NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คืน
เดินทาง พฤษภาคม 2563
เส้ นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า | หมูบ่ ้ านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
กาแพงหิมะ | ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ | ป่ าไผ่อาราชิยาม่า | ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ | แช่ออนเซ็น
อิสระท่องเที่ยวและช้ อปปิ ง้ เมืองโอซาก้ า 1วัน
ราคาแนะนาเพียง

49,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบเุ ซ็นแทร์ ) (TG644 00.05 – 08.00+1)
วันที่ 2. นาโกย่า (สนามบินชูบเุ ซ็นแทร์ ) – เมืองนาโกย่า – หมูบ่ ้ านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่วา่ การอาเภอเก่าทาคายาม่า –
ลิตเติ ้ลเกียวโต – แช่ออนเซ็น
วันที่ 3. เขื่อนคุโรเบะ – เส้ นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กาแพงหิมะ
วันที่ 4. เกียวโต – ศาลเจ้ าฟูชิมอิ ินาริ – ป่ าไผ่อาราชิยาม่า – โอซาก้ า – ช้ อปปิ ง้ โดทงโบริ – ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ
วันที่ 5. อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ ในโอซาก้ าหรื อซื ้อทัวร์ เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
วันที่ 6. ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) – ห้ างอิออน มอลล์ – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG673 17.35 – 21.25)
ทัวร์ ญี่ปนุ่ NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

วันที่ 1
21.00 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่ า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์ )
[TG644 00.05 – 08.00+1]
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ

สนามบินชูบุเซ็นแทร์ (นาโกย่ า) – เมืองนาโกย่ า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา
วันที่ 2 โกะ – ทาคายาม่ า – ที่ว่าการอาเภอเก่ าทาคายาม่ า – ลิตเติล้ เกียวโต –
แช่ ออนเซ็น
00.05 น.
08.00 น.

กลางวัน

ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือ ง ด่านศุลกากร และรั บกระเป๋ าเรี ยบร้ อ ยแล้ ว [สาคัญ มาก!!ไม่ อนุ ญ าตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
นาโกย่ า เป็ นเมืองที่มีประวัตศิ าสตร์ มายาวนาน เป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ใน ภูมภิ าคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ ปนุ่ มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากทาย ทังสถานที
้
่ท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็ นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์ บ้านสไตล์ญี่ปนขนานแท้
ุ่
ดงเดิ
ั ้ มและได้ รับเลือกจากองค์กร
ยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้ างของบ้ านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดีและ
รูปร่ างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้ า จึงเรี ยกหมู่บ้านสไตล์นีว้ ่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว้ าง 10 เมตร

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองทาคายาม่ า นาท่านชมด้ านนอกของ ทาคายาม่า จินยะ หรื อ ที่ว่าการอาเภอเก่ าทาคายาม่ า ซึ่งเป็ นจวนผู้ว่าแห่งเมือง
ทาคายาม่า เป็ นที่ทางานและที่อยู่อาศัยของผู้วา่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุนตระกูล
กุกาวา ในสมัยเอโดะ ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เป็ นย่านเมืองเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์บ้านเรื อนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
ตัวเมืองล้ อมรอบด้ วยคูน ้าและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้ านค้ าจะเปิ ดให้
เลือ กซื อ้ สินค้ า พื ้นเมื อ ง ของที่ ระลึก รวมทัง้ สาเกที่ ขึน้ ชื่ อ ด้ วย คนที่ อ าศัยอยู่แถวนี ้ ดัด แปลงบ้ า นเป็ นร้ านขายของต่างๆ
(traditional shop) เพื่อรับนักท่องเที่ยว และยังมีการขายสินค้ าพื ้นเมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญี่ปนุ่ (washi) ของ
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ที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก หรือเทียบเท่ า MATSUMOTO HOTEL
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปนุ่

วันที่ 3 เขื่อนคุโรเบะ – เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า – กาแพงหิมะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า – คุโรเบะ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็ นเขื่อนยักษ์ กนั ้ นา้ ที่ใหญ่
ที่สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้ อมด้ วยภูเขานับร้ อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้ อมเขาหิมะ มี
ความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้ างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้ เวลาตังแต่
้ เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้
เวลาในการสร้ าง 4 ปี โดยจะใช้ เวลาเดินเท้ าเพื่อข้ ามเขื่อน 800 เมตร

กาแพงหิมะ “ยูคโิ นะโอทานิ”สูงกว่า 10 เมตร (หลังเปิ ดเส้ นทางปลายเดือนเม.ย.-พ.ค. เป็ นกาแพงหิมะมีขนาดใหญ่ที่สดุ หลัง
เดือนมิ.ย. กาแพงหิมะจะลดระดับความสูงเรื่ อย ๆ) จากนันน
้ าท่านนัง่ เคเบิ ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคโุ รเบะโกะ ไปยัง สถานีคุ
โรเบะ – ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็ นเคเบิ ้ลคาร์ แห่งเดียวในญี่ปนที
ุ่ ่ลอดภูเขาตังแต่
้ ต้นจนสุดเส้ นทาง
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กลางวัน

สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรั บอากาศ ระหว่างทางให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ ปนุ่ ให้ ท่านได้ เก็บ
เกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย นาท่านโดยสารเคเบิ ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 กม.
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก GIFU HOTEL หรือเทียบเท่ า

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กระเช้ าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 มตร สูส่ ถานีไดคันโบะ นาท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ ภูเขาทาเทยาม่าที่
มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยู่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ สูส่ ถานีมโู รโดะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ยอดเขาทาเทยาม่ า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่งในสามภูเขาศักดิส์ ทิ ธิ์
ตามความเชื่อของคนญี่ ปนตั
ุ่ งแต่
้ สมัยโบราณ ให้ ท่านได้ เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งใน
วันที่ท้องฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นได้ ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ

เกียวโต – ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ – ป่ าไผ่ อาราชิยาม่ า – โอซาก้ า – ช้ อปปิ ้ งโดทงโบริ
– ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พานักของจักรพรรดิญี่ปนุ่ ในช่วงปี 794 – 1868 และปั จจุบนั นีก้ ็เป็ นเมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทังมี
้ ประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้ านคน ซึ่งสภาพบ้ านเมืองยังคงอนุรักษ์ เอาไว้ ในสภาพอดีตซะเป็ น
ส่วนมาก
ศาลเจ้ าฟูชมิ ิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรื อเรี ยกกันว่าศาลเจ้ าเสาแดง ศาลเจ้ าสุนัขจิง้ จอก เป็ นศาลเจ้ าศาสนาชินโต
สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศให้ กับเทพเจ้ า อินาริ เทพเจ้ าแห่งการเพาะปลูก สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 711 ตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของเกียวโต บริ เวณ
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เขาอินาริ ที่นี่เป็ นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้ วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้ าที่มีเสาโทริอิสีแดงนับพันต้ น ซึ่งเสาโทริ อิจานวน
มาก มาจากการบริจาคของคนที่ศรัทธา ผู้ที่บริจาคจะได้ รับการจารึกชื่ออยู่ด้านหลังเสา โดยเสา 1 ต้ นมีมลู ค่าบริ จาค 300,000
– 1,000,000 เยน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ป่ าไผ่ อ าราชิยาม่ า ตังอยู
้ ่ที่อาราชิยาม่าในเกียวโต ซึ่งเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อ เสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศญี่ ปนุ่ และมีนักท่องเที่ยวจานวนมากที่มาเที่ยวที่แห่งนี ้ เนื่องจากว่าบรรยากาศร่ มรื่ นและสงบ เหมาะแก่การถ่ายรู ป
และเดินชมธรรมชาติ ป่ าไผ่แห่งนี ้มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นก็คือ ป่ าไผ่แห่งนี จ้ ะมีเส้ นทางเล็กๆที่ รายล้ อ มไปด้ วยป่ าไผ่ที่สุดสุด
นอกจากนี ้ยังจะมีร้านขายของที่ระลึกที่เน้ นสินค้ าที่ทาจากต้ นไผ่และของท้ องถิ่นเป็ นหลักไม่วา่ จะเป็ น ตะกร้ าไม้ ไผ่ , ถ้ วย, กล่อง
ใส่ของ หรื อเสื ้อเสื ้อสานจากไผ่ สามารถนากลับไปฝากญาติพี่น้องได้ อีกด้ วย

โอซาก้ า เป็ นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็ นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปนุ่
ช้ อปปิ ้ งย่ านโดทงโบริ หนึ่งในย่ายบันเทิงยามค่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้ า เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารมากมายที่เปิ ดให้ บริ การ
24 ชัว่ โมง ถนนแห่งนี ้จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทงั ้ ร้ านค้ า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จ ะเปิ ดไฟ
ประดับตามป้ายร้ านค้ าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิง่ กูลโิ กะ และปูคานิโดราคุ ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า
ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ มีระยะทางทังหมด
้
600 เมตร หากรวมย่านร้ านค้ าอื่นๆ ที่อยู่หวั และท้ ายด้ วยก็จะกลายเป็ นย่านร้ านค้ าที่มี
ความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็ นร้ านขายยา ร้ านขายเครื่ องสาอางค์ ร้ านปลอดภาษี (Duty Free) ร้ าน 100
เยน
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ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5
เช้ า

อิสระท่ องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้ าหรือซือ้ ทัวร์ เสริม UNIVERSAL
STUDIOS JAPAN
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ให้ ท่านได้ เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้ า โดยมีไกด์ค่อยให้ คาแนะนาต่างๆกับท่านในการเดินทาง
เช่ น ย่ านชินไซบาชิ เต็มไปด้ วยความหลากหลายของร้ านค้ าและแบรนด์ดงั มากมายตังอยู
้ ่ปะปนไปกับร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ มของ
ญี่ปนุ่ ได้ แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรี ยกได้ วา่ เป็ นศูนย์รวมแทบจะทุก
ยี่ห้อดังทัว่ โลกเลยก็วา่ ได้ นอกจากนี ้แล้ วยังมีสินค้ าจาพวกอาหารและเครื่ องดื่มหรื อตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้ เลือกซือ้ เช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากร้ านค้ าทันสมัยจากแบรนด์ตา่ งๆ แล้ วที่ชินไซบาชิยงั มี Shopping Arcade ที่เอาร้ านค้ าเล็กๆ มารวมไว้ ภายใต้
หลัง คาเดี ยวกัน มีเ ส้ นทางยาวประมาณ 600 เมตรมี สินค้ า ให้ เ ลื อ กสรรมากมาย อาทิ ชุด กิ โมโนแบบดัง้ เดิม ,อัญ มณี
เครื่ องประดับและร้ านหนังสือ เป็ นแหล่งที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าชื่อดังและร้ านค้ า มากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ได้ จุใจ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆต่างๆมากมาย เช่น
วัดชิเทนโนจิ
พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ไคยูกัง
ศาลเจ้ าเฮอัน
ชิงช้ าสวรรค์ เท็มโปซาน
อะเมะริคามูระ
เลโก้ แลนด์
หุ่นยนต์ เหล็กเท็ตสึจนิ
โกเบ ฮาร์ เบอร์ แลนด์
พิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาตร์ โอซาก้ า
หรื อ เลือ ก ซือ้ ทัวร์ เสริ มยูนิ เวอร์ แ ซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ ใหญ่ ท่า นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่ รวมค่ า
รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ท่านที่ซื ้อทัวร์ เสริมนาท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ร่ วมสนุก
ท้ าทายกับเครื่ องเล่นหลาก หลายชนิดตื่นเต้ น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้ จากเรื่ อง “แบ็คดราฟท์ ”
ล่องเรื อผจญภัยกับไดโนเสาร์ จากเรื่ อง“จูราสสิคพาร์ ค” นัง่ เรื อเพื่อพบกับความน่าสะพรึ งกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์ จริ งกับ
“จอว์ ” ใช้ ทนุ สร้ างมหาศาลกว่า 1,500 ล้ านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่ องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์ แมน” ที่
รอให้ ท่านพิสจู น์ความมันส์ พร้ อมทังพบกั
้ บโซนใหม่ “วันเดอร์ แลนด์ ” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
กับตัวการ์ ตนู สุดน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้ างเพื่อ
เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ รี่พอตเตอร์ ให้ ท่านได้ เข้ าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE
FLYING DINOSAUR เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ กับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุด ที่จะได้ ให้ คณ
ุ บินได้ ในโซน Jurassic Park เป็ นอีก 1
ใน เครื่ องเล่นหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้ รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจุดทิง้ ดิ่งสูงสุดถึง
37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็ นโซนใหม่ลา่ สุดที่สร้ างเอาใจสาวกเจ้ าตัวเหลืองสุดกวนที่โด่งดังมาจาก เรื่ อง Depicable
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Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนนี ้คือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้ วย ร้ านค้ าขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร
โชว์ตา่ งๆ มากมาย รวมทังยั
้ งมีเครื่ องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็ นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สดุ อีกทัง้ สาหรับท่านที่ชื่น
ชอบนักสืบจิ๋วโคนันที่กระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์ แซล ญี่ ปนุ่ ต้ องนากลับมาอี กครัง้ ภายในงานจะมีทงั ้ เกมไขปริ ศนาสืบคดี
Real Escape Game ตามด้ วย Entertainment Restaurant ร้ านอาหารพร้ อมเสิร์ฟ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะได้ ดื่มด่า
กับโลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จงึ ไม่ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า*

ที่พัก

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม OSAKA HOTELหรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) – ห้ างอิออน มอลล์ – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) –
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 17.35 – 21.25)
เช้ า

กลางวัน
17.35 น.
21.25 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิปกครอง
และออกคาสัง่ ให้ ก่อสร้ างปราสาทแห่งนี ้นับเป็ นแลนด์มาร์ กอันดับหนึ่งของโอซาก้ า
ช้ อปปิ ้ งห้ างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ ท่านได้ ซือ้ ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้ าน 100 เยน ทุกอย่างในร้ านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้
อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย อิออน มอลล์
สมควรแก่ เวลาเดินทางนาท่ านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้ า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

ราคาแนะนาเพียง NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
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กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 19 – 24 พ.ค. 63

49,900.-

49,900.-

47,900.-

8,900.-

32,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโ ดยสารจ านวน 10 ท่า นขึ ้นไป ถ้ า ผู้โ ดยสารไม่ค รบจานวน
ดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
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4.

การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวั นหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินการบินไทย 30 กิโล
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
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7.

- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ ญี่ปนุ่ NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรั ฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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