รื่ นเริงหรรษานาโกย่ า 6 วัน 3 คืน
(นาโกย่ า – ชิราคาว่ า – ทาคายาม่ า – คานาซาวะ)
โดยสายการบินไทย

เดินทาง 12 – 17 เมษายน 2562 (ช่ วงวันสงกรานต์ )

จุดเด่ นของทัวร์






ชมหมู่บ้านชิราคาว่า บ้ านโบราณหลังคาหน้ าจัว่ ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก
ชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิในสมัยเอโดะ ที่ถกู อนุรักษ์ ไว้ จนถึงปั จจุบนั
ชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนพฤกษชาติที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณใจกลางเมืองคานาซาวะ
ชมเทศกาลประดับไฟหลากสีสดุ แสนโรแมนติกที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นซาคาเอะและอิออน พลาซ่า

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทยโดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันที่ 2

กรุ ง เทพฯ – นาโกย่ า – เมื อ งทาคายาม่ า – ย่ านเมื อ งเก่ าซั น มาชิ ซู จิ –
หมู่บ้านชิราคาว่ า – เมืองโทยาม่ า

00.05 น.
07.30 น.

เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
เดินทางถึงสนามบินนาโกย่ า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมื องของประเทศญี่ ปนแล้
ุ่ ว นาท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่ า เมืองเก่าที่แฝงไปด้ วยมนต์
เสน่ห์อนั น่าหลงใหลที่ยงั คงรู ปแบบเดิมไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้ านคฤหบดี
ที่สวยงามสไตล์ญี่ปนุ่ ขนานแท้ ร้ านขายสาเกแบบญี่ปนุ่ ที่หาได้ ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปั จจุบนั
และลายบานหน้ าต่างที่เป็ นเอกลักษณ์ วางตัวเรี ยงกันเป็ นแถวอยูภ่ ายในตัวเมืองเก่าของเมือง
ทาคายาม่า จึงได้ รับสมญานามว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” จากนันน
้ าท่านชมย่ านเมืองเก่ าซันมา
ชิซูจิยา่ นที่อนุรักษ์ บ้านเรื อนและสภาพแวดล้ อมใน
สมัยเอโดะรวมถึงการดาเนินชีวิตแบบดังเดิ
้ มไว้ ได้
เป็ นอย่างดีทา่ นสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
อันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรื อถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
ตามอัธยาศัย นอกจากนี ้ยังมีสนิ ค้ าพื ้นเมือง ของที่
ระลึกในสไตล์ญี่ปนุ่ ดังเดิ
้ มให้ ท่านได้ เลือกซื ้อกันอีก
ด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่หมู่ บ้ านชิ ราคาว่ า หมู่บ้ านที่ ได้ รับ การขึ ้นทะเบียนให้ เป็ น มรดกโลกทาง
วัฒ นธรรมเมื่ อปี ค.ศ. 1995 โดยองค์ การยูเนสโก
ท่านสามารถชมความสวยงามของบ้ านญี่ ปนุ่ แบบ
โบราณที่มีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร เป็ นบ้ าน
ที่ มี ห ลัง คาทรงสามเหลี่ ย มหน้ า จั่ ว ท าจากหญ้ า
หนาๆ เรี ย กว่า ทรง “กัส โซสึ คุ ริ” ดูแล้ ว คล้ า ยกับ
การพนมมือ เพื่อเป็ นการป้อ งกันตัวบ้ านจากการ

เที่ยง
บ่าย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

เย็น

ปกคลุมของหิมะที่ตกลงมาเป็ นจานวนมากในช่วงฤดูหนาวและให้ หิมะไหลลงมาได้ ง่ายนัน่ เอง
ให้ ทา่ นเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามพร้ อมกับถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนันน
้ า
ท่านเดินทางสูเ่ มืองโทยาม่ า เมืองขนาดเล็กที่ถกู โอบล้ อมไปด้ วยภูเขาสูงทังสามด้
้
านเป็ นเมือง
เลียบชายฝั่งทะเลญี่ ปนครอบคลุ
ุ่
มพื ้นที่ทางทิศเหนือของภูเขาแอลป์ ญี่ ปนุ่ ทาให้ เมืองโทยาม่า
แห่งนี ้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม APA Hotel Toyama Ekimae หรื อเทียบเท่า ( - / L / D )

วันที่ 3

คานาซาวะ – สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ – ย่ านโรงนา้ ชาฮิงาชิชายะ –
ร้ าน Kagahan

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่า นเดิ นทางสู่เมื อ งคานาซาวะ ในจังหวัด อิ ชิ ค าว่า เป็ น เมื อ งศูนย์ ก ลางการปกครอง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจากนี ้คานาซาวะยังมีชื่อเสียงเรื่ องผ้ าไหมย้ อมที่โดดเด่นซึง่ รู้จัก
กันในชื่อของ “คะกะ-ยูเซ็น” งานชุบทองที่เรี ยกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เครื่ องปั น้ ดินเผา “คุตานิยากิ” รวมถึงงานฝี มือแบบดังเดิ
้ มและความชานาญเฉพาะท้ องถิ่นอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านัน้
คานาซาวะยังเป็ นเมืองที่ขึ ้นชื่อเรื่ องอาหารทะเลรสเลิศอีกด้ วย พาท่านชมสวนเคนโระคุเอ็น
(Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแห่งนี ้ตังอยู
้ ่บริ เวณใจกลางเมือ งคานาซาวะและตังอยู
้ ่ใกล้ กับ
ปราสาทคานาซาวะ เป็ นสวนที่ใช้ เวลาในการสร้ าง
ยาวนานร่ วม 2 ศตวรรษ ซึ่งในสมัยก่อ นไม่เปิ ดให้
คนภายนอกเข้ ามาเยี่ยมชมสวนแห่งนี ้ แต่ต่อมาได้
มีการเปิ ดให้ เป็ นสวนสาธารณะตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1871
ได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เป็ น 1 ใน 3 สวนที่ มี ค วาม
สวยงามที่ สุด ในญี่ ปุ่ นและยัง มี ค วามสวยสมดุ ล
ที่ สุด ในบรรดาทัง้ สวนสามแห่ง และสวนแห่ง นี ม้ ี
จุดเด่นตรงบริ เวณกลุม่ ต้ นสนคาราซากิ (karasaki) ที่มีการสร้ างเชือกยึดเป็ นลักษณะคล้ ายร่ ม
คลุมเอาไว้ เพื่อกันไม่ให้ หิมะหล่นลงมาทับทาให้ กิ่งหักเสียหายในช่วงฤดูหนาว จากนันพาท่
้
าน
สูต่ ลาดโอมิโจ เป็ นตลาดเช้ าที่ได้ รับความนิยมจนได้ สมญานามว่าเป็ น “ครัวแห่งคานาซาวะ”
ตลาดแห่งนีค้ ลาคล่า ไปด้ วยคนในท้ อ งถิ่ นและนักท่อ งเที่ยวอยู่เสมอ ภายในตลาดมี ร้านค้ า

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยง
บ่าย

เย็น

ประมาณ 170 ร้ าน ที่ จ าหน่ า ยอาหารทะเล ผัก สด เนื อ้ สัต ว์ กั บ แกล้ ม ขนม ของใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ดอกไม้ และสินค้ าอื่นๆ อี กมากมาย นอกจากนี ้ยังมี ร้านอาหารให้ ทุกท่านได้
เลือกทานอีกด้ วย เช่น ซูชิหน้ าต่างๆ และข้ าวหน้ าปลาดิบ หรื อคนญี่ ปนเรี
ุ่ ยกว่า “ไคเซ็นด้ ง” ที่
ท่านสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลได้ ตามความชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นสู่ ย่ านโรงน ้า ชาฮิ ง าชิ ช ายะ (Higashi
Chaya District) เป็ นเขตร้ านน ้าชาในสมัยโบราณ
บริ เวณย่านนี ้อาคารเก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 180
ปี ตังเรี
้ ยงรายอยู่ ซึ่งสมัยเอโดะเขตร้ านน ้าชาฮิงาชิ
ชายะ เป็ นเขตร้ านน ้าชาที่ใหญ่ที่สดุ บนพื ้นถนนจะ
ปูด้วยหินตลอดทังสาย
้
ทาให้ ดูเป็ นบรรยากาศที่มี
มนต์ขลังแบบญี่ปนุ่ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็ นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้ างทางในย่านนี ้ยัง
มีร้านขายของที่ระลึกและร้ านคาเฟ่ สวยๆ สไตล์ญี่ปนุ่ ตังเรี
้ ยงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยม
ของที่นี่นนั่ ก็คือซอฟท์ครี ม ที่ถูกเคลือบด้ วยแผ่นทองคาเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้ มา
เที่ ย วที่ แ ห่ ง นี แ้ ล้ ว ไม่ ได้ ล องชิ ม ซอฟท์ ค รี ม ถื อ ว่า พลาดเลยที เดี ย ว จากนัน้ พาท่ า นสู่ร้ าน
Kagahan เป็ นร้ านขายขนมหวานที่เป็ นดินแดนสวรรค์ของคนรักของหวานเลยก็ว่าได้ เพราะ
ที่นี่จะขึ ้นชื่ อเรื่ องขนมหวาน ไม่ว่าจะเป็ นขนมญี่ ปุ่น โมจิ ชี สเค้ ก และขนมประยุกต์ ต่างๆ ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Awara Onsen Mimatsu หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อ
ว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 4

วัดไดฮนซัง เอเฮจิ – ทะเลสาบบิวาโกะ – มิตซุยเอ้ าเลท – เมืองมิเอะ – สวน
นาบานะ โนะ ซาโตะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชมวัดไดฮนซัง เอเฮจิ (Daihonzan Eihei-ji Temple) เป็ นวัดพิเศษของศาสนาพุทธ
นิกายโซโตและเป็ นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานราว 750 ปี แล้ ว ประกอบด้ วยอาคารซึ่ง

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยง
บ่าย

รวมถึงประตูใหญ่และหอธรรมต่างๆ รวม 7 หลัง เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดินเล็กๆ ในจานวนนี ้มี
ห้ องโถงใหญ่ซนั โชคะคุ (Sanshokaku Hall) ซึ่งมีภาพประดับฝ้าเพดานทังสิ
้ ้น 320 ภาพ และ
เชื่อกันว่าหากใครสามารถหาภาพปลาคาร์ พ (2 ภาพ) สิงโต (2 ภาพ) และกระรอก (1 ภาพ)
เจอก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิต ที่วดั แห่งนี ้มีพระสงฆ์มาปฏิบตั ิธรรมอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และ
ยัง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ม าเยี่ ย มชมวัด ได้ ส ัม ผัส กับ ประสบการณ์ ก ารนั่ง สมาธิ ในแบบเซนได้
นอกจากนีใ้ นวันที่ 20 สิงหาคมยังมี การจัดงาน เทศกาลลอยดวงประทีปใหญ่ แห่งวัดเอเฮจิ
(Eihi-ji Temple Great Toro Nagashi Festival) ซึ่งจะมี การลอยโคมไฟกระดาษกว่าหมื่นชิ ้น
ไปตามแม่น ้าอีกด้ วย จากนันพาท่
้
าชมวิวทะเลสาบบิวาโกะ ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุ ใน
ญี่ปนุ่ ตังอยู
้ ท่ างชายฝั่งทะเลสาบทางทิศใต้ ในอดีตเคยเป็ นชุมทางสาคัญระหว่างเมืองเกียวโต
และเมืองโตเกียว ปั จจุบนั เป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดชิ กะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านช้ อปปิ ง้ ที่มิตซุยเอ้ าท์ เลท แหล่งเลือกซื ้อสิ่งของและเสื ้อผ้ าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็ น
ร้ านค้ าต่างๆ มากมายมีสนิ ค้ าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสาอาง เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ ชนั ้ นาให้ ท่านเลือ กซือ้ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ
เมื องที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มากมายทังทะเลและภู
้
เขา มี ความเจริ ญรุ่ งเรื อ งทางการ
เกษตรและการประมง มี ข องกิ น อร่ อ ยๆ มากมาย ซึ่งนอกจากสถานที่ท่อ งเที่ ยวยอดนิย ม
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และประเพณีโบราณแล้ ว จังหวัดมิเอะยังมีธีมพาร์ คและแหล่งช้
อปปิ ง้ ให้ ได้ เพลิดเพลินกันอีก และพาท่านชมเทศกาลแสดงไฟในฤดูหนาวที่สวนนาบานะ โนะ
ซาโตะ ท่านจะได้ ดื่มด่ากับบรรยากาศสุดมหัศจรรย์ไปกับอิลลูมิเนชัน่ หรื อการประดับประดา
ไฟหลากหลายสี เต็มบริ เวณพื ้นที่ของสวนดอกไม้
นาบานะโนะ ซาโตะ ซึ่งในแต่ละปี จะมีการประดับ
ตกแต่งไฟเป็ นธี มต่างๆ ให้ ได้ ชมกันให้ ท่านเต็มอิ่ ม
กับการชื่นชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสนั
หรื อถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย (เพื่อให้ ท่าน
ได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ าอิสระรับประทานอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย แจกเงินท่ านละ 1,000 เยน)
เข้ าพักโรงแรม Yokkaichi Miyako Hotel หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 5

เมืองนาโกย่ า – ศาลเจ้ าอัตสึตะ – ย่ านซาคาเอะ – อิออน พลาซ่ า – นาโกย่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื องน าโกย่ าเมื อ งใหญ่
อันดับ 3 ของญี่ ปนรองจากเมื
ุ่
องโอซาก้ า เป็ นเมือง
ที่เจริ ญไปด้ วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม
ต่า ง ๆ จากนัน้ น าท่านสู่ศ าลเจ้ าอั ต สึ ต ะ ตัง้ อยู่
ทางทิศใต้ ของเมื องนาโงย่า เป็ นหนึ่งในศาลเจ้ าที่
ส า คั ญ ที่ สุ ด ข อ งศ า ส น า ชิ น โต ส ร้ า งแ บ บ
สถาปั ตยกรรมสไตล์ญี่ปนชิ
ุ่ นเมซูครุ ิ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็ นที่
ซึ่งเก็ บดาบศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสามของเครื่ อ งราชกกุธภัณฑ์ ศักดิ์สิทธิ์ ประจ าจัก รพรรดิ
ญี่ปนุ่ ซึง่ ในทุกปี จะมีผ้ มู าสักการะประมาณ 6,500,000 คน พาท่านช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ย่านซาคา
เอะ แหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองนาโกย่า เป็ น ที่ตงของห้
ั้
างสรรพสิน ค้ า ขนาดใหญ่ รวมไป
ถึง แบรนด์ เ นมมากมายที่ ตัง้ เรี ย งรายอยู่ส องฝั่ งถนน เช่ น แบรนด์ ย อดนิ ย มอย่า ง H&M,
Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton แ ล ะ
Apple Store ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ อิ อ อน พลาซ่ า ศูน ย์ รวมสินค้ า ชัน้ น านานาชนิ ด อาทิ นาฬิ ก า, กล้ อ ง,
กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้ าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ ปนุ่
แต่ราคาแสนจะถูก อิ สระให้ ท่านได้ เพลิด เพลินกับ การเลือ กชมและเลือ กซื ้อสินค้ าได้ ตาม
อัธยาศัย (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า
อิ ส ระรั บ ประทานอาหารเย็ น ตามอั ธ ยาศั ย )
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาท่านสูส่ นามบินนาโกย่ า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (B / L / -)

เที่ยง
บ่าย

วันที่ 6

นาโกย่ า – กรุ งเทพฯ

00.05 น.
04.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่ า ด้ วยเที่ยวบิน TG 647
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ:
ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

12 – 17 เม.ย. 62

59,999

54,999

49,999

6,000



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 25 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมี บริ การสาหรับ กระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่ เกิ น 30 กิ โลกรัม หาก
น ้าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิ นท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 25 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลือ่ น
หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษั ทฯ ขอรับ ค่ามัดจ าสาหรั บการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมี การยืนยัน จากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วันมิฉะนันจะถื
้
อว่า
การสารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปนุ่
อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่มีคนมา
ใช้ บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทัง้
ในช่วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยว
จะมีการแจ้ งยกเลิกการเดินทาง บริ ษัททัวร์ สามารถหักชาระค่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ นกั ท่องเที่ยวได้
เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ทั ้งสิ น้ หากเกิ ด กรณี ค วามล่ าช้ าจากสายการบิ น , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมือง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่าใช้ จ่ ายใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุสุด วิส ัย เช่น อุ บัติ เหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ การจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็ นหลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
การนาสิ่งของผิดกฎหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (ช่วงสงกรานต์) 6 วัน 3 คืน (TG)

