NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปี ใหม่ 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย

เดินทาง ธันวาคม 62 – มกราคม 63
หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ | ปราสาทมัตสึโมโตะ(ชมด้ านนอก) | ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
พิธีชงชา | ลานสกีฟจู ิ | ฟาร์ มสตรอว์เบอร์ รี | นัง่ รถไฟชินคันเซ็น | แช่ออนเซ็น 3 คืน
งานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination
ราคาแนะนาเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

62,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG644 00.05 - 07.30+1)
วันที่ 2. สนามบินนาโกย่า – เมืองนาโกย่า – หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่วา่ การอาเภอเก่าทาคายาม่า – ลิตเติ ้ลเกียวโต –
ถนนสายซันมาชิ ซูจิ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่ 3. ตลาดเช้ าทาคายาม่า – มัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ(ชมด้ านนอก) – ถนนกบมัตสึโมโตะ – อิออน มอลล์ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – พิธีชงชา – ลานสกีฟจู ิ – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว – หมูบ่ ้ านโอชิโนะฮักไก – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่ 5. ฟาร์ มสตรอว์เบอร์ รี – ทะเลสาบฮามานะ – แหล่งเพราะพันธุ์ปลาไหล – นัง่ รถไฟชินคันเซ็น – ช้ อปปิ ง้ สถานีนาโกย่า –
ช้ อปปิ ง้ ย่านซาคาเอะ – Nabana no sato Winter Illumination – นาโกย่า (สนามบินนาโกย่า)
วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG647 00.30 - 05.10)
ทัวร์ ญี่ปนุ่ NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปี ใหม่ 6วัน 4คืน (TG)

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (TG644 00.05 – 07.30+1)
20.30 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ

สนามบิ น นาโกย่ า – เมื อ งนาโกย่ า – หมู่ บ้ า นชิ ร าคาวาโกะ – ทาคายาม่ า –
วันที่ 2 ที่ว่ า การอ าเภอเก่ า ทาคายาม่ า – ลิ ต เติ ล้ เกี ย วโต – ถนนสายซั น มาชิ ซู จิ –
แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ
00.05 น.
07.30 น.

กลางวัน

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG644
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่ า ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคัญมาก!!ไม่ อนุ ญ าตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมูบ่ ้ านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงั คงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปนุ่ ขนานแท้ ดงเดิ
ั ้ ม และยังได้ รับเลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้ างของบ้ านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี
และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้ า จึงเรี ยกหมูบ่ ้ านสไตล์นี ้ว่า “กัสโช” และมีผ้ คู นจากทั่วทุกมุมโลก
หลัง่ ไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 680,000 คน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองทาคายาม่ า นาท่านเข้ าชมด้ านนอกของ ทาคายาม่า จินยะ หรื อ ที่ว่าการอาเภอเก่ าทาคายาม่ า ซึ่งเป็ นจวนผู้วา่ แห่ง
เมืองทาคายาม่า เป็ นที่ทางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ นาท่านเดินทานสู่ หมู่บ้าน ลิตเติล้ เกียวโต (LITTLE KYOTO) หรื อ เขตเมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ
ซึ่งเป็ นหมูบ่ ้ านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที่ยังอนุรักษ์ และคงสภาพเดิมได้ เป็ นอย่างดี อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเที่ยวและ
ชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนโบราณและร้ านค้ าต่างๆและบริ เวณใกล้ เคียงยังมีสะพานข้ ามแม่น ้า
สีแดงอันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองจุดถ่ายรูปที่สวยเห็นลาธารใสไหลผ่านกลางเมืองอันงดงาม

ทัวร์ ญี่ปนุ่ NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปี ใหม่ 6วัน 4คืน (TG)

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3

ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เป็ นย่านเมืองเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์บ้านเรื อนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ตัวเมืองล้ อมรอบด้ วย
คูน ้าและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้ านค้ าจะเปิ ดให้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง
ของที่ ระลึก รวมทัง้ สาเกที่ขึ ้นชื่ อด้ วย คนที่อ าศัยอยู่แถวนี ้ ดัดแปลงบ้ านเป็ นร้ านขายของต่างๆ (traditional shop) เพื่อ รั บ
นักท่องเที่ยว และยังมีการขายสินค้ าพื ้นเมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญี่ ปนุ่ (washi) ของที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา และอื่นๆ
อีกมากมาย
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ า
หลังอาหารค่า ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปนุ่

ตลาดเช้ า ทาคายาม่ า – มั ต สึ โ มโตะ – ปราสาทมั ต สึ โ มโตะ(ชมด้ า นนอก) –
ถนนกบมัตสึโมโตะ – อิออน มอลล์ – แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ตลาดเช้ าทาคายาม่ า ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อเลือกชมผักสดผลไม้ หลากหลายชนิดอาหารพื ้นเมืองที่นามา
ปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสื ้อผ้ า กระเป๋ า ของแกะสลัก ของเล่นของที่ระลึกของพื ้นเมืองต่างๆมากมาย
ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมด้ านนอก) มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดา และปี กด้ านต่างๆ
ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1590 โดยอิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้ เป็ นที่พกั ของบรรดาเจ้ าเมืองใน
อดีต ปัจจุบนั หลังจากได้ รับการจัดตังเป็
้ นสมบัตปิ ระจาชาติญี่ปนุ่ ได้ ปรับให้ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สาหรับรวบรวมข้ อมูลประวัตศิ าสตร์
ของญี่ปนุ่ และประวัตศิ าสตร์ ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปนุ่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ถนนกบมัตสึโมโตะ หรื อมีอีกชื่อว่า Nawate Dori เหตุผลที่ใช้ ชื่อนี ้เพราะรูปปัน้ กบอยู่ที่ปากทางเข้ า ถนนเส้ นนี ้เป็ นถนน
คนเดินสายเล็ก มีร้านค้ า ร้ านอาหาร ร้ านขนม ร้ านของฝากมากมาย
อิออน มอลล์ ห้ างสรรพสินค้ าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ ปนุ่ มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้ าน เช่น MUJI, 100 yen
Sanrio store, Capcom games arcade , ร้ านขายเครื่ องกีฬา และซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ISAWA HOTELหรือเทียบเท่ า
หลังอาหารค่า ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปนุ่

ค่า
ที่พัก

ทัวร์ ญี่ปนุ่ NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปี ใหม่ 6วัน 4คืน (TG)

วันที่ 4

ทะเลสาบคาวาคุ จิโกะ – พิธี ชงชา – ลานสกี ฟูจิ – ศู นย์ จ าลองแผ่ นดิ นไหว –
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทะเลสาบคาวาคุ จิโกะ เป็ น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่ สงู ที่สดุ ในญี่ ปนและถื
ุ่
อเป็ นสัญ ลักษณ์ ของการ
ท่อ งเที่ยวญี่ ปนเลย
ุ่
หรื อ หลายคนรู้ จักทะเลสาบเหล่านีใ้ นนาม Fuji Five Lakes เพราะประกอบด้ วยทะเลสาบทัง้ 5 ได้ แก่
Saiko, Yamanakako, Shojiko, Motosuko และ Kawaguchiko จากนันพาไปสั
้
มผัสวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชาวญี่ปนนั
ุ่ ่นก็คือ
การเรียนพิธีชงชาญี่ปนุ่ โดยการชงชาตามแบบญี่ปนุ่ นัน้ มีขนตอนมากมาย
ั้
เริ่มตังแต่
้ การชงชา การจับถ้ วยชา และ
การดื่มชา ทุกขันตอนนั
้
นล้
้ วนมีขนตอนที
ั้
่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็ นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ ลองชงชา
ด้ วยตัวท่านเองอีกด้ วย ซึ่งก่อนกลับให้ ท่านอิสระเลือกซื ้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัยผลิตภัณฑ์ชาเขียวอันเลื่ องชื่อของ
เมืองและผลิตภัณฑ์สนิ ค้ ามาตรฐานญี่ปนุ่ ให้ ท่านเลือกซื ้อเป็ นของฝากที่ระลึกได้ อีกมากมายหลายชิ ้น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ลานสกีฟูจิ สัมผัส ลานสกี ให้ ทุกท่านได้ อิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ กลับไปอวดคน
ทางบ้ าน หากท่านต้ องการเล่น เลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์ , ชุดสาหรับเล่นสกีและเครื่ องเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ
500-15,000 เยน**
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ลานสกี เข้ าไม่ได้ เนื่ องจากสภาพอากาศ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เป็ น Fuji Visitor
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื อ้ ของที่ระลึกเกี่ ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็ นจุด
ถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้ สวยงามในช่วงฤดูหนาว

ทัวร์ ญี่ปนุ่ NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปี ใหม่ 6วัน 4คืน (TG)

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็ นหมูบ่ ้ านน ้าใส ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดยามานาชิ เดินทางมาเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิจึงนิยม
เดินทางมาที่หมู่บ้านน ้าใสแห่งนี ้ ที่นี่มีความสวยงามได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1934 และได้ รับ
คัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในภูมทิ ศั น์ทางน ้าที่งดงามร้ อยอันดับในปี ค.ศ. 1985

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ า
หลังอาหารค่า ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปนุ่

ฟาร์ มสตรอว์ เ บอร์ รี – ทะเลสาบฮามานะ – แหล่ งเพราะพั น ธุ์ ปลาไหล –
วันที่ 5 นั่ งรถไฟชิ น คั น เซ็ น – ช้ อปปิ ้ งสถานี น าโกย่ า – ช้ อปปิ ้ งย่ านซาคาเอะ –
Nabana no sato Winter Illumination – นาโกย่ า (สนามบินนาโกย่ า)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ฟาร์ มสตรอว์ เบอร์ รี ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินการเลือกชมและซื ้อสตรอว์เบอร์ รี ไร่สตรอว์เบอร์ รี ของชาวญี่ ปนุ่ ที่มีการปลูกอย่าง
พิถีพถิ ันและได้ รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขันตอน
้
ทาให้ ผลของสตรอว์เบอร์ รีนนั ้ มีขนาดใหญ่ สีแดงสด กว่าบ้ าน
เราหลายเท่า ท่านจะได้ ช มถึงวิธีการเก็บสตรอว์เบอร์ รีและที่สาคัญคือท่านสามารถชิมสตรอว์เบอร์ รีในไร่ นีไ้ ด้ และท่านยัง
สามารถซื ้อกลับมาเป็ นของฝากแก่คนที่บ้านได้ อีกด้ วย
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กลางวัน

ค่า

ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ อิสระให้ ท่านได้ ชมทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบหรื อเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด ตังอยู
้ ่เรี ยงรายริมทะเลสาบพร้ อมภัตตาคารหรูและ
ศูนย์จาหน่ายสินค้ า อาหารพื ้นเมือง เช่น พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ ้ว ที่ขึ ้นชื่อเพื่อเป็ นของฝากและสตาร์ บคั สุดชิล
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่ งเพาะพันธุ์ปลาไหล
นั่งรถไฟชินคันเซ็น เพื่อให้ ท่านได้ สมั ผัสประสบการณ์ นัง่ รถไฟชินคันเซ็น หรื อ รถไฟหัวกระสุน ด้ วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240
ก.ม./ชม. ถือเป็ นรถไฟที่มีความปลอดภัยที่สดุ ในโลกอีกด้ วย

ช้ อปปิ ้ งสถานีนาโกย่ า – ช้ อปปิ ้ งย่ านซาคาเอะ อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย กับย่านช้ อปปิ ง้ ในเมืองนาโกย่า เช่น
สถานีเจอาร์ นาโกย่า สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกย่า ซึ่งมีห้างสรรพสินค้ าใหญ่ๆ อยู่มากมาย รวมถึงแหล่งสินค้ าแบรนด์เนม
ยี่ห้อต่างๆอีกด้ วย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ ช้ อปปิ ้ งสถานีนาโกย่ า – ช้ อปปิ ้ งย่ านซาคาเอะ
Nabana no sato Winter Illumination เป็ นงานประดับไฟที่สดุ อลังการของญี่ปนุ่ โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้ านดวง”
วิวดอกไม้ นานาพันธุ์ ซึ่งดอกไม้ เป็ นสิง่ ดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน มีดอกไม้ และต้ นไม้
หลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี ส่วนใน
อาคารเรื อนกระจกยักษ์มีพนั ธุ์ไม้ ที่ปลูกในกระถางทังสวนดอกไม้
้
Andes และสวนดอกไม้ Begonia
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จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

วันที่ 6 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG647 00.30 - 05.10)
00.30 น.
05.10 น.

นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

ราคาแนะนาเพียง : NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปี ใหม่ 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
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 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค.63
62,900
62,900
60,900
9,900
50,900
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 10,500.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี แู ลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า
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 25 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
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
บินมีการการันตีมัดจาที่นงั่ 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 าเดินทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ
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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
ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ 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
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ อ งพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ นอนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่
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 เจแปนแอร์ ไลน์ 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล]
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%
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กาหนด)
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 ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
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

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่
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 าเมืองของญี่ปนุ่ **

ทัวร์ ญี่ปนุ่ NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปี ใหม่ 6วัน 4คืน (TG)

1.
2.
3.

ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)

กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ 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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