MUSH194573

XJ151 NGO-NGO

NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N
ซุปตาร์ เจ้าหญิงก ับลิงหิมะ
กําหนดการเดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2563

ี เอ็ กซ ์ AIR ASAI X (XJ)
โดยสายการบินแอร์เอซย
่ อนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
ชมความน่าร ัก ของลิงภูเขา แชอ
อล ังการความยิง
@ ใหญ่ของปราสาทอีกาดํา ณ เมืองม ัตสโึ มโต้
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟจ
ู เิ ท็ น ทีม
@ ภ
ี เู ขาไฟฟูจเิ ป็นฉากหล ัง
ั
ิ ูจ ิ ณ เมืองทาคายาม่า
เยือนลิตเติลเกี
G
ยวโต ซนมาช
ซ
ั
ิ าคาว่า
สมผ
ัสเมืองมรดกโลก ณ หมูบ
่ า
้ นชร
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้ ปปิG งจุใจ ย่านซาคาเอะ
ชอ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาบนํา
G แร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูย ักษ์
มีนํา
G ดืม
@ บริการบนรถบ ัสว ันละ 1 ขวด
ว ันเด ินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดีย
@ ว

อุณหภูม ิ

05-09 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

06-10 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

07-11 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

08-12 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

09-13 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

10-14 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

11-15 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

12-16 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

13-17 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

14-18 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

15-19 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

16-20 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

17-21 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

18-22 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

19-23 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

20-24 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

21-25 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

22-26 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

23-27 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

24-28 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

25-29 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

26-30 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

27-31 มกราคม 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

28 มกราคม-01 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

29 มกราคม-02 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C
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30 มกราคม-03 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

31 มกราคม-04 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

01-05 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

02-06 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

03-07 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

04-08 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

05-09 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

06-10 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

07-11 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

08-12 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

09-13 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

10-14 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-3°C - 8°C

11-15 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-1°C - 8°C

12-16 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-1°C - 8°C

13-17 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-1°C - 8°C

14-18 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-1°C - 8°C

15-19 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-1°C - 8°C

16-20 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-1°C - 8°C

17-21 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-1°C - 8°C

18-22 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-1°C - 8°C

19-23 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

20-24 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

21-25 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

22-26 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

23-27 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

24-28 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

25-29 กุมภาพ ันธ์ 2563

23,888.-

7,900.-

-2°C - 10°C

26 กุมภาพ ันธ์-01 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

1°C - 8°C

27 กุมภาพ ันธ์-02 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

1°C - 8°C

28 กุมภาพ ันธ์-03 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

1°C - 8°C

MUSH194573

XJ151 NGO-NGO
29 กุมภาพ ันธ์-04 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

1°C - 8°C

01-05 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

1°C - 8°C

02-06 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

2°C - 10°C

03-07 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

2°C - 10°C

04-08 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

2°C - 10°C

05-09 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

2°C - 10°C

06-10 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

2°C - 10°C

07-11 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

08-12 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

09-13 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

10-14 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

11-15 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

12-16 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

6°C - 11°C

13-17 มีนาคม 2563

23,888.-

7,900.-

6°C - 11°C

14-18 มีนาคม 2563

19,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

20,888.15-19 มีนาคม 2563
7,900.6°C - 13°C
+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลีย
@ นแปลงได้ ควรเช็ คในใบน ัดหมายอีกครง+
ัG
** ปล. ราคานีไG ม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**
ไม่มรี าคาเด็ก เนือ
@ งจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุตา
ํ@ กว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน
ว ันแรก

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

23:00 น.

พร ้อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน AIR ASIA X เจ ้าหน ้าทีของบริษั ทฯ คอยให ้การต ้อนรั บ และอํ า นวยความสะดวกในการ
เช็คอิน

ว ันทีส
@ อง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบเุ ซ็ นแทรร์ เมืองนาโกย่า – หมูบา
้ นชิราคาวาโกะ - เมืองทา
ั
คายาม่า - ซนมาชิ
ซูจ ิ - เมืองม ัตสึโมโต้

02.15 น.

เหิรฟ้ าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่น โดยเทียวบินที XJ638
สายการบิน AIR ASIA X ใช ้เครื อง AIRBUS A330-300 จํ านวน 377 ที นั ง จั ด ที นั งแบบ 3-3-3
(นํ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต ้องการซือนํ าหนักเพิม ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย)
บริการอาหารและเครือ
@ งดืม
@ บนเครือ
@ ง

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็ นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญีป
@ ่ ุน นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคน
ิ
@ ั โมง กรุณาปรับนาฬกา
เข ้าเมืองและศุลกากร เรียบร ้อยแล ้ว (เวลาทีญ
@ ป
ี@ ่ ุน เร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชว
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ของท่านเพือความสะดวกในการนั ดหมายเวลา) ***สําค ัญมาก!! ประเทศญีป
@ ่ ุนไม่อนุญาตให้นํา
ั
G สตว์ พืช ผ ัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื นมีโทษปร ับและจ ับ จากนันนํ า
อาหารสด จําพวก เนือ
ท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองทีเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่น เป็ น
หมู่บ ้านชาวนาทีมีรู ป ร่ า งแปลกตาติด อั น ดั บ The most beautiful village in Japan และเป็ น
ื
เมืองมรดกโลกทีมีชอเสี
ยงแห่งหนึง HILIGHT!!! หมูบ
่ ้านแบบกัชโชสึครุ ิ เป็ นบ ้านชาวนาโบราณทีมี
อายุม ากกว่า 250 ปี คํ า ว่ า “ก ช
ั โช” มีค วามหมายว่า “พนมมือ ” ซึงเป็ นการบ่ง บอกถึง ลั ก ษณะ
รูปแบบของบ ้านทีมีหลังคามุงด ้วยฟางข ้าวทีทํ ามุมชันถึง 60 องศา คล ้ายสองมือทีประนมเข ้าหากัน
ตัวบ ้านมีค วามยาวประมาณ 18 เมตร กว ้าง 10 เมตร ทังหลังถูกสร ้างขึนโดยไม่ใช ้ตะปู ต่อมาในปี
1995 องค์การยูเนสโกขึนทะเบียนให ้ชิราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก (จากสนามบินใช ้เวลาเดินทาง 3
ชัวโมง)
เทีย
@ ง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยูใ่ นหุบเขาล ้อมรอบด ้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์
ถูกขนานนามไว ้ว่าเป็ น ลิตเติล
G เกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็ นเมืองเก่าแก่ทยั
ี งคงอนุรักษ์ ไว ้ซึงอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต ของชาวญีปุ่นได ้อย่า งสมบูร ณ์ บ ้านเรือนสร ้างขึนด ้วยไม ้แบบ
โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเ ป็ นร ้อยๆปี มี วัด ศาลเจ ้า สะพาน ตลาดเช ้าทีคึกคักเต็มไปด ้วยผู ้คน
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นํ าท่านเดินเล่น ผ่านชม อาคาร
ทาคายาม่าจินยะ Takayama Jinya อดีตทําหน ้าทีเป็ นสํานักงานรัฐบาลท ้องถินประจําภูมภ
ิ าคฮิดะ
ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถึงปั จจุบน
ั เปิ ดเป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์
ให ้ประชาชนเข ้าชมห ้องเสีอทาทามิทได
ี ้รับการบํ ารุงรักษาเป็ นอย่างดี ปั จจุบันใช ้เป็ นทีจัดแสดงข ้าว
ของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนทีภูมภ
ิ าคฮิดะ และประวัตศ
ิ าสตร์แผนเมือง เป็ นต ้น
(ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิม
@ ประมาณ 430 เยน/ท่าน) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที) เดินทางสู่
เมือ งม ัตสึโ มโตะ (Matsumoto) เป็ นเมือ งทีใหญ่เ ป็ นอัน ดั บ สองของจ ังหว ัดนากาโน่ (ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 2.10 ชม.)

คํา
@

ั
อิสระร ับประทานอาหารคํา
@ ตามอ ัธยาศย

พ ักที@

APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีส
@ าม

ปราสาทม ัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็ น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์
หมูบ
่ า
้ นอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็ น+บุฟเฟ่ต์ขาปู
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้
้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
เชา
ร ับประทานอาหารเชา

นํ าท่านเข ้าชม ปราสาทม ัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดังเดิมทียังคงสภาพ
สมบูรณ์และสวยงามทีสุดของประเทศญีปุ่น เนืองจากสร ้างอยูบ
่ นพืนทีราบ ในภาษาญีปุ่นจึงเรียกว่า
ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนีมีเอกลักษณ์ตรงทีมีหอคอยและป้ อมปื นเชือมต่อกับโครงสร ้าง
อาคารหลัก และด ้วยสีโทนมืดทํ าให ้เกิดความรู ้สึกทียิงใหญ่และสุขม
ุ จนได ้รับฉายาว่าปราสาทอีกา
(Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด ้วยไม ้ จุดทีน่าสนใจ ได ้แก่ บันไดไม ้สูงชัน ช่องเก็บหินสําหรับโจมตี
ศัต รู ช่องสํ าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน นํ าท่านอิสระช ้อปปิ งสินค ้าพืนเมือง พร ้อมกับสัมผัส
บรรยากาศชาวเมืองท ้องถิน
เทีย
@ ง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (3)
เดิน ทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็ นจั ง หวัด ในภูม ภ
ิ าค Chubu ภูม ป
ิ ระเทศส่วนใหญ่เ ป็ นภูเ ขาสูง ทํ า ให ้มี
อากาศหนาวเย็ น และมีค วามสวยงามของธรรมชาติอ ย่ า งที สุ ด ได ช
้ ือว่ า เป็ นหลั ง คาแห่ ง ญีปุ่ น
เนื องจากถู ก รอบล ้อมด ้วยภูเ ขาสูง จากนั นนํ าท่ า นเดิน ทางสู่ สวนลิง จิโ กคุด านิ (Jigokudani
Monkey Park) ตังอยู่ท่ามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจ ิ เป็ น
นํ าพุร ้อนธรรมชาติทลิ
ี ง ป่ าลงมาอาบนํ า และเป็ นทีอยู่อ าศัย ของลิง หิม ะชนิด นีอีกด ้วย ภายในพืนที
สวนสาธารณะ มีสระว่ายนํ าทีสร ้างขึนสําหรับเจ ้าลิงทังหลาย ซึงจากประตูทางเข ้าสวนเดินเข ้าไปเพียง
5 นาที ไฮไลท์!! ท่านจะพบเห็ นลิงตลอดสองข ้างเส ้นทางระหว่างทีไปยังสระนํ า โดยพวกมันจะจับ
กลุ่ม กัน เป็ นกลุ่ม ใหญ่ๆ มีค วามคุ ้นเคยกับมนุ ษ ย์ อิส ระให ้ท่านชมความน่ ารั ก ของลิง แช่อ อนเซนใน
อิรย
ิ าบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ข้อควรระม ัดระว ังห้ามเข้าไปจ ับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด (ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง)
่ ังหวัดยามานาชิ ชม พิพธ
เดินทางสูจ
ิ ภ ัณฑ์หมูบ
่ า
้ นอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตังอยูใ่ น
พืนทีทีเคยเป็ นหมูบ
่ ้านเกษตรกรรมบนชายฝั งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง
ถูกพายุไต ้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทังต่อมาอีก 40 ปี ได ้รับการบูรณะขึนใหม่ให ้เป็ นแบบดังเดิม
และเปิ ดเป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์กลางแจ ้งให ้ประชาชนได ้เข ้าชมศึกษาเรียนรู ้เกียวกับวัฒนธรรม ลองและซือ
สินค ้าหัต ถกรรมแบบดังเดิม ภายในหมู่บ ้าน ประกอบด ้วยบ ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละ
หลั ง นอกจากกิจ กรรมงานฝี มือ แบบดั งเดิม แล ้ว ยั ง สามารถชมพิพ ธ
ิ ภั ณ ฑ์แ ละแกลลอรี, ซือสิน ค ้า
พืนเมือ ง, เพลิด เพลิน กับร ้านนํ าชาและร ้านอาหาร นอกจากนียัง มีจั ด อีเ วนท์แ บบโบราณให ้เข ้ากับ
ฤดูกาลด ้วย (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)

คํา
@
ทีพ
@ ัก

ร ับประทานอาหารคํา
@ ณ ภ ัตตาคาร ของโรงแรม (4) พิเศษ!! อิม
@ อร่อยก ับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
FUJISAN HOTEL RESORT หรือระด ับเดียวก ัน
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@ ว่าถ้าได้แช่นํา
จากนนให้
ัG
ทา
่ นได้ผอ
่ นคลายก ับการ แช่นํา
G แร่ออนเซนธรรมชาติ เชือ
G แร่แล้ว จะ
Gึ
ทําให้ผว
ิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน

ว ันทีส
@ ี@

ฟู จ เิ ท็ น สกี รีส อร์ท (ไม่ร วมค่า อุ ป กรณ์ ส กีแ ละเครือ
@ งแต่ง กาย) - เรีย นพิธ ช
ี งชาญีป
@ ่ ุน –
้ ปปิG งซาคาเอะ
ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ชอ

้
เชา

้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ร ับประทานอาหารเชา

นํ าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุ กสนานที ฟูจเิ ท็ น สกีรส
ี อร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกี
และทีพักทีตังอยูบ
่ ริเวณภูเขาไฟฟูจ ิ ท่านจะได ้สัมผัสกับหิมะทีตกในช่วงปี ใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ
ให ้ท่านได ้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตืนเต ้นกับการลืนไถลด ้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือ
เพลิด เพลินกับการนั งเลือนหิมะ ทีท่านจะสามารถดืมดํ ากับทัศนียภาพทีถูกปกคลุมด ้วยหิมะทีดูแล ้ว
G ังไม่เปิ ดให้บริการเนือ
สะอาดตาอย่างยิง (**หากลานสกีแห่งนีย
@ งจากหิมะไม่หนาพอทีจ
@ ะเล่น
ํ
ได้นน
ัG สงวนสิทธิพ
• าไปลานสกีอน
ื@ ทดแทน ราคาท ัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสาหร ับเล่น
กิจ กรรมต่า งๆ) จากนั นสัม ผั ส วัฒ นธรรมดั งเดิม ของชาวญีปุ่น นั นก็ ค ือ การเรียนพิธ ช
ี งชาญีป
@ ่ ุน
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่นนัน มีขนตอนมากมาย
ั
เริมตังแต่การชงชา การรับชา และการดืม
ชา ทุกขันตอนนันล ้วนมีพธ
ิ ี รายละเอียดทีบรรจงและสวยงามเป็ นอย่างมาก พิธช
ี งชานี ไม่ใช่แค่รับชม
่ นร่วมในพิธก
อย่า งเดียว ยังเปิ ดโอกาสให ้ท่านได ้มีสว
ี ารชงชานีอีกด ้วย และจากนั นให ้ท่านได ้อิสระ
เลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
เทีย
@ ง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (6)
เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็ นทะเลสาบขนาด
ใหญ่รม
ิ ชายฝั งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซโ
ุ อกะ แต่เดิมเป็ นทะเลสาบนํ าจืดทีแยกออกมาจาก
มหาสมุทร ต่อมาเกิด แผ่นดินไหวในปี 1498 ทํ าให ้นํ าจืด เปลียนเป็ นนํ าเค็ มในทีสุด สาเหตุทชื
ี อว่า
ทะเลสาปปลาไหล เนืองจากบริเ วณนีจะเป็ นบริเ วณทีมีการจับปลาไหลได ้มากเป็ นอันดับต ้น ๆ ของ
ประเทศญีปุ่น โดยสถานทีแห่งนีจะเป็ นจุดชมวิวและเป็ นทีพักจอดรถ มีร ้านค ้าและผลิตภัณฑ์เกียวกับ
ปลาไหลให ้เลือกซือเป็ นของทีระลึก (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3.10 ชัวโมง)
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นํ าท่านสู่ นาโกย่า เป็ นตัวเมืองของ จ ังหว ัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล ้านคน
เป็ นเมืองศูนย์รวมการค ้าและการคมนาคมทีสําคัญแห่งหนึงของญีปุ่น (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชัวโมง)
ั
คํา
@
อิสระร ับประทานอาหารคํา
@ ตามอ ัธยาศย
ทีพ
@ ัก

TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน
จากนั นอิสระให ้ท่านช ้อปปิ ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็ นย่านธุรกิจการค ้า มีห ้างสรรพสินค ้ามัตสึซา
คายะ หรือ เมืองใต้ดน
ิ (central park) ทีเต็มไปด ้วยร ้านต่างๆ เช่น ร ้านเสือผ ้าแฟชัน, ร ้านของใช ้
ิ ายะ
กระจุกกระจิก, ร ้านซาลอนความงาม เป็ นต ้น ทีนีกินบริเวณตังแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮซ
โอโดริ

ว ันทีห
@ า
้

สนามบินชูบเุ ซ็ นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

้
เชา

้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
ร ับประทานอาหารเชา
่ นามบินชูบเุ ซ็ นแทรร์ เมืองนาโกย่า
ได ้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส

10.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็ กซ ์ เทีย
@ วบินที@ XJ639

15.35 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครือ
@ งดืม
@ บนเครือ
@ ง**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

สําหร ับลูกค้าท่านทีไ@ ม่เอาตว
„ ั เครือ
@ งบิน ห ักค่าตว
„ ั ออก 6,000 บาท จากราคาท ัวร์
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านน*
ัG
้ ทางบริษ ัทจะร ับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
G ากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทีย
** ทงนี
ัG ห
@ วบินล่าชา
สายการบินภายในประเทศทีเ@ ป็นสายการบินเครือเดียวก ันก ับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพน ักงานขาย
G ตว
ล่วงหน้าก่อนทําการซือ
„ ั ภายในประเทศทุกครงัG เพือ
@ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง **
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บริษ ท
ั ขอสงวนสิท ธิ• : รายการท ัวร์ส ามารถเปลีย
@ นแปลงได้ต ามความเหมาะสม เนือ
@ งจากสภาวะอากาศ,
การเมือ ง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต อ
้ งแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า การบริก ารของรถบ ัสนํ า เทีย
@ วญีป
@ ่ ุน ตาม
@ ั โมง มิอาจเพิม
กฎหมายของประเทศญีป
@ ่น
ุ สามารถให้บริการว ันละ 10 ชว
@ เวลาได้ โดยม ัคคุเทศก์และคนข ับ
G น
Gึ อยูก
จะเป็นผูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทงนี
ัG ข
่ ับสภาพการจราจรในว ันเดินทางนนๆ
ัG
เป็นหล ัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ• นการปร ับเปลีย
@ นเวลาท่องเทีย
@ วตามสถานทีใ@ นโปรแกรมการเดินทาง
อ ัตราค่าบริการรวม
ค่าตั\วเครืองบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํามัน
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ
โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3 %
G ม่รวม
อ ัตราค่าบริการนีไ
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× ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ใน
ห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมิได ้ระบุในรายการ
× ค่า ธรรมเนียมวีซ า
่ เข ้าประเทศญีปุ่น กรณี ประกาศให ้กลับมายืนร ้องขอวีซา
่ อีกครัง (เนืองจากทางญีปุ่นได ้ประกาศ
่ เข ้าประเทศญีปุ่นให ้กับคนไทยสําหรับผู ้ทีประสงค์พํานั กระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
ยกเว ้นการยืนวีซา
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศให ้ยืนวีซา
่ ตามเดิม ผู ้เดินทางจะต ้องจ่ายเพิม 2,000 บาท สํา หรั บการยืน
่
ร ้องขอวีซา
× ค่า ธรรมเนีย มในกรณี ท ีกระเป๋ าสัมภาระทีมีนําหนั ก เกินกว่า ทีสายการบิน นั นๆกํ า หนดหรือ สัม ภาระใหญ่เ กินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั\วเครืองบินไปแล ้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน และหัวหน ้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปม ัคคุเทศก์, คนข ับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าท ิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
G ตํ@า 34 ท่า น หากตํ ากว่า กํ า หนด กรุ๊ป จะไม่ส ามารถเดิน ทางได ้ หากผู ้เดิน ทางทุก ท่า นยิน ดีท ีจะชํ า ระ
เดิน ทางขึน
ค่าบริการเพิมเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะประสานงานในการเดิ
ี
นทางตามประสงค์ให ้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิท ธิใ_ นการงดออกเดิน ทางและเลือนการเดิน ทางไปในวั น อืนต่อ ไป โดยทางบริษั ทฯจะแจ ้งให ้ท่า นทราบ
ล่วงหน ้า
เงือ
@ นไขการจอง และ การชําระเงิน :
ู ค ้าทําการจองก่อนวันเดินทาง
ม ัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลก
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ_ นการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน
•

หากไม่ชําระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนั งให ้ลูกค ้าท่านอืนทีรออยู่

•

หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือนไข

•

เมือท่านชําระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขและข ้อตกลงต่างๆทีได ้
ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว
ื@ พน ักงานขายมาทางอีเมล์
หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชอ

•
•

@ สํารองทีน
ื@ พร้อมยืนย ัน
ส่งรายชือ
@ ง@ ั ผูเ้ ดินทางต้องส่งสําเนาหน ังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชอ
่ สําเนาหน ังสือ
ว่าต้องการเดินทางท่องเทีย
@ วทริปใด, ว ันทีใ@ ด, ไปก ับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง
เดิน ทาง (Passport) มาให้ ทางบริษ ท
ั ฯขอสงวนสิท ธิไ
• ม่ร บ
ั ผิด ชอบค่า เสีย หายอ น
ั เกิด จากความ
@ -นามสกุล และอืน
G
ผิดพลาดจากการสะกดชือ
@ ๆ เพือ
@ ใชใ้ นการจองตว
„ ั เครือ
@ งบินทงสิ
ัG น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต ้องมีอ ายุค งเหลือ ณ วั น เดิน ทางมากกว่า 6 เดือ นขึนไป และเหลือหน ้ากระดาษ
อย่างตํา 2 หน ้าหากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั
เงือ
@ นไขยกเลิกการจอง :
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 ว ัน ได้เงินคืนทงหมด
ัG

•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 ว ัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็ นของค่าท ัวร์ทงหมด
ัG

•

ยกเลิกหล ัง 14 ว ัน ไม่ได้คา
่ ท ัวร์คน
ื

•

กรุป
๊ ทีเ@ ดินทางช่วงว ันหยุดหรือเทศกาลทีต
@ อ
้ งการ ันตีม ัดจําก ับสายการบิน หรือกรุป
๊ ทีม
@ ก
ี ารการ ันตีคา
่ ม ัดจํา
ทีพ
@ ักโดยตรง หรือโดยการผ่านต ัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบิน
@
พิเ ศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิท ธิ• ไม่ม ก
ี ารคืน เงิน ทุก กรณี ท งม
ัG ัดจํา
หรือค่าท ัวร์ทงหมด
ัG
เนือ
@ งจากค่าตว
„ ั เป็นการเหมาจ่ายในเทีย
@ วบินนนๆ
ัG

ัG
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป
@ ่ ุนให้ก ับคนไทย ผูท
้ ป
ี@ ระสงค์จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ป
@ ่ ุนไม่เกิน 15
ว ัน ไม่ว่าจะด้วยว ัตถุประสงค์เพือ
@ การท่องเทีย
@ ว เยีย
@ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
@ เอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ัG
า
เมือง เพือ
@ ยืนย ันการมีคณ
ุ สมบ ัติการเข้าประเทศญีป
@ ่ น*
ุ
ด ังต่อไปนีG
1. ตั\วเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให ้)
2. สิงทียืนยันว่า ท่า นสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่า งทีพํ านั กในประเทศญีปุ่นได ้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให ้)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให ้)
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่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
@ ่น
ุ (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
@ ่ นด้
ุ
วยมาตรการยกเว้นวีซา
1. หนั งสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมายและเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ ารพํานั กระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานั กไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่น มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ
ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ

ึ ษารายละเอียดทงหมดก่
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศก
ัG
อนทําการจอง เพือ
@ ความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงก ันระหว่างท่านลูกค้าและบริษ ัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

G ในกรณีทม
บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิท
• จ
ี@ ะเลือ
@ นการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึน
ี@ ผ
ี ร
ู้ ว
่ มคณะไม่ถง
ึ 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิก
_ ารเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ_ นการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา
่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนั ดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่า น, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนั กท่องเทียวเอง
เมือท่า นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่า ทัว ร์ทังหมดกับทางบริษั ทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือ ว่า ท่า นได ้ยอมรั บ เงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
รายการนี เป็ นเพีย งข ้อเสนอทีต ้องได ้รั บ การยืน ยั น จากบริษั ทฯ อีก ครั งหนึ ง หลั ง จากได ้สํ า รองโรงแรมทีพั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี / ปลอด
บุหรีได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้
้ ล
กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใชว
ี แชร์ กรุณาแจ้งบริษ ัทฯ อย่างน้อย 7 ว ันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
โดยผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั น
ผู ้จั ด จะไม่รับ ผิดชอบและไม่ส ามารถคืนค่า ใช ้จ่า ยต่า งๆ ได ้เนื องจากเป็ นการเหมาจ่า ยกับ ตัว แทนต่า งๆ ในกรณี ทผู
ี ้
เดินทางไม่ผา
่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา
่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุก ประเทศในรายการท่อ งเทียว อัน เนื องมาจากการกระทํ า ทีส่อ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ
กรณีต ้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห ้องหรือห ้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห ้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห ้องให ้เป็ นแบบ แยก 2 ห ้อง คือ 1 ห ้องพักคู่ และ 1 ห ้องพักเดียว โดยไม่คา
่ ใช ้จ่ายเพิม
สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให ้เวลา
ในการท่องเทียวและ ช ้อปปิ งแต่ละสถานทีน ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา
ซึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู ้เดินทางในบางครังทีต ้องเร่งรีบ เพือให ้ได ้ท่องเทียวตามโปรแกรม
บริการนํ าดืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริมในวันที 2 ของการเดินทาง ถึงวันที 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2
ขวด
การบริการของรถบัสนํ าเทียวญีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให ้บริการวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั นๆ มิอาจ
เพิมเวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ_ นการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
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BOOKING FORM
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชือผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จํานวนผู ้เดินทางทังหมด.................คน

(ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จํานวนห ้องพักทีใช ้ทังหมด.............ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
@ ผูเ้ ดินทาง (กรุณากรอกชือ
@ ไทยและอ ังกฤษอย่างถูกต้องตามหน ังสือเดินทาง เรียงตามห้องพ ัก)
รายชือ
ลํ า ด ั
บ

@ -นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ

@ -นามสกุล(ภาษาอ ังกฤษ)
ชือ

ว ันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ
อาหาร

กรุณาแจ ้งความประสงค์อนตามที
ื
ท่านต ้องการ อาทิเช่น
ไม่ทานเนือวัว

ไม่ทานเนือหมู

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอืนๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าร ับทราบเงือ
@ นไขในรายการท ัวร์เรียบร้อยแล้ว
@ .............................................................ผูจ
ลงชือ
้ อง
(..............................................................)
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

