มกรำคม
กุมภำพันธ์

วันที่
1
2
3

กำหนดกำรเดินทำง
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561

รำคำ

13 – 17, 20 – 24 ก.พ. 2561

กำหนดกำรเดินทำง
กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ ำ) ( 00.55-08.15 )
นำโกย่ ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – อดีตจวนผู้ว่ำ –
ซันมำชิ ซู จิ – ช้ อปปิ้ งเฟรสโป ฮิดะ ทำคำยำม่ ำ
ตลำดเช้ ำเมืองทำคำยำม่ ำ – เมืองกุโจฮำจิมงั – ปรำสำทนำโกย่ ำ –
วัดโอสุ คนั นอน – ช้ อปปิ้ งโอสุ

4

นำโกย่ ำ – อิสระช้ อปปิ้ งจุใจตำมอัธยำศัย (รวมตัว๋ JR PASS )

5

สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ ำ) – กรุงเทพฯ ( 10.20-14.50 )

35,900.
-

เช้ ำ เทีย่ ง ค่ำ

โรงแรม

 ✈
TAKAYAMA WASHINGTON
HOTEL OR SIMILAR
NAGOYA SAKAE TOKYU
  -
REI HOTEL OR SIMILAR
NAGOYA SAKAE TOKYU
 - REI HOTEL OR SIMILAR

- ✈

-

 -
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วันทีห่ นึ่ง

2100

กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ ำ)

วันทีส่ อง

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ R
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 8) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็ คอินปิ ดบริ กำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มีประกำศเตื อนผู้โดยสำรขึ้นเครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***
นำโกย่ ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – อดีตจวนผู้ว่ำ – ซันมำชิ ซู จิ – ช้ อปปิ้ งเฟรสโป ฮิดะ ทำคำยำม่ ำ – ทำคำยำม่ ำ

0055

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน

Japan Airlines เทีย่ วบิน JL 738

(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0815

เที่ยง

ถึงสนำมบินนำโกย่ ำ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ ที่ทาให้คุณรู ้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีต และมี
ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ า เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ” ชมหมู่บา้ น
ที่ มี ห ลัง คาสู ง มุ ง จากหมู่ บ้า นสไตล์ กัส โซ-สึ คุ ริ เป็ นสไตล์ญี่ ปุ่ นดั้งเดิ ม แท้ๆ เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ ถู ก สร้ า งขึ้ นเพื่อ
ต่ อ สู ้ กับ สภาวะอัน รุ น แรงของหิ ม ะในช่ ว งฤดู ห นาวที่ มี หิ ม ะตก... หมู่ บ้า นชิ ร าคาวาโกะได้รั บ การยกย่อ งเป็ น
“มรดกโลก” จากองค์การ “ยู เนสโก้ ” ให้เป็ นมรดกโลกเมื่ อปี 1995 มี อายุเก่ าแก่ กว่า 250 ปี ซึ่ งยังคงรั กษาความเป็ น
ธรรมชาติ ไ ด้อ ย่า งเหมื อ นเดิ ม … ด้ว ยเสน่ ห์ แ ละความสวยงามของตัว บ้า นหลัง คามุ ง ฟางที่ โ ดนปกคลุ ม ด้ว ยหิ ม ะ
ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู ้สึกราวกับหมู่บา้ นในเทพนิ ยาย ซึ่ งมีความสวยงามอย่างมาก...
ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบล้อมด้วยหิ มะแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนาท่ านเดิ นทางสู่ “เมื องทำคำยำม่ ำ ” เมื องที่ ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่ าแก่ ที่
อาบด้วยจิตวิญญาณแห่ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตามจารี ตแห่ งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนาท่านเดินทางชม “ทำคำยำม่ ำจินยะ” หรื อ “อดีต
จวนผู้ ว่ ำแห่ งเมื อ งทำคำยำม่ ำ” ที่ ท างานและที่ อ ยู่ อ าศั ย ของผู ้ว่ า ราชการจั ง หวัด ฮิ ด ะ เป็ นเวลากว่ า 176 ปี
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ภายใต้ก ารปกครองของโชกุ น ตระกู ล โชกุ น โทกุ ง าว่า ในสมัย เอโดะ หรื อ กว่า 300 ปี ที่ แ ล้ว ...ท่ า นจะได้ช มถึ ง
“ห้ องทำงำน” / “ห้ องพักผ่ อน” ที่ แสนจะเรี ยบง่ายของผูป้ กครองในอดี ต...จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “ซั นมำชิ ซูจิ”
ย่า นเมื อ งเก่ า ของญี่ ปุ่ น มี อ ายุก ว่า 300ปี เป็ นศู น ย์ก ลางการค้า ของเมื อ งทาคายาม่ า ที่ มี ค วามเฟื่ องฟูท างเศรษฐกิ จ
เป็ นอย่างมากในยุคเอโดะ จุ ดเด่ นของย่านนี้ คืออาคารบ้านเรื อนเป็ นสไตล์แบบญี่ ปุ่นแท้ๆ และสี ของตัวอาคารจะมี
สี น้ า ตาลและสี ด าเท่ า นั้น ... ในปั จ จุ บันได้รั บการอนุ รั ก ษ์เชิ ด ชู ให้เ ป็ นย่า นที่ มีสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ควรค่า แก่ ก ารอนุ รักษ์
ของญี่ ปุ่น...ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ จะมี ร้านค้า ร้ านขายของที่ ระลึ ก รวมถึ งร้ านอาหารให้ได้เลื อกชิ มเลื อ กซื้ อ
ตามอัธยาศัย... นาท่านสู่ เมือง ฮิดะทาคายาม่า (Hida Takayama) เป็ นหนึ่งในเมืองเก่าของญี่ปุ่นที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้หลายๆ
คนต้องมาเยือน ตั้งอยู่ในหุ บเขาที่ สวยงามของจังหวัดกิ ฟุ ที่ สามารถสัมผัสได้ถึงความงดงามของญี่ ปุ่นในสมัยก่อน
เพื่ อ น าท่ า นช้อ ปปิ้ ง “เฟรสโป ฮิ ด ะ ทำคำยำม่ ำ ” ช้อ ปปิ้ งเซ็ น เตอร์ ซ่ ึ งรวบรวมสิ น ค้า มากมายหลากหลายชนิ ด
ให้ ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ เลื อ กชม อาทิ นาฬิ ก า, กล้อ ง, กระเป๋ า, รองเท้า , เสื้ อ ผ้า เป็ นต้น อิ ส ระให้ ท่ า นได้เ พลิ ด เพลิ น
กับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ ม้ ค่าอาหารมื้อเย็นอิ สระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิ มร้านอร่ อยจากร้ านค้า
ต่างๆ ในย่านนี้ ***
ทีพ่ กั :

TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ำม
เช้า

ตลำดเช้ ำเมืองทำคำยำม่ ำ – เมืองกุโจฮะจิมงั – ปรำสำทนำโกย่ ำ – วัดโอสุ คนั นอน – ช้ อปปิ้ งโอสุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

เที่ยง

นาท่านชม “ตลำดสดเช้ ำเมื องทำคำยำม่ า” เกิ ดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปี ที่ ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นาเอาผลิตผล
จ าพวกดอกไม้ พื ช ผัก มาจ าหน่ า ยเอง อี ก ทั้ง ของที่ ร ะลึ ก ที่ ข้ ึ น ชื่ อ ของเมื อ งทาคายาม่ า ด้ว ย... ณ บริ เ วณริ ม แม่ น้ า
มิยากาว่า เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับ “บ้ ำนเรื อน” ที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ของ “สมัยเอโดะ” ในช่วงปี
ค.ศ.
1600-1868 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวติ ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ
สิ่ ง
หนึ่ งที่ ผู ้ค นมัก จะ พู ด ถึ ง เสมอเมื่ อ นึ ก ถึ ง สมัย เอโดะ คื อ การขยายตัว ของชนชั้น พ่ อ ค้า และการพัฒ นาศู น ย์ก ลาง
ชุ มชนเมื องของ “โชกุนโทกุงำว่ ำ” ท่ านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุ ดคลาสสิ กกับบ้านเรื อนต่างๆ ซึ่ งจะเปิ ดให้ท่านชม
และเลือกซึ้ อสิ นค้าต่างๆตามอัธยาศัย... จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “เมื องกุโจฮะจิมัง” เมืองที่ ยงั หลงเหลือบรรยากาศ
แบบย้อนยุค และความงดงามของเมื องรอบปราสาท มี ท้ งั เมื องเก่ า ที่ เรี ยงรายกัน และรางน้ าที่ สวยงามจานวนมาก
จนถูกเรี ยกว่าเป็ น เมืองแห่งสายน้ า ซึ่งจะได้ยนิ เสี ยงน้ า ไหลสะท้อนไปทัว่ ทั้งตัวเมือง เสน่ห์ของ เมืองกุโจฮาจิมงั เต็มไป
ด้ว ยกลิ่ น อายวัฒ นธรรมแบบญี่ ปุ่ นให้ ทุ ก คนที่ ม าเยื อ นได้ซึ ม ซั บ บรรยากาศของชุ ม ชนโบราณ ท าให้ ท้ ัง เมื อ ง
เสมือนกับเป็ นอีกโลกหนึ่งกลางหุบเขาบนแอลป์ แห่งญี่ปุ่นก็วา่ ได้…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
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นาท่านเดิ นทาง ต่อโดยรถโค้ชไปยัง “นำโกย่ ำ” เมืองใหญ่อนั ดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่ เจริ ญไปด้วยแหล่งธุ รกิ จและ
โรงงานอุตสาหกรรม ... เพื่อนาท่ านเดิ นทางสู่ “ปรำสำทนำโกย่ ำ” ตั้งอยู่ที่ เมื องนาโกย่า จังหวัดไอจิ ถูกสร้ างขึ้ น
ตามคาสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็ นฐานอานาจความมัน่ คงและป้ องกันการ โจมตีจากทางเมืองโอซาก้า
ตัว ปราสาทสร้ า งจากฐานหิ น ขนาดใหญ่ จุ ด เด่ น ของยอดปราสาท คื อ โลมาสี ท อง ตัวผู ้ และตัวเมี ย หุ ้ม ด้วยทอง
18k หนัก ตัว ละ 44 กิ โ ลกรั ม คนญี่ ปุ่ นเรี ย กโลมาสี ท องนี้ ว่า “คิ น ซำชิ ” หรื อ “ซำชิ โ ฮโกะ” โดยเชื่ อ ว่า เป็ นเครื่ อ ง
คุ ้ม ครองปราสาทและชาวเมื อ ง...ภายในมี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ทัน สมัย จัด แสดงนิ ท รรศการเกี่ ย วกับ ประวัติ ศ าสตร์
ของปราสาท แสดงข้า วของเครื่ องใช้ ยุ ท โธปกรณ์ ข องเหล่ า ซามู ไ รในสมัย โบราณ และภายนอกปราสาทมี
สวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น ทั้งต้นซากุระ ที่ จะเบ่ งบานดอกในช่ วงฤดู ใบไม้ผลิ ... นาทุ กท่ านเดื นทางสู่ “วัดโอสุ คันนอน”
(Osu Kannon Temple) เป็ นวัด พุ ท ธที่ มี ชื่ อ เสี ยงโด่ ง ดั ง ของเมื อ ง นาโกย่ า เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจ้ า บู ช า
เจ้าแม่กวนอิมที่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ นอกจากนี้ ยงั มีวดั บันโชจิ ซ่ ึ งโทกุงาวะ อิเอะยาสุ
เคยพัก อยู่เ มื่ อ ครั้ งเป็ นตัว ประกัน อัน เป็ นประวัติ ศ าสตร์ ห น้า หนึ่ ง ของย่า นโอสึ เ ป็ นเมื อ งที่ ผ สมผสานระหว่ า ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่องเที่ ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ...นอกจากท่านจะได้ชื่นชม
ความงดงามของวัด โอสึ ค ัน นอนแล้ว ...บริ เ วณถนนทางเดิ น ที่ อ ยู่เ ยื้ อ ง กับ บริ เ วณวัด ก็ เ ป็ น “ย่ ำ นช้ อปปิ้ งโอสุ ”
(Osu Shopping Arcade) แหล่ง ช้อ ปปิ้ งยอดนิ ย ม ที่ มีร้านค้าและร้านอาหาร กว่า 1,200 ร้าน เรี ยงรายอยู่สองข้างทาง
ขายทุ ก อย่า งตั้ง แต่ ง านศิ ล ปะราคาถู ก คอมพิ ว เตอร์ กล้อ งถ่ า ยรู ป ไปจนถึ ง แฟชั่น ทัน สมัย วัต ถุ โ บราณ ชุ ด กิ โ มโน
ใหม่เอี่ยมหรื อมือสอง และเสื้ อผ้า ร้านอาหารและคาเฟ่ ร้านค้าจิ ปาถะ และของที่ ระลึก จากทัว่ ทุกมุมโลก ไม่ใช่เพียง
สิ นค้าในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น... อิสระให้ท่านเลือกชมและ ซื้อของฝากตามอัธยาศัย…
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจากร้านค้าต่างๆ
ในย่านนี้ ***
ทีพ่ กั :

NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ี่
นำโกย่ ำ – อิสระช้ อปปิ้ งจุใจตำมอัธยำศัย (รวมตัว๋ JR PASS ) ไม่ มหี ัวหน้ ำทัวร์ ให้ บริกำร ปล่ อยอิสระท่ องเทีย่ วเองตำมอัธยำศัย
เต็มวัน โดยสำมำรถขอคำแนะนำจำกหัวหน้ ำทัวร์ ได้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
อิสระตำมอัธยำศัยทั้งวันให้ ท่ำนเลือกช้ อปปิ้ งตำมย่ ำนต่ ำงๆ ในเมืองนำโกย่ ำ ซึ่งเต็มไปด้ วยโรงแรม แหล่ งช้ อปปิ้ ง และ
วั ฒ นธรรมอำหำรกำรกิ น อัน เป็ นเอกลัก ษณ์ ม ำกมำย โดยกำรนั่ ง รถไฟตะลุ ย เมื อ งนำโกย่ ำ (รวมค่ ำ ตั๋ ว JR PASS
1,000 เยน) โรงแรมที่พกั จะอยูใ่ กล้กบั “สถำนีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยว ในสถานที่ที่มีชื่อเสี ยง และ
แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตในเมืองนาโกย่า ไม่วา่ จะเป็ น…
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“ย่ ำนซำคำเอะ” ย่านการค้าแห่ งใหญ่และทัน สมัยที่ สุดของนาโกย่า เป็ นที่ ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ อาทิ
PARCO, MITSUKOSHI, LA CHIC, MATSUZAKAYA รวมไปถึงสาขาของร้านแบรนด์เนมชื่ อดังต่าง ๆ มากมาย
ที่ พากันตั้งเรี ยงรายอยู่สองฝั่ งถนน ให้คุณได้เลื อกสรรกันอย่างเพลิ ดเพลิ นจนลื มวันเวลา เช่ นแบรนด์ยอดนิ ยมอย่าง
H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton Apple, เมื อ งใต้ ดิ น
CENTRAL PARK และอื่นๆ ที่มารวมตัวกันอยูท่ ี่นี่
“NAGOYA STATION” ศู น ย์ก ลางการคมนาคมทางรถไฟที่ ส าคัญ ของเมื อ ง ที่ นี่ เ ป็ นศู น ย์ร วมสถานี ร ถไฟ JR
รถไฟด่วนชิ งคันเซ็น และรถไฟใต้ดินเอาไว้ด้วยกัน ...ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ช้ นั ใต้ดินของสถานี
นาโกย่ า และ บริ เวณรอบสถานี ที่ คึ ก คัก มี ร้ า นค้า ต่ า งๆ ครบครั น เช่ น ร้ า นสิ น ค้า แฟชั่น ร้ า นอาหารหรู หรา
ร้ านกาแฟยอดนิ ยม และยังมี แหล่งท่ องเที่ ยว ที่ ได้รับความนิ ยม เช่ น ห้างสรรพสิ นค้าทาคาชิ มายะ อาคารมิ ดแลนด์
สแควร์ที่ทนั สมัย และมีร้านค้าท้องถิ่น จึงเป็ นอีกย่านหนึ่งที่สามารถสนุกกับการช้อปปิ้ งได้ท้ งั วัน
“ย่ ำ นโคเมะเฮี ย ว” สวรรค์ข องนัก ช้อ ป ฯ สิ น ค้า แบรนด์ เ นมที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ที่ ร วบรวมสิ น ค้า แบรนด์เ นม
ทั้งมื อหนึ่ งและมื อสองหลากหลายประเภทไว้ให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เครื่ องประดับ นาฬิ กา กระเป๋ า
รองเท้า และเสื้ อผ้า ...ซึ่ งสิ นค้าทุ กชิ้ นนั้นมั่นใจได้ว่า เป็ นของแท้ 100% เพราะทางร้ านมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ คอยคัด สรร
ตรวจสอบเลื อกเฉพาะสิ นค้าคุณภาพดี และเป็ นของแท้ มาจาหน่ าย พร้ อมทั้งมี มาตรการเพื่อดู แลรั กษาและทาความ
สะอาดสิ นค้าให้อยูใ่ นสภาพดีที่สุดก่อนส่งถึงมือลูกค้า
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ ม้ ค่าอาหารมื้ อเที่ ยงและเย็นอิ สระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลื อกชิ มร้ านอร่ อย
จากร้านค้าต่างๆ ***
ทีพ่ กั :

NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ก
เช้า

สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ ำ) – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินเซนแทร์ ”

1020
1450

เดินทางจากสนำมบินเซนแทร์ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน

JL 737

ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ นต้ น
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*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

35,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

32,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

32,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

26,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
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เงื่อนไขกำรชำระเงิน ✓ สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำทภำยใน 1 วันทำกำร
✓ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 20 วัน
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วันทาการ ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับ
สายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7.
กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละ
กรุ๊ ป)
8.
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2.
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
5.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ โดย
ทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
6.
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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7.
ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
8.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
9.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
10. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความ
เข้าใจก่อนจองทัวร์
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
14.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ ำนเอง..
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