NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563
เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO | หมูบ่ ้ านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
วัดโอสุคนั นอน | ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ | ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ | แช่ออนเซ็น 2 คืน
อิสระท่องเที่ยวและช้ อปปิ ง้ เมืองโอซาก้ า 1 วัน
ราคาเริ่มต้ นแนะนาเพียง

57,900.-

ทัวร์ ญ่ ีปนุ่ NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6D4N (TG)

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบเุ ซ็นแทร์ ) (TG644 00.05 – 08.00+1)
วันที่ 2. สนามบินชูบเุ ซ็นแทร์ (นาโกย่า) – หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ – แช่ออนเซ็น
วันที่ 3. ทาคายาม่า – ตลาดเช้ าทาคายาม่า – นาโกย่า – วัดโอสุคนั นอน – ย่านร้ านค้ าโอสุ – มิเอะ – เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO –
แช่ออนเซ็น
วันที่ 4. มิเอะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้ าฟูชิมอิ ินาริ – โอซาก้ า – ร้ านขายของฝาก – ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ
วันที่ 5. อิสระท่องเที่ยวและช้ อปปิ ง้ เมืองโอซาก้ า
วันที่ 6. ชมซากุระด้ านนอกปราสาทโอซาก้ า – ริงค์กุ พรี เมียม เอาท์เล็ท – ห้ างอิออน มอลล์ – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) –
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG673 17.35 – 21.25)
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วันที่ 1
21.00 น.

วันที่ 2
00.05 น.
08.00 น.

กลางวัน

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) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่ า –
ที่ว่าการอาเภอเก่ าทาคายาม่ า – ย่ านเมืองเก่ าซันมาจิ ซูจิ – แช่ ออนเซ็น
ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคัญมาก!!ไม่ อ นุ ญาตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
นาโกย่ า เป็ นเมืองที่มีประวัตศิ าสตร์ มายาวนาน เป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ใน ภูมภิ าคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปนุ่ มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย 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 นจวนผู้วา่ แห่งเมือง
ทาคายาม่า เป็ นที่ทางานและที่อ ยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็ นย่านเมืองเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์บ้านเรื อนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ ได้ เป็ น
อย่างดี ตัวเมืองล้ อมรอบด้ วยคูน ้าและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัตคิ วามเป็ นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้ านค้ าจะ

ทัวร์ ญ่ ีปนุ่ NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6D4N (TG)

เปิ ดให้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง ของที่ระลึก รวมทัง้ สาเกที่ขึ ้นชื่อด้ วย คนที่อาศัยอยู่แถวนี ้ ดัดแปลงบ้ านเป็ นร้ านขายของต่างๆ
(traditional shop) เพื่อรับนักท่องเที่ยว และยังมีการขายสินค้ าพื ้นเมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญี่ปนุ่ (washi) ของ
ที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

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

ทาคายาม่ า – ตลาดเช้ าทาคายาม่ า – นาโกย่ า – วัดโอสุคันนอน –
ย่ านร้ านค้ าโอสุ – มิเอะ – เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ตลาดเช้ าทาคายาม่ า ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อเลือกชมผักสดผลไม้ หลากหลายชนิดอาหารพื ้นเมืองที่นามาปรุง
สดๆสะอาด และยังมีเสื ้อผ้ า กระเป๋ า ของแกะสลัก ของเล่นของที่ระลึกของพื ้นเมืองต่างๆมากมาย
ศาลเจ้ าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้ างขึ ้นเมื่อเกือบ 700 กว่าปี มาแล้ วตังแต่
้ ปี 1333 เป็ นวัดในพระพุทธศาสนา
ที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวัดแห่งนีเ้ ป็ นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นเทพเจ้ าที่ขึ ้นชื่อเรื่ องความ
เมตตา แกะสลักอย่างประณี ตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ ห้องโถงใหญ่ คือห้ องสมุดชินปูคจุ ิ ที่จัดเก็บ
หนังสือภาษาญี่ ปนและภาษาจี
ุ่
น กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านีเ้ ป็ นสมบัติของชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึง
สาเนาที่เก่าแก่ที่สดุ ของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวัตศิ าสตร์ ต้นกาเนิดของญี่ปนุ่
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กลางวัน

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ช้ อปปิ ้ งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้ อปปิ ง้ ที่อยู่เยื ้องกับบริเวณวัดโอสุคนั นอน เป็ นถนนการค้ าที่มีชื่อเสียงและได้ รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากด้ วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศแบบดังเดิ
้ ม มีร้านค้ าและร้ านอาหารกว่า 400 ร้ านค้ า
เรี ยงรายอยู่สองข้ างทางของขึ ้นชื่อของโอสุก็คือไก่ทอดยอดนิยมอย่างร้ าน GABURI CHICKEN
มิเอะ ตังอยู
้ ่ตรงเกือบศูนย์กลางของประเทศญี่ปนุ่ ขึ ้นชื่อเรื่ องใบไม้ แดง, การปี นเขา, สกี, และมีจดุ ชมวิวหาดทรายชายฝั่ งแบบ
เว้ าแหว่ง รวมทังธรรมชาติ
้
ที่สมบูรณ์ นอกจากนีย้ ังมีแหล่งบันเทิง เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็ นงานประดับ
ไฟที่สดุ อลังการของญี่ ปนุ่ โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้ านดวง” วิวดอกไม้ นานาพันธุ์ ซึ่งดอกไม้ เป็ นสิ่งดึงดูดใจหลักของ
งานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน มีดอกไม้ และต้ นไม้ หลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มี
ดอกไม้ เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี ส่วนในอาคารเรื อนกระจกยักษ์ มีพนั ธุ์ไม้ ที่ปลูกในกระถาง
ทังสวนดอกไม้
้
Andes และสวนดอกไม้ Begonia

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MIE HOTEL หรือเทียบเท่ า
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปุ่น

มิเอะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้ า –
ร้ านขายของฝาก – 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
วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรื อ วัดธารน ้าใส ตังอยู
้ ่บนเนินเขาฮิงาชิยาม่า ในปี 1994 ยูเนสโกได้ บนั ทึกไว้ เป็ นมรดกโลก
ภายในวัดนี ้มีสงิ่ น่าสนใจอยู่หลายอย่างตังแต่
้ เวทีคิโยมิสึ ลานกว้ างที่ยื่นออกจากตัวอาคารหลักไปยังเนินเขาโดยที่ฐานของ
ลานนี ้ใช้ ไม้ ซุงขัดกันเป็ นโครงขึ ้นมาโดยมิได้ ใช้ ตะปูซกั ตัวเดียวและ น ้าตกโอโทวะ ที่ไหลมาจากบนเขามาถึงข้ างล่างได้ แยกเป็ น
3 สาย ให้ ท่านได้ ใช้ กระบวยลองน ้าดื่ม ซึ่งแต่ละ่ สายนัน้ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่าจะได้ รับสิง่ มงคลต่างกัน เช่น อายุยืน, สาเร็ จในหน้ าที่
การงานและเรื่ องความรัก อีกทังยั
้ งมีหินคูร่ ักที่อยู่ใน ศาลเจ้ าจิชู (Jishu shrine) เป็ นหินสองก้ อนอยู่ตดิ กับพื ้นโดยให้ คนที่มาได้
ตังจิ
้ ตถึงคนที่เรารั กแล้ วออกเดินจากหินก้ อนหนึ่งไปยังอีกก้ อนทัง้ ๆที่ ปิดตา ถ้ าเดินไปถึงได้ ก็แสดงว่าจะได้ อ ยู่ด้วยกัน แ ละ
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สุดท้ าย ให้ ท่านได้ เดินเลือกดูเลือกซื ้อของฝากจาก “ถนนสายกาน ้าชา” ก่อนกลับกันอีกด้ วย
ศาลเจ้ าฟูชมิ ิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรื อเรี ยกกันว่าศาลเจ้ าเสาแดง ศาลเจ้ าสุนัขจิง้ จอก เป็ นศาลเจ้ าศาสนาชินโต
สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศให้ กับเทพเจ้ าอินาริ เทพเจ้ าแห่งการเพาะปลูก สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 711 ตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของเกียวโต บริ เวณ
เขาอินาริ ที่นี่เป็ นหนึ่งในที่ เที่ ยวยอดฮิตของเกี ยวโต ด้ วยเอกลักษณ์ ของศาลเจ้ าที่ มีเสาโทริ อิสีแดงนับพันต้ น ซึ่ง เสาโทริ อิ
จานวนมาก มาจากการบริจาคของคนที่ศรัทธา ผู้ที่บริ จาคจะได้ รับการจารึ กชื่ออยู่ด้านหลังเสา โดยเสา 1 ต้ นมีมลู ค่าบริ จาค
300,000 – 1,000,000 เยน

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
โอซาก้ า เป็ นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็ นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปนุ่
ช้ อปปิ ง้ ร้ านจาหน่ ายของฝาก ที่รวบรวมสินค้ าชันน
้ าไว้ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องใช้ ไฟฟ้า หรื อของใช้ ในชีวติ ประจาวันของ
คนญี่ปนรวมถึ
ุ่
งเครื่ องสาอางค์ตา่ งๆ
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

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

วันที่ 5 อิสระท่ องเที่ยวและช้ อปปิ ้ งเมืองโอซาก้ า
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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ให้ ท่านได้ เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้ า โดยมีไกด์ค่อยให้ คาแนะนาต่างๆกับท่านในการเดินทาง
เช่ น ย่ านชินไซบาชิ เต็มไปด้ วยความหลากหลายของร้ านค้ าและแบรนด์ดงั มากมายตังอยู
้ ่ปะปนไปกับร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม
ของญี่ปนุ่ ได้ แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรี ยกได้ ว่าเป็ นศูนย์รวมแทบ
จะทุกยี่ห้อดังทัว่ โลกเลยก็วา่ ได้ นอกจากนี ้แล้ วยังมีสนิ ค้ าจาพวกอาหารและเครื่ องดื่มหรื อตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้ เลือกซือ้ เช่นกัน
และนอกเหนือไปจากร้ านค้ าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้ วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้ านค้ าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้ หลังคาเดียวกันมีเส้ นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้ าให้ เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดังเดิ
้ ม ,อัญมณี
เครื่ องประดับและร้ านหนังสือ เป็ นแหล่งที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าชื่อดังและร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ได้ จุใจ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆต่างๆมากมาย เช่น

วัดชิเทนโนจิ
พิพธิ ภัณ์สัตว์ นา้ ไคยูกัง
ศาลเจ้ าเฮอัน
ชิงช้ าสวรรค์ เท็มโปซาน
อะเมะริคามูระ
เลโก้ แลนด์
หุ่นยนต์ เหล็กเท็ตสึจนิ
โกเบ ฮารเบอร์ แลนด์
พิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาตร์ โอซาก้ า
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จงึ ไม่ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า*

ที่พัก

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม OSAKA HOTELหรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 ชมซากุระด้ านนอกปราสาทโอซาก้ า – ริงค์ กุ พรีเมียม เอาท์ เล็ท – ห้ างอิออน
มอลล์ – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(TG673 17.35 – 21.25)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ชมด้ านนอกของ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยที่โช
กุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคาสัง่ ให้ ก่อสร้ างปราสาทแห่งนีน้ บั เป็ นแลนด์มาร์ กอันดับหนึ่งของโอซาก้ าที่ต้องมาเยือนสักครัง้
และบริเวณสวนในปราสาทโอซาก้ า มีสวนซากุระเรี ยงรายกันมากมายให้ ท่านชมและถ่ายรูป
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กลางวัน

17.35 น.
21.25 น.

ริงค์ กุ พรีเมียม เอาท์ เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบให้ ดเู หมือนกับรี สอร์ ทโดยได้
แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ ของอเมริ กาและมีร้านค้ าถึง 150 ร้ านที่พร้ อมให้ ท่านได้ เดินเข้ าไป
เลือกซื ้อของ ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมของญี่ ปนุ่ หรื อ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior ,
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ
อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้ อปปิ ง้ ที่ ห้ างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ ท่านได้ ซื ้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้ าน 100 เยน ทีทกุ อย่างในร้ านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้
สมควรแก่ เวลาเดินทางนาท่ านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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ราคาเริ่มต้ นแนะนาเพียง : NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 26 – 31 มี.ค. 63
วันที่ 02 - 07 เม.ย. 63
วันที่ 08 – 13 เม.ย. 63
วันที่ 13 – 18 เม.ย. 63
(วันหยุดสงกรานต์)

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

58,900.57,900.62,900.-

58,900.57,900.62,900.-

56,900.55,900.60,900.-

8,900.8,900.8,900.-

35,900.36,900.37,900.-

65,900.-

65,900.-

63,900.-

8,900.-

39,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

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
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 วงเทศกาลวันหยุด 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 ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

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
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

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 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ **ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้ นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่ องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- 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%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.

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
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4.

ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าหมายเหตุ

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน

2.

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 ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ

3.
4.

5.
6.

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย

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 จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
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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 นระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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