รหัสโปรแกรม : 24203กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม(

JXJ11 WINTER SNOW TOKYO FUJI
เทีย่ วญีป่ ุ่น... โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน
เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้า้ หนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
ทีพ
่ กั ฟูจอิ อนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน

พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ และ บุฟเฟ่ตข์ าปู

สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ทีฟ
่ จู ชิ นั้ 2 พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ เที่ยวชมหมูบ่ า้ นโอชิโนะฮักไก ลิม้ ลองไข่ดา้ หุบเขาโอวาคุดานิ
ชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบุตซึ และขอพรที่วดั อาซากุสะ วัดดังแห่งโตเกียว
ช้อปปิง้ ย่านชินจุกุ ชิบยู า่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ และ Gotemba Premium Outlets

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(บาท(

ราคาเด็ก 2-12 ปี

01-05 ธันวาคม 65

31,888

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม
(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

23-27 ธันวาคม 65

36,888

8,500

31

28 ธันวาคม - 01 มกราคม
66
29 ธันวาคม - 02 มกราคม
66
30 ธันวาคม – 03 มกราคม
66
31 ธันวาคม – 04 มกราคม
66
01-05 มกราคม 66

39,888

8,500

31

39,888

8,500

31

39,888

8,500

31

39,888

8,500

31

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

ราคาเท่าผู้ใหญ่
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท(

ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า (ประเทศญี่ปุ่น( 2,000 บาท

ที่นั่ง
31

หมายเหตุ

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

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination

20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร

บนเครื่อง บนเครื่องมีจ้าหน่าย(

วันทีส
่ อง

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

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่ อความสะดวกในการนัดหมาย( น้าท่านผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร

เที่ยง

ส้าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ
จับและปรับ
น้าทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิโน
โกะ เมืองฮาโกเน่ เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ
รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน
5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของ
ญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจาก
ที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว โดย
เราจะล่ 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
ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของ
ทะเลสาบและทิวเขา
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบ
เขานรก ชมบ่อน้้าแร่ก้ามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุก
ได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ด้า 1 ฟอง
จะท้าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือก
ชมและซื้อสินค้า พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่
ด้ า , แชมพู ด้ า , โฟมล้ า งหน้ า ด้ า ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากก้ า มะถั น ที่ ค นญี่ ปุ่ น เชื่ อ ว่ า บ้ า รุ ง
ผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม จากนั้นพาทุกท่าน
ไปช้อปปิ้งที่ Gotemba Premium Outlets เรียกได้

เย็น

วันทีส
่ าม

เช้า

ว่าเป็น Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจาก
ประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆส้าหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของทีนี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟู
จิได้ ถือว่าได้มาช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิ ได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์
อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปู
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้
ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดี
ขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ้ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก: Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

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

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
พาทุกท่านตะลุยหิมะที่ Fujiyama
Snow Resort Yeti (Snow
Town Yeti) พาไปเล่น สกี และชม
ภูเขาไฟฟู จิ ในเวลาเดี ย วกั น ที่ นี้
เป็นสกีรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ
ภู เ ขาไฟฟู จิ ในจั ง หวั ด ชิ สึ โ อกะ
(Shizuoka) มีลานสกี4แห่งตั้งแต่
A ถึง D มีเส้นทางคอร์สสกีหลาย
คอร์สที่มีระดับความยากหลายระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้น
ไปจนถึงระดับขั้นสูง ในบรรดาคอร์สเหล่านั้นลานสกี A
จะเป็นเส้นทางหลักของ Yeti ที่เปิดให้บริการเร็วที่สุดใน
ญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับการบ้ารุงดูแลด้วยเครื่องจักรผลิต
หิมะเทียม ฤดูเล่นสกีจึ งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมของ
ทุกปี ที่นี้มีกิจกรรมหิมะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี
เล่นสโนว์บอร์ด ฯลฯ ทุกท่านสามารถสัมผัสกับ "การขับ

เที่ยง

เย็น

ขี่มินิสโนว์โมบิล" และ "การล่องแพหิมะ" ซึ่งคือกิจกรรมนั่งบน
เรื อ ยางที่ ถู ก ดึงโดยสโนว์โมบิ ล อิ ส ระให้ ท่านเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมมากมายในสกีรีสอร์ทแห่งนี้ (ค่าทัวร์รวมค่าเข้า ลาน
สกี รี ส อร์ ท และเครื่ อ งเล่ น เฉพาะSnow Sled แผ่นสไลด์หิ ม ะ
เท่านั้น) จากนั้นพาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino
Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013
ฟู จิ ซั ง ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมของโลกใน
บริเวณนี้มีบ่อน้้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้้าที่เกิดจากการ
ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือ เลือกชิมชิมของ
อร่อยๆ เช่น โมจิย่าง ซึ่งถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี้
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set
และ JTC Fujinoeki ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูล
การประทุของภูเขาไฟจากทั่วทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้อง
จ้าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่าง
ๆ และโซนช้อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่าง ๆ เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องส้าอาง และของ
ฝากอีกมากมาย น้าทุกท่านเดินทางสู่ เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บน
เกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิ มทองค้าที่เป็น ทอง
สัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คา
มินาริมง (ประตูฟ้าค้ารณ( ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่
มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่
เลือกชมและเช่าเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือ
ท่ า นสามารถเพลิ ด เพลิ น กั บ การเดิ น ถนนนาคามิ เ ซ
ถนนช้ อ ปปิ้ งที่ มี ชื่ อ เสียงของวัด มี ร้ า นขายของที่ร ะลึ ก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ
และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่น Made
In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น
ร่ ม , หมวก, รองเท้ า , กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถ
เดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานคร
โตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ และ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่
ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่าน
ความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า,
กล้อ งถ่ า ยรู ป , นาฬิ ก า, เสื้อ ผ้า ,รองเท้ า และเครื่อ งส้าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่ น KOSE , SHISEDO ,
KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยนชื่อดังของญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา
100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า
เครื่องใช้เครื่องส้าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก: La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันทีส
่ ี่

เช้า

เที่ยง

คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุตซึ-ย่านชิบูยา่ -โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์

 อาหาร เช้า,เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
เดินทางสู่เมืองคามาคุระ พาทุกท่านชมความยิ่งใหญ่
ของ พระใหญ่ ไ ดบุ ต ซึ (Kamakura Daibutsu หรื อ
The Great Buddha) เป็นพระพุทธรูปที่ส้าคัญที่สุดใน
เมื อ งคามาคุ ร ะ ตั้ ง อยู่ ใ นวั ด โคโตะกุ อิ น (Kotokuin
Temple) พระพุ ท ธรู ป ไดบุ ต ซึ มี ค วามสู ง ถึ ง 13.35
เมตร น้้ า หนั ก 121 ตั น เป็ น พระพุ ท ธรู ป ที่ ใ หญ่ เ ป็ น
อันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ
เมืองนารา พระใหญ่ไดบุตซึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้ง พระ
ใหญ่ ไ ดบุ ต ซึ ส ร้ า งจากโลหะส้ า ริ ด และทองแดง โดย
ช่างฝีมือดี ที่เห็นองค์พระเป็นสีเขียวเป็นเพราะว่าเกิด
ปฏิกริยาทางเคมี เกิดออกไซด์ของโลหะที่สะสมมาเป็น
เวลานานจนองค์พ ระเป็น สีเขี ยว หรื อ จะเรียกว่าเป็น
สนิมก็ได้ โดยพระใหญ่ไดบุ ตซึ ตั้งอยู่ที่ วัดโคโตะกุอิ น
(Kotokuin Temple) ไม่เพียงแต่เป็นวัดที่ส้าคัญกับคน
ญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะยังมีความส้าคัญกั บคนไทยด้ว ย
ภายในวัดมีต้นสนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่
10 ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จเยือนวัดโคโตะกุอิน เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2530
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) บุฟเฟ่ต์ BBQ
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่าง
ครบครัน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อป
ปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมี
ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูป
กับ กัน ดั้ม ตัว ใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
โดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท้า
ให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร( และ
เพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560ที่
ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคูก่ บั จุด
ไฮไลท์ใหม่ข องที่นี่คือ ป้ า ย Tokyo สีฟ้ าป้ายใหม่ วิว
ชิงช้าสวรรค์ บริเวณใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี้ ให้
ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จากนั้น
น้าทุกท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ อิออนมอลล์ Aeon Narita Mall โดยมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งใน
รูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆที่มีให้เลือกเยอะก็แนวเสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน
บ้าน สินค้าแนวแฟชั่นนี่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games
arcade และ supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ซื้อของฝากมากมาย บางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส้าหรับ

เย็น

วันทีห
่ ้า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซี่งก็น่าจะถูกกว่าการไปซื้อที่สนามบินอีกด้วย อีกทั้งร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก: Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาหาร เช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7(
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ601

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ้าหน่าย (

14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****************************
หมายเหตุ: รายการทั วร์ ส ามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่อ งจากสภาวะอากาศ, การเมือ ง, สายการบิ น
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ประกาศส้าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระขาด
และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น( ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่
ท่าน
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65( ส้าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์
🔵กลุ่มสีน้าเงิน (เสี่ยงต่้า( ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- นักท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง
สามารถท้า VDO call ได้และแชทได้ ต้องท้าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสี
เหลืองเมื่ออัพโหลดผลตรวจ 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 ส้าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก้าหนดของรัฐบาลไทย
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)
► เอกสารที่ต้องท้าการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน(
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป
- ส้าเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ้าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม เท่านั้น(,ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ้าเป็น(
- ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า(
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร(
- หนังสือรับรองการท้างาน ระบุต้าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ( ส้าหรับนักเรียน นักศึ กษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท้างานของบิดา-มารดาด้วย(
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน้าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด้าเนินการให้( (ส่งส้าเนาพาส+EMail ผู้เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ้้ากัน( ให้ทางบริษัทฯ(
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ(
ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ้านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ( โดยทาง
บริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช้าระมัดจ้าค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ้าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์ส่วน
ที่เหลือตามที่บริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั้น
**ส้าคัญ** ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ้านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3หน้า( **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี(
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี(
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้(
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน( อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน
เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าน้้าหนักกระเป๋า สายการบิ นAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้อ งเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7
กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระ
เกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อม
ช้าระค่าน้้าหนัก**
ซื้อน้้าหนักเพิ่ม 5 กก. ช้าระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ช้าระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม20กก. ช้าระเพิ่ม 3,500 บาท
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินก้าหนด
7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส้าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป( โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และ

ลูกค้าต้องท้าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะ
ไม่ ครอบคลุม ) ซึ่งสามารถศึก ษาข้ อ มู ล เพิ่ มเติมจากเจ้าหน้าที ได้ กรณีลูกค้าต้อ งการซื้อ ประกันเพิ่ มวงเงิ น
คุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท้าประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน้า
เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุ้ม ครองและข้ อ ยกเว้น แผนเติ ม จากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้อ งการซื้อ ความคุ้ม ครองเพิ่ ม เติ ม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์
9. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน(
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่ า ภาษี น้ า มั น ที่ ส ายการบิ น เรี ย กเก็ บ เพิ่ ม ภายหลั ง จากทางบริ ษั ท ฯได้ อ อกตั๋ ว เครื่ อ งบิ น และได้ ท้ า การขาย
โปรแกรมไปแล้ว
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้าน้าส่งEMSให้กับทางบริษัท(
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ท่าน/ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
และน้้าใจจากท่าน
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

หากสนจองกรุณาติดต่อ




สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

