NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม 2563

ชมซากุระ ริมแม่นา้ ยามาซากิ | เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO | หมู่บา้ น
มรดกโลกชิราคาวาโกะ | ปราสาทมัตซึโมโต้ | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | เก็บสตรอว์เบอร์รี
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

48,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 07.30)
วันที่ 2. นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – นาโกย่า – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า –
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 3. ตลาดเช้าทาคายาม่า – เมืองมัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ (ชมด้านนอก) – ถนนกบมัตซึโมโต้ – อิออน มอลล์ – นาโกย่า
วันที่ 4. เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – มิเอะ – เทศกาล Nabana no Sato Illumination – นาโกย่า
วันที่ 5. สวนผลไม้ (สตรอว์เบอร์รี **ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ**) – ชมซากุระ ริมแม่นา้ ยามาซากิ (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) –
วัดนิตไทจิ – ศาจเจ้าโอสุคนั นอน – ย่านร้านค้าโอสุ – ช้อปปิ ้งซาคาเอะ
วันที่ 6. นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG647 00.30 – 05.10)
ทัวร์ญ่ปี นุ่ NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วัน 3คืน (TG)

วันที่ 1
21.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์)
[TG644 00.05 – 07.30+1]
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –
วันที่ 2 ทาคายาม่า – ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ –
แช่น้าแร่ธรรมชาติ
00.05 น.
07.30 น.

กลางวัน

ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด
จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
นาโกย่า เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปนุ่ มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากทาย ทัง้ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่ยังคงอนุรักษ์บา้ นสไตล์ญ่ีปนขนานแท้
ุ่
ดั้งเดิมและได้รับเลือกจากองค์กร
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดีและ
รู ปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ นสไตล์นีว้ ่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว้าง 10 เมตร

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เมืองทาคายาม่า นาท่านชมด้านนอกของ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็ นจวนผูว้ ่าแห่งเมือง
ทาคายาม่า เป็ นที่ทางานและที่อ ยู่อาศัยของผู้ว่ าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุ น
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เป็ นย่านเมืองเก่าที่ยงั คงอนุรกั ษ์บา้ นเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็ น
อย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูนา้ และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้า จะ
เปิ ดให้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง ของที่ระลึก รวมทัง้ สาเกที่ขึน้ ชื่อด้วย คนที่อาศัยอยู่แถวนี ้ ดัดแปลงบ้านเป็ นร้านขายของต่ า งๆ
(traditional shop) เพื่อรับนักท่องเที่ยว และยังมีการขายสินค้าพืน้ เมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญี่ปนุ่ (washi) ของ
ที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา

ทัวร์ญ่ปี นุ่ NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วัน 3คืน (TG)

คา่
ที่พัก

วันที่ 3

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

ตลาดเช้าทาคายาม่า – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้(ชมด้านนอก) –
ถนนกบมัตซึโมโต้ – อิออน มอลล์ – นาโกย่า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ตลาดเช้าทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ เลือกชมผักสดผลไม้หลากหลายชนิดอาหารพืน้ เมืองที่นามาปรุ ง
สดๆสะอาด และยังมีเสือ้ ผ้า กระเป๋ า ของแกะสลัก ของเล่นของที่ระลึกของพืน้ เมืองต่างๆมากมาย
ปราสาทมัตซึโมโต้ (ชมด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดา และปี กด้านต่างๆ
ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1590 โดยอิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็ นที่พกั ของบรรดาเจ้าเมื องใน
อดีต ปั จจุบนั หลังจากได้รบั การจัดตั้งเป็ นสมบัติประจาชาติญ่ปี นุ่ ได้ปรับให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ สาหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์
ของญี่ปนุ่ และประวัติศาสตร์ของจังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปนุ่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ถนนกบมัตซึโมโต้ หรือมีอีกชื่อว่า Nawate Dori เหตุผลที่ใช้ชื่อนีเ้ พราะรู ปปั้ นกบอยู่ที่ปากทางเข้า ถนนเส้นนีเ้ ป็ นถนนคน
เดินสายเล็ก มีรา้ นค้า ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านของฝากมากมาย
อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ท่ วั ประเทศญี่ปนุ่ มีรา้ นค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen
Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่
บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่
ที่พัก

ทัวร์ญ่ปี นุ่ NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วัน 3คืน (TG)

วันที่ 4
เช้า

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – มิเอะ – เทศกาล Nabana no Sato
Illumination – นาโกย่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พานักของจักรพรรดิญ่ีปนุ่ ในช่วงปี 794 – 1868 และปั จจุบนั นีก้ ็เป็ นเมืองที่ ใหญ่
เป็ นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทัง้ มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็ น
ส่วนมาก ศาลเจ้าฟู ชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุนัขจิง้ จอก เป็ นศาลเจ้า
ศาสนาชินโต สร้างขึน้ เพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าอินาริ เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 711 ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของเกียว
โต บริเวณเขาอินาริ ที่นี่เป็ นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงนับพันต้น ซึ่งเสา
โทริอิจานวนมาก มาจากการบริจาคของคนที่ศรัทธา ผู้ที่บริจาคจะได้รับการจารึกชื่ออยู่ดา้ นหลังเสา โดยเสา 1 ต้นมีมูลค่ า
บริจาค 300,000 – 1,000,000 เยน

วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วัดธารนา้ ใส ตัง้ อยู่บนเนินเขาฮิงาชิยาม่า ในปี 1994 ยูเนสโกได้บนั ทึกไว้เป็ นมรดกโลก
ภายในวัดนีม้ ีสิ่งน่าสนใจอยู่หลายอย่างตั้งแต่ เวทีคิโยมิสึ ลานกว้างที่ยื่นออกจากตัวอาคารหลักไปยังเนินเขาโดยที่ฐานของ
ลานนีใ้ ช้ไม้ซุงขัดกันเป็ นโครงขึน้ มาโดยมิได้ใช้ตะปูซักตัวเดียว และ นา้ ตกโอโทวะ ที่ไหลมาจากบนเขามาถึงข้างล่างได้แยก
เป็ น 3 สาย ให้ท่านได้ใช้กระบวยลองนา้ ดื่ม ซึ่งแต่ล่ะสายนัน้ ชาวญี่ปนุ่ เชื่อว่าจะได้รับสิ่งมงคลต่างกัน เช่น อายุยืน, สาเร็จใน
หน้าที่การงานและเรื่องความรัก อีกทัง้ ยังมีหินคู่รักที่อยู่ใน ศาลเจ้าจิชู (Jishu shrine) เป็ นหินสองก้อนอยู่ติดกับพืน้ โดยให้คน
ที่มาได้ตั้งจิตถึงคนที่เรารักแล้วออกเดินจากหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนทั้งๆที่ปิดตา ถ้าเดินไปถึงได้ก็แสดงว่าจะได้อยู่ดว้ ยกัน
และสุดท้าย ให้ท่านได้เดินเลือกดูเลือกซือ้ ของฝากจาก “ถนนสายกานา้ ชา” ก่อนกลับกันอีกด้วย
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
มิเอะ ตัง้ อยู่ตรงเกือบศูนย์กลางของประเทศญี่ปนุ่ ขึน้ ชื่อเรื่องใบไม้แดง, การปี นเขา, สกี, และมีจุดชมวิวหาดทรายชายฝั่ งแบบ
เว้าแหว่ง รวมทั้งธรรมชาติที่สมบูรณ์ นอกจากนีย้ ังมีแหล่งบันเทิง เทศกาล NABANA NO SATO เป็ นงานประดับไฟที่สุด
อลังการของญี่ปนุ่ โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง”วิวดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดอกไม้เป็ นสิ่งดึงดูดใจหลักของงานประดับ
ไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้เพี ยง
อย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยักษ์มีพนั ธุไ์ ม้ที่ปลูกในกระถางทัง้ สวนดอกไม้
Andes และสวนดอกไม้ Begonia

คา่
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

นาโกย่า – สวนผลไม้ (สตรอว์เบอร์รี **ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ**) – ชมซากุระ
วันที่ 5 ริมแม่น้ายามาซากิ (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) – วัดนิตไทจิ – ศาจเจ้าโอสุคันนอน
– ย่านร้านค้าโอสุ – ช้อปปิ้ งซาคาเอะ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเลือกชมและซือ้ สตรอว์เบอร์รี ไร่สตรอว์เบอร์รี ของชาวญี่ปนุ่ ที่มีการปลูกอย่า ง
พิถีพิถันและได้รบั การดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาให้ผลของสตรอว์เบอร์รีนั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด กว่าบ้าน
เราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอว์เบอร์รีแ ละที่สาคัญคือท่า นสามารถชิม สตรอว์เบอร์รีใ นไร่นี ้ได้ และท่านยัง
สามารถซือ้ กลับมาเป็ นของฝากแก่คนที่บา้ นได้อีกด้วย
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ชมซากุระ ริมแม่น้ายามาซากิ เป็ นหนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ ซึ่งสามารถชมซากุระได้ตลอดสองฝั่ งข้างทาง
ซึ่งมีตน้ ซากุระเรียงรายเป็ นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตรอีกทัง้ ยังสามารถเดินลงบันไดไปบริเวณริมนา้ ได้

วั ด นิ ต ไทจิ วัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่ า งประเทศไทยกั บ ญี่ปุ่ น สร้างขึน้ เมื่อ ปี คศ.1904 ในสมัยรัช กาลที่ 5 ไว้เพื่ อ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รบั พระราชทางจากพระมหากษัตริยไ์ ทย ภายในจะมีรูปปั้นขององค์รัชกาล
ที่ 5 อยู่ในวัดอีกด้วยและปั จจุบนั มีคนไทยนิยมไปสักการะกันอย่างมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างขึน้ เมื่อเกือบ 700 กว่าปี มาแล้วตัง้ แต่ปี 1333 เป็ นวัดในพระพุทธศาสนา
ที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวัดแห่งนีเ้ ป็ นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นเทพเจ้าที่ขึน้ ชื่อเรื่องความ
เมตตา แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บ
หนังสือภาษาญี่ปนและภาษาจี
ุ่
น กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี เ้ ป็ นสมบัติของชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึ ง
สาเนาที่เก่าแก่ที่สดุ ของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ตน้ กาเนิดของญี่ปนุ่
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ช้อปปิ้ งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้อปปิ ้งที่อยู่เยือ้ งกับบริเวณวัดโอสุคนั นอน เป็ นถนนการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รบั
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากด้วยมนต์เสน่หข์ องบรรยากาศแบบดั้งเดิม มีรา้ นค้าและร้านอาหารกว่า 400 ร้านค้า
เรียงรายอยู่สองข้างทางของขึน้ ชื่อของโอสุก็คือไก่ทอดยอดนิยมอย่างร้าน GABURI CHICKEN
นาท่านช้อปปิ ้ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมทัง้ สวนสวยใจกลางเมืองแหล่งพักผ่อนกหย่อน
ใจและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่ เช่นร้านดงกีโ้ ฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi
เป็ นต้น อีกทัง้ สัญลักษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินที่ตอ้ งไป

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ

วันที่ 6 นาโกย่ า (สนามบิ น ชู บุ เ ซ็ น แทร์ ) – กรุ งเทพฯ (สนามบิ น สุ ว รร ณภู มิ )
(TG647 00.30 – 05.10)
00.30 น.
05.10 น.

ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชูบุเซ็นแทร์
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง : NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วัน 3คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 17 - 22 มี.ค. 63
วันที่ 24 – 29 มี.ค. 63

48,900.49,900.-

48,900.49,900.-

46,900.47,900.-

7,900.7,900.-

28,900
29,900

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

การเดิ น ทางในแต่ ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ รม์ เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
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4.

3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศญี่ปนุ่
โดยผิด กฎหมายและในขั้น ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ ปุ่น ขึน้ อยู่ กับ การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.

6.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ องพัก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดนา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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7.

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีป่ นุ่
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุ ดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ น อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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6.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต ้องแจ้ง ล่วงหน้า ทั้ง นี้ขึน้ อยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม
และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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