NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้ เต้ นรำ 5วัน 3คืน
เดินทำง กรกฏำคม-ตุลำคม 2562
พิพิธภัณฑ์กโุ จฮะจิมงั | ระบำพื ้นเมือง | หมูบ่ ้ ำนซิรำคำวำโกะ | สะพำนคัปปะบำชิ |
รำคำเริ่มต้ นเพียง

39,900.-

เส้ นทำงกำรเดินทำง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ ( สนำมบินสุวรรณภูม)ิ (JL738 00.25-08.15+1)
วันที่ 2. สนำมบินนำโกย่ำ – เมืองนำโกย่ำ – ร้ ำนมีด– เมืองกุโจฮำจิมงั – พิพธิ ภัณฑ์กโุ จฮะจิมงั – ชมกำรสำธิตระบำพื ้นเมือง – Bokka no Sato
ชมดอกไม้ ตำมฤดูกำล – เมืองทำคำยำม่ำ
วันที่ 3. ตลำดเช้ ำทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมำซิ ซูจิ – หมูบ่ ้ ำนซิรำคำวำโกะ – คำมิโกชิ – สะพำนคัปปะบำชิ
วันที่ 4. เขตเมืองเก่ำซึมำโกะ – เมืองนำโกย่ำ – ช้ อปปิ ง้ ซำคำเอะ
วันที่ 5. สนำมบินนำโกย่ำ – สนำมบินสุวรรณภูมิ [JL737 10.25-14.15]

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นรำ 5วัน 3คืน โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)

วันที่ 1 สนำมบินสุวรรณภูมิ [JL738 00.25-08.15+1]
20.00 น.

พร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตูหมำยเลข 8เคำน์เตอร์ R สำยกำรบินเจแปนแอร์ ไลน์
เจ้ ำหน้ ำที่ให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ ำนเอกสำรและสัมภำระ

สนำมบินนำโกย่ ำ – เมืองนำโกย่ ำ – ร้ ำนมีด – เมืองกุโจฮำจิมัง – พิพิธภัณฑ์ กุโจ
วันที่ 2 ฮะจิมัง – ชมกำรสำธิตระบำพืน้ เมือง – Bokka no Sato – ชมดอกไม้ ตำมฤดูกำล
– เมืองทำคำยำม่ ำ
00.25 น.
08.15 น.

กลำงวัน

ออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินเจแปนแอรื ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทำงถึง สนำมบินนำโกย่ ำ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่ำนขันตอนกำรตรวจคนเข้
้
ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ ำเรี ยบร้ อยแล้ ว [สำคัญมำก!!ไม่ อนุ ญำตให้ นำอำหำรสด
จำพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ ำประเทศญี่ปนหำกฝ่
ุ่
ำฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
ร้ ำนมีด Hamono-ya Sansu เป็ นร้ ำนที่เครื่ องมีดต้ นตำหรับของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวัตยิ ำวนำนกว่ำ 75 ปี สถำนที่ที่ผลิตมีดได้
คมสุด ๆ อี กทัง้ ยังเป็ นเมือ งที่ มีชื่อ เสียงเรื่ อ งกำรตีดำบญี่ ปนอย่
ุ่ ำงดำบเซกิ สำหรับที่ ร้ำนซันชูนีม้ ีเครื่ อ งใช้ ของมีคมต่ำง ๆ
มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิ ้น ไม่วำ่ จะเป็ นมีดหรื อกรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลำกขนำด หรื อมีดสำหรับทำ
ครั วหลำกหลำยรู ปแบบที่ ช่วยให้ กำรเตรี ยมวัตถุดิบของคุณ ง่ำยยิ่งขึ ้ นอกจำกนี ย้ ังมีดำบญี่ ปนุ่ ขนมและเครื่ อ งดื่มเย็น ๆ
จำหน่ำยอีกด้ วย พร้ อมทังสำมำรถชมสุ
้
ดยอดกำรแสดงดำบของวิชำอิไอกิริ ได้ แบบใกล้ ๆ ด้ วยกำรใช้ ดำบซำมูไรฟั นฉับเดียวต้ น
ไผ่ขำดเป็ น 2 ท่อน!!
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำร
เมืองกุโจฮำจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยำกำศแบบย้ อนยุคสมัยอดีต กุโจฮำจิมงั มีรำงนำ้ จำนวนมำกจนถูกเรี ยกว่ำเป็ นเมือง
แห่งสำยน ้ำ ซึ่งจะได้ ยินเสียงน ้ำไหลสะท้ อนไปทั่วทัง้ ตัวเมือง ด้ วยบรรยำกำศที่ทำให้ หวนนึกถึงอดีตนัน้ ทำให้ ทงั ้ เมืองเสมือน
กับเป็ นอีกโลกหนึ่งก็วำ่ ได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี ้ ก็จะสำมำรถสัมผัสบรรยำกำศรำวกับย้ อนเวลำไปอดีตได้ อย่ำงแน่นอน
พิพธิ ภัณฑ์ กุโจฮะจิมัง ฮำคุรันคัง ที่รวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมงั เอำไว้ นักท่องเที่ยวสำมำรถเรี ยนรู้วิธีกำรร่ ำยรำกุโจโอ
โดริ ซึ่งเป็ นกำรร่ำยรำประจำเมืองที่ในทุกช่วงฤดูร้อนจะมีกำรจัดเทศกำลกำรร่ำยรำสุดยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ ปนขึ
ุ่ ้น โดยจะจัด
ต่อเนื่องกันถึง 33 คืน ตังแต่
้ ปลำยเดือนกรกฎำคมถึงต้ นเดือนกันยำยน นอกจำกนี ้ยังมีโซนเรี ยนรู้ประวัติศำสตร์ และกำรร่ ำยรำ
จำกผู้ร้ ูอย่ำงใกล้ ชิด รวมถึงจุดจำหน่ำยขนมและของฝำกประจำเมืองกุโจอีกด้ วย พร้ อมโขว์กำรสำธิตระบำพืน้ เมือง Odori
Dance คือกำรเต้ นรำชนิดหนึ่งของญี่ ปนุ่ ผู้แสดงจะแต่งกำยสีสนั สดใสมำร่ วมเต้ นรำ เครื่ องดนตรี ประกอบไปด้ วย ชำมิเซ็ง ,
กลองไทโกะ และขลุย่ ธีมหลักของงำนก็คือกำรบ้ ำไปด้ วยกัน หรื อ อำจจะมีชื่อเรี ยกอีกอย่ำงว่ำงำนเต้ นของคนบ้ ำนันเอง
้

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นรำ 5วัน 3คืน โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)

Bokka no Sato สวนดอกไม้ ที่ปลูกดอกไม้ ไว้ หลำกหลำยสำยพันธุ์ เช่น ดอกทิวลิป , ลำเวนเดอร, และ Moss Phlox สลับกัน
ออกดอกบำนตำมฤดูกำล (ขึ ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) ให้ นักท่องเที่ ยวเข้ ำมำเยี่ยมชมควำมงำมได้ ตลอดทัง้ ปี นอกจำกสวน
ดอกไม้ แล้ ว ที่นี่ยังมีโซนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น สนำมเด็กเล่น ฟำร์ ม พิพิธภัณฑ์ งำนไม้ ต่ำงๆ ให้ ท่ำนได้ อิสระเพลิดเพลินตำม
อัธยำศัย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรภำยในโรงแรม
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

ค่ำ

ตลำดเช้ ำทำคำยำม่ ำ – ทำคำยำม่ ำ จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมำซิ ซูจิ –
วันที่ 3
หมู่บ้ำนซิรำคำวำโกะ – คำมิโกชิ – สะพำนคัปปะบำชิ – เมืองมัสซึโมโต้
เช้ ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
ตลำดเช้ ำทำคำยำมะ ให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื ้อเลือกชมผักสดผลไม้ หลำกหลำยชนิดอำหำรพื ้นเมืองที่นำมำปรุง
สดๆสะอำด และยังมีเสื ้อผ้ ำ กระเป๋ ำ ของแกะสลัก ของเล่นของที่ระลึกของพื ้นเมืองต่ำงๆมำกมำย
ชมด้ ำนนอกของ ทำคำยำม่ ำ จินยะ หรื อ ที่ว่ำกำรอำเภอเก่ ำทำคำยำม่ ำ ซึ่งเป็ นจวนผู้ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ เป็ นที่
ทำงำนและที่อยู่อำศัยของผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลำกว่ำ 176 ปี ภำยใต้ กำรปกครองของโชกุนตระกูลกุกำวำ ในสมัยเอ
โดะ
LITTLE KYOTO หรื อ เขตเมืองเก่ ำ ซันมำจิซูจิ ซึ่งเป็ นหมู่บ้ำนเก่ำแก่สมัยเอโดะกว่ำ 300 ปี ก่อน ที่ยังอนุรักษ์ และคง
สภำพเดิมได้ เป็ นอย่ำงดี อิสระให้ ทุกท่ำนได้ เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภำพเมืองเก่ำซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ ำนเรื อนโบรำณและ
ร้ ำนค้ ำต่ำงๆและบริ เวณใกล้ เคียงยังมีสะพำนข้ ำมแม่นำสีแดงอันเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองจุดถ่ำยรูปที่สวยเห็นลำธำรใสไหล
ผ่ำนกลำงเมืองอันงดงำม
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำร
หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ ที่ยงั คงอนุรักษ์บ้ำนสไตล์ญี่ปนขนำนแท้
ุ่
ดงเดิ
ั ้ ม และยังได้ รับเลือกจำกองค์กำรยูเนสโกให้ เป็ น
มรดกโลก ในเดือนธันวำคม 1995 โครงสร้ ำงของบ้ ำนสำมำรถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนำวได้ ดี และรูปร่ ำงของหลังคำ
เหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้ ำ จึงเรี ยกหมูบ่ ้ ำนสไตล์นี ้ว่ำ “กัสโช” และมีผ้ คู นจำกทัว่ ทุกมุมโลกหลัง่ ไหลไปชมควำมงำมใน
แต่ละปี ไม่ต่ำกว่ำ 680,000 คน เลยทีเดียว
คำมิโคจิ (Kamikochi) สถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมำกด้ วยทิวทัศน์ที่สวยงำมตังอยู
้ ่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัดนะ

ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นรำ 5วัน 3คืน โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)

งะโนะ (Nagano) เป็ นหนึ่งในสถำนที่ที่มีจดุ ชมวิวภูเขำมำกที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ มีสถำนที่ที่ได้ รับกำรกำหนดให้ มีทิวทัศน์ทำง
ธรรมชำติแสนพิเศษของญี่ปนุ่ มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำตลอดทังปี
้ อีกทังยั
้ งมีชื่อเสียงในด้ ำนรี สอร์ ทฤดูร้อนที่อุดมไปด้ วย
ธรรมชำติ
สะพำนคัปปะบำชิ (Kappabashi) สัญลักษณ์ของคำมิโกชิที่ทอดข้ ำมแม่นำ้ อะซึสะเป็ นสะพำนแขวนที่ทำด้ วยไม้ หำกยืนบน
สะพำนจะสำมำรถเห็นได้ ทงเทื
ั ้ อกเขำยะเกะตะเกะและเทือกเขำโฮตำกะทำงด้ ำนเหนือสวยงำม

จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมัสซึโมโต้
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ร้ ำนอำหำร
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

ค่ำ

วันที่ 4 เขตเมืองเก่ ำซึมำโกะ – เมืองนำโกย่ ำ – ช้ อปปิ ้ งซำคำเอะ
เช้ ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
เขตเมืองเก่ ำซึมำโกะ (Tsumago) เป็ นหมูบ่ ้ ำนในหุบเขำคิโซ ที่เคยเป็ นเมืองพักแรมลำดับที่ 42 ใน 69 เมืองที่พกั แรมในสมัย
ขุนนำง ตำมเส้ นทำงนำกะเซ็นโด โตเกียวสู่เกียวโต หลังสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ผู้คนในเมืองต่ำงปรับปรุงบ้ ำนให้ เข้ ำกับยุคสมัย
หมูบ่ ้ ำนเก่ำแก่ได้ หำยไป ซึมำโกะ จุกุ เป็ นหนึ่งในโครงกำรแรกๆ ของประเทศที่อนุรักษ์ และคงรูปแบบของสิ่งปลูกสร้ ำงสมัยเอ
โดะ และยังเป็ นหมูบ่ ้ ำนเอโดะที่สวยติดอันดับ 1 ใน 50 ของประเทศ เมื่อเดินเข้ ำไปในถนนที่ซึมำโกะ จุกุ คุณจะรู้สึกเหมือนกับ
ได้ ย้อนเวลำกลับเข้ ำไปในสมัยเอโดะอีกครัง้
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำร
อิสระช้ อปปิ ง้ ตำมอัธยำศัย กับย่ ำนช้ อปปิ ้ งในเมืองนำโกย่ ำ เช่น สถำนีเจอำร์ นำโกย่ำ สถำนีรถไฟหลักของเมืองนำโกย่ำ ซึ่งมี
ห้ ำงสรรพสินค้ ำใหญ่ๆ อยู่มำกมำย รวมถึงแหล่งสินค้ ำแบรนด์เนม ยี่ห้อต่ำงๆ ถนนอุมำยม่ อน ถนนสำยอำหำรที่มีชื่อเสียง
ของเมือ งนำโกย่ำ ของขึ ้นชื่อ เช่น ข้ ำวหน้ ำปลำไหล ปี กไก่ทอด รำเมน ช้ อปปิ ง้ ช้ อปปิ ้งย่ำนซำคำเอะ ถื อเป็ นหนึ่งในย่ำน
ท่องเที่ยวและแหล่งช้ อปปิ ง้ สำคัญของเมืองนำโกย่ำ ซึ่งประกอบไปด้ วยแลนด์มำร์ คที่สำคัญของเมือง ได้ แก่ หอคอยนำโกย่ำ
ทีวีทำวเวอร์ (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อำคำรที่มีรูปทรงเหมือนยำนอวกำศ นอกจำกนัน้ แล้ ว ในย่ำน
ซำกำเอะยังมีศนู ย์กำรค้ ำ ร้ ำนขำยสินค้ ำแฟชัน่ แบรนด์เนม และร้ ำนอำหำรหลำกหลำยร้ ำน รวมถึงร้ ำนขำยสินค้ ำลดรำคำยอด
นิยม
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ค่ำ
ที่พัก

อิสระรับประทำนอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย ณ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน

วันที่ 5 สนำมบินนำโกย่ ำ – สนำมบินสุวรรณภูมิ [JL737 10.25-14.15]
เช้ ำ
10.25 น.
14.15 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำโกย่ำ เพื่อเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ
นำท่ำนกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมกิ รุ งเทพฯโดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

** หำกท่ ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ทุกครัง้ ก่ อนทำกำร
ออกตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ **
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อัตรำค่ ำบริกำร : NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้ เต้ นรำ 5วัน 3คืน
โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ ไลน์
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ ำน
ท่ ำนละ

เด็กอำยุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ ำนละ

เด็กอำยุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ ำนละ

พักเดี่ยว
ท่ ำนละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ ำนละ

วันที่ 13-17 ก.ค. 62
วันที่ 09-13 ส.ค. 62
วันที่ 18-22 ก.ย. 62
วันที่ 10-14 ต.ค. 62

44,900.44,900.39,900.44,900.-

44,900.44,900.39900.44,900.-

44,900.44,900.39,900.44,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.-

30,900.30,900.29,900.30,900.-

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ ำนละ 9,900 บำท รำคำนีร้ วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีรำคำเด็ก เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ

รำคำทัวร์ ข้ำงต้ นยังไม่ รวมค่ ำทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป
หัวหน้ ำทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร
โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1.
2.
3.

4.

กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสำรจำนวน 10 ท่ำนขึ ้นไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำ
ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำหรื อยกเลิกกำรเดินทำง
ในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ ป
มีกำรคอนเฟิ ร์มเดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทำงบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
กำรชำระค่ำบริ กำร
3.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 15,000 บำท
3.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทำง
กำรยกเลิกำรเดินทำง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทำง คืนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทำง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทำง เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 15,000 บำท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่ำ 15 วันกำรเดินทำง ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
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4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่ วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต้ น บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรันตีมดั จำที่นงั่ กับสำยกำรบินและค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ ำทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ำยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทำงออก หรื อ เข้ ำ
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สำคัญ!! บริ ษัททำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ ำเดินทำงเข้ ำประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมำยและในขัน้ ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน้ ลูกค้ ำทุกท่ำนต้ องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมืองด้ วยตัวของท่ำนเอง ทำง
มัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ ควำมช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ถ้ ำท่ำนงดกำรใช้ บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทำง
พร้ อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้ องค่ำบริ กำรและเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ ข้ำงต้ น
กรณีทำ่ นมีควำมประสงค์จะต้ องกำรปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จำกชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหน้ ำ และถ้ ำโดยกำรชำระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทำที่เคำน์เตอร์ สนำมบิน ณ วันเดินทำง เท่ำนัน้
ค่ำที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรื อ ระดับเทียบเท่ำ
** 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 **
ค่ำอำหำร ค่ำเข้ ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำรทัวร์ ข้ำงต้ น
เจ้ ำหน้ ำที่บริ ษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ค่ำน ้ำหนักสัมภำระรวมในตัว๋ เจแปนแอร์ ไลน์ 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล]
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ ำท่ำนใดสนใจ...ซื ้อประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทำงบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรื อน้ อยกว่ำ 75 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 3 ล้ ำนบำท]
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7.

**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรื อมำกกว่ำ 75 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ ำนบำท]
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ ำวต่ำงๆ(ทำงรั ฐบำลญี่ปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพำนั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ำกรณีทำงรั ฐบำล
ญี่ปุ่นประกำศให้ กลั บมำใช้ วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตกำหนด)
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรี ด ค่ำ
โทรศัพท์
ค่ำภำษีน ้ำมัน ที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ทริ ป/ท่ำน

หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นกำรเดินทำงในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน
ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน ้ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทำง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำอันเนื่อ งจำกสำเหตุ
ต่ำงๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้ วง, กำรนัด
หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ , กำรนำสิ่ง ของผิ ดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ควำม
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดสิง่ ของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทำงบริ ษัทฯ แล้ ว ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่ำงๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ย นแปลงรำยกำรโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ ำ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภำวะ
อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรำ
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
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จำกมำตรกำรยกเว้ นวีซำ่ เข้ ำประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วำ่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรื อธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบ
เอกสำรในขันตอนกำรตรวจคนเข้
้
ำเมือง เพื่อเป็ นกำรยืนยันว่ำมีคณ
ุ สมบัติในกำรเข้ ำ ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสำรที่อำจจะต้ องใช้ ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้ เข้ ำประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสำรเรื่ องที่พกั
ทำงบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั กำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ ำเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขำออกจำกประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทีอ่ ำจเกิดขึ ้นระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
กำหนดกำรเดินทำงระหว่ ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติกำรเข้ ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับกรณีกำรเข้ ำประเทศญี่ปนตำมมำตรกำรยกเว้
ุ่
นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอำยุกำรใช้ งำนเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมำย และเข้ ำข่ำยคุณสมบัติ
เพื่อกำรพำนักระยะสัน้
3. ในขันตอนกำรขอเข้
้
ำประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลำของกำรถูกปฏิ เสธ
ไม่ให้ เข้ ำประเทศ และไม่เข้ ำข่ำยคุณสมบัติที่อำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ
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