OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6วัน 4คืน
เดินทาง เมษายน 2563
เส้ นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า | เขื่อนคุโรเบะ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ชมชิบะซากุระ (พิ ้งค์มอส)
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination | ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ | วัดคินคะคุจิ | ภูเขาไฟฟูจิ
วัดอาซากุสะ | ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ | แช่น ้าแร่ธรรมชาติ

ราคาแนะนาเริ่ มต้ นเพียง

56,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.30)
วันที่ 2. โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้ าฟูชิมอิ ินาริ – วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี
Nabana no Sato Winter Illumination
วันที่ 3. หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่วา่ การอาเภอเก่าทาคายาม่า (ด้ านนอก) – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยาม่า
วันที่ 4. เมืองโทยาม่า – เส้ นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่ 5. ชมชิบะซากุระ (พิ ้งค์มอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – เมืองโตเกียว – ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ
วันที่ 6. วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25-21.55)
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วันที่ 1
20.00 น.
23.59 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซาก้ า (สนามบินคันไซ)
(TG622 23.59-07.30)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โอซาก้ า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ –
วันที่ 2
นาโกย่ า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
07.30 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 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 ]
เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็ นที่พานักของจักรพรรดิญี่ปนุ่ ในช่วงปี 794 – 1868 และปั จจุบนั นีก้ ็เป็ นเมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทังมี
้ ประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้ านคน ซึ่งสภาพบ้ านเมืองยังคงอนุรักษ์ เอาไว้ ในสภาพอดีตซะ
เป็ นส่วนมาก ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรื อ ศาลเจ้ าจิง้ จอกเป็ นศาลเจ้ าชินโต (Shinto) ที่มีความสาคัญ แห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรื อเสาประตูสีแดงที่เรี ยงตัวกันข้ างหลังศาลเจ้ าจานวนหลาย
หมื่นต้ นจนเป็ นทางเดินได้ ทวั่ ทังภู
้ เขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผ้ คู นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศัก ดิ์สิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรื อ พระแม่โพสพ
ตามความเชื่ อ ของไทย) จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้ าว รวมไปถึงพืชผลไร่ นาต่างๆ และมักจะมี
จิ ้งจอกเป็ นสัตว์คกู่ าย (บ้ างก็วา่ ท่านชอบแปลงร่างเป็ นจิ ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั น้ จิง้ จอกมากมายด้ วยเช่นกัน ศาลเจ้ า
แห่งนี ้มีความเก่าแก่มากถูกสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ก่อนสร้ างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็ นช่วงประมาณปี ค.ศ. 794 หรื อกว่าพัน
ปี มาแล้ ว อีกทังที
้ ่แห่งนี ้ยังได้ เป็ นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ ฮอลลีว้ ดู เรื่ อง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้ วย

บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรื อวัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่ร้ ูจักมากที่สดุ วัดหนึ่งในประเทศ
ญี่ ปนุ่ สร้ างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลับพลาหลังนีเ้ คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวัด ซึ่ง
ศาลาสีทองที่เห็นในปั จจุบนั เพิง่ ได้ รับการแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผา่ นมา จึงมองเห็นเหลืองอร่ ามสะท้ อนในสระนา้
อย่างสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบด้ วย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้ แรกมีลกั ษณะเป็ นพระราชวัง ชัน้ ที่สองเป็ นแบบบ้ านซามูไร
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ส่วนชันที
้ ่สามเป็ นแบบวัดเซน มีตานานเกี่ยวกับการ์ ตนู เรื่ องอิกคิวซัง ว่าวัดนีเ้ คยเป็ นที่พานักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผู้ที่
ชอบทายปุจฉา-วิสชั นา กับอิกคิวซังในการ์ ตนู เรื่ องอิควิ ซัง เณรน้ อยเจ้ าปั ญญา ก็จาลองเรื่ องราวเหตุการณ์ของศาลาทองในวัด
นี ้ให้ เป็ นปราสาทของท่านโชกุน ก่อนที่จะยกให้ เป็ นทรัพย์สมบัตขิ องวัดโรกุนนอนจิ

เดินทางสู่ เมืองนาโกย่ า นาท่านเข้ าชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นันเป็
้ นธีมปาร์ ค ขนาดใหญ่
ในเมืองนากาชิมา่ ซึ่งทุกปี จะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายล้ านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้ วย
โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธรรมชาติ สายน ้า อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ ที่เนรมิตขึ ้นจากดวงไฟเป็ นต้ น โดยงานแสดงไฟ
แห่งนี ้ถือเป็ นหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่

ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NAGOYA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้ า

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่ า – ที่ว่าการอาเภอเก่ าทาคายาม่ า (ด้ านนอก)
– ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยาม่ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรักษ์ บ้านสไตล์ญี่ปนขนานแท้
ุ่
ดงเดิ
ั ้ ม และยังได้ รับเลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้ างของบ้ านสามารถรองรับหิมะแตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี
และรูปร่ างของหลังคาเหมือ นกับสองมือพนมของพระเจ้ า จึงเรี ยกหมู่บ้านสไตล์นีว้ ่า “กัสโช” และมีผ้ คู นจากทั่วทุกมุมโลก
หลัง่ ไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว
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กลางวัน

หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรื อ เขตเมืองเก่ า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็ นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ที่ยงั อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้ เป็ นอย่างดี อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้ วย
บ้ านเรื อนโบราณ และร้ านค้ าหลากหลาย
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม TOYAMA HOTEL หรื อเทียบเท่า

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองทาคายาม่ า (Takayama) ชม ทาคายาม่ า จินยะ (Takayama Jinya)หรื อ ที่ว่าการอาเภอเก่ าเมืองทาคายาม่ า
(ชมด้ านนอก) ซึ่งเป็ นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นที่ทางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า
176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ

เมืองโทยาม่ า – เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า – เขื่อนคุโรเบะ –เมืองมัตสึโมโต้
– แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสัมผัสใกล้ ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า -คุโรเบะ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
เจแปนแอลป์ โดยการนาท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่ า จากนันน
้ าท่านโดยสารเคเบิล้ คาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานี บีโจดัยระ
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นาท่านเดินทางสู่ สถานี มูโรโดะ โดยรถปรั บอากาศ ระหว่างทางให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปนุ่ ให้ ท่านได้ เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่ า มี
ความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่งในสามภูเขาศัก ดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ ปนุ่
ตังแต่
้ สมัยโบราณ ให้ ท่านได้ เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ ง สามารถ
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มอง เห็นได้ ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ ทกุ ท่านได้ เดินบนเส้ นทางที่สองข้ างทางเป็ นกาแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่า
สิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็ นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ

กลางวัน

นาท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ ภเู ขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยู่สงู ที่สดุ ในญี่ ปนุ่ จากนัน้
นาท่ านโดยสารกระเช้ าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานี คุโรเบไดระ จากนัน้ นาท่านนั่งเคเบิ ้ลคาร์
ลอดภูเขาจาก สถานีคโุ รเบะไดระไปยังสถานีคโุ รเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็ นเคเบิ ้ลคาร์ แห่งเดียวในญี่ ปนที
ุ่ ่
ลอดภูเขาตังแต่
้ ต้นจนสุดเส้ นทาง ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนัน้ ชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็ นเขื่อน
ยักษ์กนน
ั ้ ้าที่ใหญ่มหึมาที่สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้ อมด้ วยภูเขานับร้ อยลูกและชมทัศนียภาพ
ของวงล้ อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 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
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั SUWA LAKE HOTEL หรื อเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปนุ่

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

ชมชิบะซากุระ (พิง้ ค์ มอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – เมืองโตเกียว
– ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิง้ ค์ มอส (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นกาเนิดมาจากทวีปอเมริ กาตะวันออกเฉียง
เหนือ ดอกไม้ ชนิดนี ้มีหลายพันธุ์ ทังสี
้ ชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พื ้นดิน ญี่ ปนน
ุ่ ามาปลูกตามรัว้ บ้ าน หรื อตามที่ลาดเอียง
ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิดอกไม้ จะบานและหน้ าตาดูคล้ ายกับดอกซากุระ
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ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่เหนือเกาะญี่ ปนด้
ุ่ วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับนา้ ทะเล นาท่านขึ ้นชมความ
งามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ ห้ ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริ สทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับ
ภูเขาไฟที่ได้ ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
หมายเหตุ: ในกรณีท่ ี ภูเขาไฟฟูจไิ ม่ สามารถขึน้ ได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์ เป็ น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ ของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิ
ได้ และยังเป็ นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้ สวยงามในช่วงฤดูหนาว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองโตเกียว (Tokyo) นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ย่ านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้ า มีสถานีรถไฟชินจูกทุ ี่เป็ นเหมือนศูนย์กลางของย่านนี ้
ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่ สดุ ในญี่ ปนุ่ ในแต่ละวันมีผ้ คู นจ านวนมากถึง 2.5 ล้ านคนที่ ใช้ บริ การสถานีแห่งนี ้ ทางด้ าน
ตะวันตกย่านนี ้ที่เต็มไปด้ วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทงโรงแรมชั
ั้
นน
้ า และในส่วนทางด้ านตะวันออกนัน้ คือ คาบูกิโจ (Kabukijo) เป็ นย่านที่เต็มไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ า , ร้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรี ที่มี
ร้ านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้ านอิซากายะ (Izakaya)
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ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั TOKYO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6 วั ด อาซากุ ส ะ – อิ อ อน มอลล์ – โตเกี ย ว (สนามบิ น นาริ ต ะ) – กรุ ง เทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25-21.55)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรื อ วัดเซนโซจิ วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา ท่านยัง
จะได้ เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถ
เลือกซื ้อเครื่ องรางของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขาย
ของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ ปนชื
ุ่ ่นชอบ แม้ กระทั่ง
องค์จกั รพรรดิอ์ งค์ปัจจุบนั ยังเคยเสด็จอีกด้ วย

กลางวัน
17.25 น.
21.55 น.

ช้ อปปิ ง้ ต่อที่ อิอ อน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้ างสรรพสินค้ าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ ปนุ่ มีร้านค้ าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้ าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้ านขายเครื่ องกีฬา และซุปเปอร์
มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ ให้ ท่านได้ เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้ อย่างครบครันเต็มที่
อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ

ราคาแนะนาเริ่ มต้ นเพียง : OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 15 – 20 เม.ย.63
วันที่ 17 – 22 เม.ย.63

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

62,900.56,900.59,900.-

62,900.56,900.59,900.-

59,900.53,900.56,900.-

8,900.8,900.8,900.-

38,900.37,900.37,900.-

วันที่ 21 – 26 เม.ย.63
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
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 จ่ายทังหมด
้
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 าเดินทางเข้ 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.

2.

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
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3.
4.
5.

6.

7.

** ในกรณีที่ท่านจองห้ 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 ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋ว เครื่ องบินหการบินไทย 30 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ **ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้ นไป ทางสาย
การบินไทย 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.
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.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
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2.
3.
4.

5.
6.

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
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

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 องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้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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