NAGOYA TAKAYAMA TOKYO 6D3N (JAPAN ALPS)

เที่ยวสุดคุม้ เจาะลึ กสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่ ม

 เมนูญี่ปุ่นดั้งเดิม
 บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์

ตื่นตาตื่นใจกับกาแพงหิ มะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์
ชมหมู่บา้ นมรดกโลก ทดลองทาโมเดลอาหาร
ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส

8-13, 15-20, 22-27 พฤษภาคม
TG 644 BKK–NGO 00.05 –08.00
TG 661 HND–BKK 00.20 – 05.25

ราคา 40,900.วันที่

รายการ

1

กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า

2

สนามบินนาโงย่า–กุจโจฮาจิมงั – ทดลองทาโมเดลอาหาร –
หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ - โทยาม่า

3

โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบสุวะ

4

ทะเลสาบสุวะ - ทุ่งพิ้ งค์มอส ทะเลสาบโมโกโตะ– เรียนชงชา
ช้อปปิ้ งย่านชินจุกุ – โตเกียว

5

โตเกียว– วัดอาซากุสะ – มิตซุย มาคุฮาริ เอาท์เล็ท – โอไดบะ

6

ทัวสนามบิ
ร์ญี่ปนุ่ น(SS)
NAGOYA
TOKYO 6D3N (JAPAN ALPS) TG
ฮาเนดะ
– กรุTAKAYAMA
งเทพฯ

อาหาร
B L
D

-

-

โรงแรม

APA TOYAMA HOTEL
หรือเทียบเท่า
BENIYA HOTEL
หรือเทียบเท่า
ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL
หรือเทียบเท่า

DAY 1
21.00

DAY 2

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการ
บิ นไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง

สนามบิ นนาโงย่า–กุจโจฮาจิ มงั – ทดลองทาโมเดลอาหาร – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ - โทยาม่า

00.05

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชูบุเซ็นแทรร์ (นาโงย่า) โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 644

08.00

ถึง สนามบิ นชูบุเซ็นแทรร์ (นาโงย่า) (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็ น เวลาท้อ งถิ่น เพื่อ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่า นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่เมืองกุจโจ ฮาจิ มงั เพิอ่ ทดลองทาโมเดลอาหาร นับเป็ น สินค้าอันเลื่องชื่อของ
เมืองมายาวนาน เพราะเมืองกุจโจฮาจิมงั เป็ นศูนย์กลางการผลิตอาหารจาลองมานานหลายทศวรรษ
ก่อนที่ความนิยมที่เกิดขึ้นจึงทาให้แพร่กระจายไปยังเมืองอื่นๆ จนถึงปั จจุบนั ซึ่งอาหารจาลอง
เหล่านี้นนั ้ ทามาจากขีผ้ ง้ึ หรือพลาสติก มีไว้สาหรับจัดแสดงหน้าร้านอาหารเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยเมนู
ต่างๆภายในร้านทีม่ จี าหน่าย แต่ทถ่ี อื ว่าเป็ นต้นกาเนิดและแหล่งทาทีม่ คี ุณภาพดีงามมากทีส่ ุดก็ตอ้ ง
ยกให้ของเมืองนี้ เช่น ผักผลไม้ ซูช ิ เทมปุระ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศครีม และอาหารอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ ซึ่งได้รบั การยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บา้ นสไตล์กสั โซ–สึคุริ เป็ นสไตล์ญ่ปี นุ่
แบบดัง้ เดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ น
สไตล์น้วี า่ กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสอง
มือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้าง
ของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี อัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

คา่

สมควรแก่ เ วลา น าท่ า นเดิน ทางเข้า สู่ ท่ี พ ัก โทยาม่ า ณ APA TOYAMA HOTEL หรื อ
เทียบเท่า
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DAY 3
เช้า

โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบสุวะ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์
การเดิน ทางแบบธรรมชาติก ับ พาหนะทัน สมัย ที่ข บั เคลื่อ นด้ว ยพลัง งานสะอาดที่เ ป็ น มิต รกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม น าท่ า น นั ง่ กระเช้ า ไฟฟ้ า (CABLE CAR) ที่ สถานี บิ โ จไดระ (BIJODAIRA
STATION) ไต่ขนั ้ บันไดขึน้ สู่ท่รี าบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 7 นาที) ต่อ
ด้วยนาท่านนัง่ รถโค้ชที่จะนาท่านสู่เส้นทางธรรมชาติสุดแสนคลาสสิค สัมผัสความสวยงามตลอด
เส้นทางทีจ่ ะได้ชมทัศนียภาพเกินบรรยายไม่ว่าจะเป็ นป่ าสนอายุกว่า 1,000 ปี พร้อมชมเสน่ห์ แห่ง
ทุ่งราบมิ ดางะฮาระและน้าตกโชเมียว บริเวณนี้ท่านจะได้พ บกับความสวยงามแปลกตาตามแต่
ฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสความสวยงามของธรรมชาติด้วยการลัดเลาะซอก
กาแพงหิ มะ (SNOW WALL) สูงกว่า 15-20 เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละปี นับเป็ น
ธรรมชาติสุดแสนมหัศจรรย์อย่างยิง่ ณ ยอดเขาแห่งนี้ยงั เป็ นจุดชมวิวสูงที่ สุดของเส้นทางทาเท
ยาม่า บริเวณยอดเขาอิสระให้ท่านดื่มด่ากับทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทางประมาณ
23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) มุ่งหน้ าสู่ สถานี มูโระโด (MURODO STATION) ถ้ามี

เที่ยง

เวลาอิสระให้ท่านเลือกชมหรือซื้อหาสินค้าทีร่ ะลึกเป็ นของฝากของขวัญตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันภายในบริ เวณอุทยานฯ
จากนัน้ เดินทางต่อ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดนี้นาท่าน นัง่ รถไฟฟ้ าโดยสาร
ชนิ ดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า (ความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ น
อันดับที่สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจิ) ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ข้ามสู่
บริเวณ ที่ราบไดคันโป (DAIKANBO) สู่อกี ฝั ง่ หนึ่งของเทือกเขาทาเทยาม่า ณ จุดทีร่ าบสูงบนไหล่
เขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลึกได้อย่างตื่นตาสัมผัสสุดยอดความตื่นเต้นอันแสน
ประทับใจ จากนัน้ พาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า (ROPEWAY) ข้ามหุบเหวลึก โดยที่ไม่มเี สาค้ายันคัน้
กลางสายสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง เป็ นระยะทางกว่า 1,700 เมตร สมกับสมญานาม
ที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อิสระให้ท่านได้ชมทัศ นียภาพสวยงามใน
มุมมองกว้างขว้างแบบไม่มสี งิ่ ใดมาบดบังสายตาท่าน พร้อมบันทึกภาพความสุขอันแสนประทับใจ
เดินทางต่อโดย นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า (CABLE CAR) ลอดอุโมงค์ใต้เทือกเขาทาเทยาม่า ไต่ขนั ้ บันได
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ลงอีกครัง้ เพื่อลดระดับความสูงลงสู่ สถานี คุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนัน้
อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณ สันเขื่อนคุโรเบะ (KUROBE DAM) ด้วยระยะทาง 800 เมตร ซึ่งเขือ่ น

คา่

ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของญี่ป่ นุ ถ้าอากาศดีท่านอาจเห็นสายรุง้ พาดผ่าน เขือ่ นแห่งนี้มคี วามสูง 186 เมตร และ
ความกว้าง 492 เมตร ตัง้ อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 1,454 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างตัง้ แต่เริม่ บุกเบิกจน
เสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาสร้าง 4 ปี ซึ่งกักเก็บน้ ากว่า 2,000,000 ลูกบาศก์
เมตร ชมทัศนียภาพโดยรอบความมโหฬารของตัวเขือ่ นและเทือกเขาแอล์ป ในฤดูรอ้ น ท่านอาจได้
เห็นพลังความแรงของน้ าทีป่ ล่อยออกจากแอ่งน้ าเสียงดังสนัน่ สายน้ าสีเขียวมรกตในเขือ่ นผสานกัน
อย่างลงตัว นาท่านนัง่ รถไฟฟ้ าโดยสารชนิ ดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อีกครัง้ ลอดอุโมงค์ใต้
เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร สู่ด่านสุดท้ายของเส้นทาง เจ
แปน แอลป์ แสนคลาสสิค ณ สถานี โอกิ ซาว่า (OGIZAWA STATION) ซึ่งทุก ยานพาหนะตัง้ แต่
สถานีเริม่ ต้นจนถึงสถานีสุดท้ายปลายทางล้วนทีท่ ่านใช้เป็ นยานพาหนะทัง้ หมดนัน้ ใช้พลังงานไฟฟ้ า
ซึ่งปราศจากมลภาวะ
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ทะเลสาบสุวะ ณ BENIYA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ปนุ่ นี่เองทาให้มผี ู้กล่าวว่า =>
หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !

DAY 4

ทะเลสาบสุวะ - ทุ่งพิ้งค์มอส ทะเลสาบโมโกโตะ– เรียนชงชา - ช้อปปิ้ งย่านชิ นจุก ุ – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความงาม ณ ทุ่งพิ้งค์มอส ทะเลสาบโมโกโตะ ความงามแห่งเทศกาลดอกไม้บานทัวทั
่ ง้
ภูเขา ซึ่งจะบานสะพรังพร้
่ อมกันบนพืน้ ทีก่ ว่า 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลีย่ นภูเขาธรรมดา ๆ
ให้เป็ นภูเขาสีชมพูน่าตื่นตาตื่นใจยิง่ นัก ทีน่ ่ีเป็ นสถานที่ทม่ี ชี อ่ื เสียงที่สุดของประเทศญี่ปนุ่ ในการชม
พิ้งค์มอส และในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกับความงามของท้องฟ้ าสีฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สี
ชมพู ( การบานของดอกไม้ขนึ้ อยูก่ บั สภาพอากาศ )
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เที่ยง

จากนัน้ สัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ นาท่านเข้าร่วม เรียนชงชา ดื่มด่าไปกับสุนทรียแ์ ห่งการชง
ชาอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวญี่ปนุ่ ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการดืม่ ชาสไตล์ญ่ปี นุ่ แท้ๆ ในพิธชี งชาอัน
เต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบญี่ป่ นุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่าด้วย
ผูค้ นมากมาย และเทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง นาท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้ งชือ่ ดัง
ของญี่ป่ นุ ทีท่ ่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋ า ชินจูกุ ย่านช้
อปปิ้ งที่มคี วามเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปั จจุบนั ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางทีส่ องแห่งนคร ศูนย์
รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชือ่ ดังเป็ นที่นิยมทัง้ ชาวญี่ปนุ่
และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 เยนเท่ ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 8%) มีทงั ้ เครื่องสาอางค์
กิฟ๊ ช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบ้านได้ในราคา
สบาย กระเป๋ า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง
อุปกรณ์อเี ลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจติ อล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง เสื้อ ผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่น กระเป๋ า
รองเท้า เครื่องสาอางค์ยห่ี อ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคา
ถูกกว่าเมืองไทย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่ เ วลา น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ท่ี พ ัก โตเกี ย ว ณ ATAGOYAMA TOKYU REI
HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 5
เช้า

โตเกียว– วัดอาซากุสะ – มิ ตซุย มาคุฮาริ เอาท์เล็ท – โอไดบะ - สนามบิ นฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ ์สิทธิที์ ่มคี วามสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่ง
ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็ นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปนุ่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนประเทศญี่ป่ นุ วัดอาซากุสะเป็ นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง
มีโคมไฟยักษ์สแี ดงทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ าหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้
ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึก อาทิเช่น
แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึน้ ชื่อของย่านนี้ เช่น
ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็ นต้น ทางทิศ
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ตะวันออกของวัดคือ แม่น้ าซูมดิ ะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมดิ ะโค
เอ็น ซึ่งเปิ ดโล่งสู่แม่น้ าด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น
จากนัน้ นาท่านสู่ มิ ตซุย มาคุฮาริ เอาท์เล็ท อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ช้อปปิ้ งมอลล์
ซึ่ง มีสิน ค้ า มากมายหลากหลายชนิ ด อิส ระให้ท่ า นได้เ ลือ กซื้อ เลือ กชมทัง้ สิน ค้า ที่น าเข้า จาก
ต่ า งประเทศ และผลิต ในญี่ป่ ุ นซึ่ ง ล้ว นแต่ มีคุ ณ ภาพเหมาะสมกับ ราคา อาทิ ADIDAS, GAP,
TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น
ๆ อีกมากมาย
จากนัน้ น าท่ านเดิน ทางสู่ โอไดบะ เมือ งใหม่ ท่ีสร้า งขึ้น จากการถมทะเลในอ่ า วโตเกีย ว แหล่ ง
ท่องเทีย่ วยอดนิยมแห่งๆใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่น้ีท่านจะพบกับสวนสนุ กรถยนต์ทโ่ี ต
โยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุ กกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ รถยนต์โตโยต้าทัง้ รุ่น
ส่งออก และผลิตเพื่อจาหน่ ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้
อย่างมากมายราวกับเป็ น มินิมอเตอร์โชว์ หรือจะเป็ นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความ
อลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานทีช่ อ้ ปปิ้ งแห่งใหม่ ซึ่ง
ภายในมีทงั ้ ร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานที่ตงั ้ ของ
หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกีย่ วกับกันดัม้ โดยเฉพาะ และยังมี
ร้านขายสินค้าต่างๆ เกีย่ วกับกันดัม้ และกันดัม้ คาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ทีต่ กแต่งเป็ นกันดัม้
***อาหารกลางวันและอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ

DAY 6

สนามบิ นฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661

05.25

ถึงสนามบินสวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
***************************************************
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กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง
8 – 13 พ.ค.
15 – 20 พ.ค.
22 – 27 พ.ค.

ราคาผู้ใหญ่
2 – 3 ท่าน
40,900 บาท
40,900 บาท
40,900 บาท

ราคาเด็ก
2 – 12 ปี
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

ราคาเด็กทารก
น้ อยกว่า 2 ปี
11,000 บาท
11,000 บาท
11,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
หมายเหตุ
1. หากมีการออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว - ตั ๋วเครือ่ งบินไม่สามารถเปลีย่ นชือ่ ผูเ้ ดินทาง และไม่สามารถทาเรื่องรับเงิน
คืนได้ หากท่านมีการยกเลิกการเดินทาง , ตั ๋วเครื่องบินไม่มรี าคาเด็ก และไม่สามารถอัพเกรดใดๆได้
2. หากท่านเลือกเดินทางเป็ นตั ๋วกรุ๊ป บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
อกหมายเลขทีน่ ั ่งบนเครื่อง
์
เนื่องจากทางสายการบินจะเป็ นผูก้ าหนดโซนทีน่ งของตั
ั่
๋วกรุ๊ปไว้
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
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 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจาท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์
์

*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***

หมายเหตุ

 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีม ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
์
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
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 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด

1.
2.
3.
4.

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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