กั KOBE FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

ปราสาทฮิเมจิ – สวนเมริเคน – KOBE PORT – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ ปราสาทฮิ เ มะจิ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ ง ที่ เ หลื อรอดมาจากการทิ้ ง ระเบิ ด ในช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่สองและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮนั ชิ ง พ.ศ. 2538 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลกและสมบัติประจําชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดใน
ญี่ปุ่น และยังเป็ นปราสาทที่มีผมู ้ าเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิ ยมเรี ยกในชื่ อว่า "ปราสาทนกกระสาขาว"
หรื อ ฮะคุระโจะ ซึ่ งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่ งมีสีขาวสว่าง ในปั จจุบนั ปราสาทฮิเมะจิได้ข้ ึนทะเบียนเป็ น
สมบัติประจําชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก จากนั้นนําท่านชม สวนเมริเคน(Meriken Park) เป็ นสวนสาธารณะริ มทะเล
ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ มีววิ ทิวทัศน์ยามเย็นที่สวยงาม ซึ่ งนอกจากจะเป็ นที่พกั ผ่อนของชาวเมืองโกเบแล้ว ที่
สวนแห่ ง นี้ จะมี ส ถานที่ สํา คัญของโกเบ คื อ พอร์ ตทาวเวอร์ ( Port Tower) และ พิ พิ ธ ภัณฑ์เรื อเดิ นทะเล(Kobe
Maritime Museum)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ที่ถือเป็ นเมืองสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกี ยว และยังได้รับสมญานามว่า “เวนิ ช
ตะวันออก” เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ มากมาย เดิ นทางสู่ ชิ นไซบาชิ
ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า พบกับร้ านค้าที่มีชื่อเสี ยงและร้ านบูติคหรู หราด้วย และตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัย
เชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง “ไดมารู ” นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหาร เชิ ญ
ท่านทดลองชิ ม “ทาโกยากิ ” หรื อลูกชิ้ นปลาหมึ กอาหารขึ้ นซื้ อของเมื องโอซาก้าที มีมากมายหลายร้ าน อาทิ ร้ าน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่ องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่ องสําอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า
เครื่ องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ

*** อาหารคํา่ อิสระเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน ***
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักทีโ่ อซาก้า  ที่พกั OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก
เช้ า

วัดโทไดจิ – อิออนพลาซ่ า – สนามบินคันไซ – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรู ปสําริ ดที่เก่าแก่ต้ งั แต่สมัยคริ ศตวรรษที่ 18 ณ วัดโทไดจิ ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อ
ของสวนสาธารณะเมืองนารา ชม วิหารไม้ ทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก ภายในของวิหารเป็ นที่ประดิษฐานพระใหญ่ เมืองนารา
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ทาํ จากสําริ ด ความสู ง 16 เมตร หนัก 500 ตัน ถื อเป็ นพระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

และเป็ นพระพุ ท ธรู ป องค์ ต้น แบบของพระใหญ่ แ ห่ ง เมื อ งคามาคุ ร ะ ทางด้า นขวามื อ ของพระใหญ่ จ ะเป็ นที่
ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิม และทางด้านซ้ายของพระใหญ่จะมีเสาต้นหนึ่งถูกเจาะรู อยู่ คนญี่ปุ่นเชื่ อกันว่าหากใคร
อธิ ษฐานอะไรแล้วสามารถลอดเสาต้นนี้ ได้คาํ อธิ ฐานจะเป็ นจริ ง อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความสวยงามและได้
เพลิ ดเพลิ นกับความน่ ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติพร้ อมป้ อนอาหารให้กบั กวางที่ “สวน
กวาง” แห่ งนี้ ก่อนเดินทางกลับนําท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่ า ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา,
กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้
เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

*** อาหารเที่ยง อิสระเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน ***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า”
16.55 น.
18.35 น.
21.45 น.
01.05 น.

เหินฟ้ าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ สายการบินไชน่ าอีสเทิร์น เที่ยวบิน MU 748 บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
ถึงท่าอากาศยานผูต่ ง มหานครเซี่ยงไฮ้ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 547 บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
23-28 ส.ค. / 7-12 , 21-26 ก.ย. 60 24-29 ต.ค. 60
8-13 , 22-27 พ.ย. 60
06-11 , 20-25 ธันวาคม 60
18-23 ตุลาคม 60
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 *ปี ใหม่

ผู้ใหญ่ // ไม่ มีราคาเด็ก

พักเดีย่ ว

35,999.-

7,000

38,999.43,999.-

7,000
9,000

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ท่ องเทีย่ วหรือสํารวจเส้ นทางเท่ านั้น หากท่ านถูกเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคน
เข้ าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ ท่าน ***

***หนังสื อเดินทางต้ องเหลืออายุการใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่ า 6 เดือน***
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ)
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทก่อนทําการซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ข้างต้ น ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงือ่ นไขการชําระเงิน : มัดจําท่ านละ 15,000 บาทภายในวัน 3 วันหลังทําการจอง
ส่ วนเหลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
3. การผ่ านด่ า นตรวจคนเข้ าเมื อง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ า ที่ตรวจคนเข้ าเมืองในแต่ ละประเทศ หากไม่ ได้ รับการ
อนุญาติให้ เข้ าหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุตํ่ากว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทาง
สายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย, หนังสื อเดินทางเล่มสี เหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 เยน/วัน/ท่าน
การยกเลิก :
1. กรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท
2. กรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด แต่ถา้ สามารถ
หาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็ นจริ ง เช่น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ , ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่องบินการั นตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ใ นวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิ ง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่ น ค่าวีซ่า เป็ นต้น กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋
เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผูเ้ ดินทาง หรื อ
เปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมายเหตุ :
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด
และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์แ ละความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุดทางบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิ น
ให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรม
ที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

