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JPTG03 MAGIC JAPAN ALPS [TG]  

 

MAGIC JAPAN ALPS (6วนั4คนื) 

1ปีมเีพยีง1คร ัง้ สมัผสัก าแพงหมิะขนาดใหญ ่

โดยสายการบนิประจ าชาต ิการบนิไทย พรอ้มสะสมไมล ์50% 

·          บนิตรง กรงุเทพฯ-นาโกยา่ เดนิทางโดยสายการบนิประจ าชาต ิ THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) พรอ้มบรกิารอาหารและการบรกิารแบบ FULL SERVICE  

·          ชอ้ปป้ิงเต็มทีก่ับน้ําหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

·          พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ 

·          เมอืงทาคายามา่ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เยอืนเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ

·          เทีย่วเจแปนแอลป์ สมัผัสกําแพงหมิะ SNOW WALL เสน้ทางสายอัลไพน ์

·          ชมวดัน้ําใส คโิยมสิ ึ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ สมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

·          ชมปราสาทโอซากา้  ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ยา่นชนิไซบาช ิออิอนพลาซา่ วดัโอสคุันนอน 

·          เมนบูุฟเฟ่ตจ์ดัเต็ม ป้ิงยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น !! พรอ้มขาปูยกัษ ์

·          พรอ้มเปิดประสบการณ์การแชอ่อนเซ็นเพือ่สขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เขตเมอืง
เกา่ซนัมาช ิซูจ ิ

3  เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเทยามา่ คโุรเบะ – ก าแพงหมิะ SNOW WALL – เขือ่นคโุร
เบะ 

4  วดัคโิยมสิ ึ(วดัน า้ใส) - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- ออิอน พลาซ่า 

5  ปราสาทโอซากา้ (ภายนอก) - ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ- วดัโอสคุนันอน - ยา่นชอ้ป
ป้ิงโอสคุนันอน 

6  ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

14 - 19 May 2019  44,999  44,999 43,999 12,900 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

21.00  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศช ัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์C                        สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เขต
เมอืงเกา่ซนัมาช ิซูจ ิ

00.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่)  ประเทศญีปุ่่ น 

โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG644  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) ประเทศญีปุ่่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 
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หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูPORK HOBA SET 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดร้ับเลอืกจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกัสโชสคึรุ ิซ ึง่เป็น
แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําวา่ กัสโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นที่
หลงัคาชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตวับา้นมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ช ้

ตะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่งัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่ง
ฤดหูนาวไดด้ ีนําทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิตัง้แตส่มยัเอโดะถงึสมยัเมจ ิ
บรเิวณนีไ้ดถ้กูพัฒนาใหเ้ป็นเมอืงการคา้ และรา้นคา้ชายคาบา้นบนถนนเกา่แกแ่หง่นี ้
พืน้ทีท่ัง้หมดไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นเขตตดิตอ่ทางวฒันธรรมทีสํ่าคัญ คลองไหลผา่นชายคา
ของบา้นพอ่คา้ดว้ยหนา้ตา่งทีเ่ป็นตารางและโรงเก็บสาเกจํานวนมาก ทางเขา้ตกแตง่
ดว้ยลกูบอลของใบสน มสีญัลกัษณ์เกา่แกม่ากมายในรา้นจําหน่ายสาเกและทาคายามา่ 
อกีทัง้ยังมรีา้นคา้ทีค่ณุสามารถชมิไวนแ์ละสาเก รวมถงึรา้นจําหน่ายสตเูนือ้ววัทีค่ณุ
สามารถรบัประทานขณะเดนิไปดว้ย  เพลดิเพลนิกบัเมอืงขนาดใหญ ่ในเดอืนมกราคมถงึ
เดอืนกมุภาพันธ ์จะมกีารเปิดหอ้งเก็บไวนช์ัน้ใตด้นิสําหรับสาธารณะชนและนําสาเกและ
ไวนม์าใหไ้ดช้มิดว้ย ดงันัน้มันเป็นจดุหมายปลายทางในฤดหูนาวทีย่อดเยีย่ม ในฤดู
ใบไมผ้ลคิณุสามารถสนุกกบัดอกซากรุะบานในทวิทัศนเ์มอืงของญีปุ่่ น สําหรบัของที่
ระลกึ คณุสามารถซือ้ซารโุบโบะ ตุก๊ตาลกูลงิ ซึง่มหีลากหลายชนดิเพือ่ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย 
ดังนัน้คณุสามารถซือ่มันเพือ่ความโชคด ี

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  

SPECIAL: เมนพูเิศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต ์พรอ้มขาปูยกัษ ์ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  SHIRAKABA KOGEN HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หา้มพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ําแรเ่พือ่สขุภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบ
น้ําแรใ่นแบบของญีปุ่่ น 

สรรพคณุการอาบน้ําแร:่การอาบน้ําแรส่ามารถรักษาและบรรเทาอาการตา่งๆได ้เชน่
บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกลา้มเนือ้ชว่ยใหโ้ลหติในรา่งกายหมนุเวยีนไดด้ขี ึน้ชว่ย
ขบัสิง่อดุตันใตผ้วิหนังและรขูมุขนทําใหผ้วิหนังสะอาดบํารงุผวิพรรณใหส้ดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 

วนัที ่3 เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเทยามา่ คโุรเบะ – ก าแพงหมิะ SNOW WALL – เขือ่นคุ
โรเบะ 

เชา้  (อาหารเชา้ / อาหารกลางวนั / อาหารเย็น)         

รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3)                                    

นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิใน เสน้ทางสายอลัไพนท์าเท
ยามา่-คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแจแปนแอลป์ นําทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามา่ 
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จากนัน้นําทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 
1.3 ก.ม. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหวา่งทางให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความ
ประทบัใจตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร 
ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิส์ทิธิต์ามความ
เชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศันอ์ันสวยงามน่าประทบัใจจาก
ยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและ
ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น ก าแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) 
สงูกวา่สบิเมตร สมัผัสกบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็น
อกีทศันยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกบัการบันทกึภาพทีป่ระทบัใจ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) อาหารแบบ HOTPOT SET 

นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร 
นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น จากนัน้ น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสา
กลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีโุรเบไดระ  นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก 
สถานคีโุรเบะไดระไปยังสถานคีโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้
คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่ก
รนุแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขือ่นคโุรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยกัษ์กัน้น้ําทีใ่หญม่หมึา
ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผา่นตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและ
ชมทศันยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 
เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาใน
การสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร                        

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) อาหารแบบ JAPANESE SET 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   HOTEL KOYO  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 วดัคโิยมสิ ึ(วดัน า้ใส) - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- ออิอน 
พลาซา่ 

เชา้  (อาหารเชา้ / อาหารกลางวนั / อาหารเย็น)         

รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (6)              

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึ หรอื  วดัน า้ใส  เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณ
เนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มา
รองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดั
นีม้อีายเุกา่แกย่ิง่กวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึ
เทพเจา้แหง่ความรํ่ารวย มัง่คัง่ นมัสการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นี้
สามารถถา่ยภาพ ณ จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทศันข์องตัวเมอืงเกยีวโต
ไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น้ําศกัดิส์ทิธิส์าม สายอันเกดิขึน้จาก
ธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย สายสอง สวยหลอ่ สายสาม 
แข็งแรง จากนัน้เดนิตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตกแตง่ตามสมยัเอโดะ นําทา่นสู ่
ถนนกาน า้ชา (KEETTLE STREET) เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีญ่ีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิ
ขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น กมิจ ิญีปุ่่ นหลากสสีนั ทีม่าจากธรรมชาต ิสําหรับคนที่
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ชอบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่
ไมแ่พจั้งหวดัชชิโูอกะทีช่ว่ยลดคอเลสเตอรอล, ตุก๊ตาเกยีวโต สญัลกัษณ์ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุ
ในญีปุ่่ น คอื เกอชิา, พัดญีปุ่่ น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7) อาหารแบบ SHABU SET 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนรูว้ธิชีงชาแบบญีปุ่่ น
ดว้ยตัวเอง โดยพธิชีงชา คอืวฒันธรรมอยา่งหนึง่ของญีปุ่่ นทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัว และ
สามารถชมิชา และเลอืกซือ้ชาเป็นของฝากได ้ หลังจากนัน้นําทา่นสู ่ศาลเจา้ฟชูมิ ิอ ิ
นาร ิ(Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจา้ชือ่ดงั ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วเกยีวโต
ทกุคนตา่งเดนิทางมาดโูทรอิ ิ(Torii) หรอืประตศูาลเจา้ทีเ่รยีงตอ่ทอดยาว จากตนีเขาไป
ถงึยอดเขาสงูถงึ 233 เมตร ประตโูทรทิีเ่รยีงรายกันเป็นอโุมงคส์แีดงนีเ้ป็นแหลง่ดงึดดู
นักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี  นําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน พลาซา่ ศนูยร์วมสนิคา้ชัน้นํา
ตา่งๆ มากมาย อาท ินาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้ รวมทัง้ “รา้น 
100 เยน” สนิคา้คณุภาพดรีาคาแสนถกู อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบัการ “เลอืกชม
และซือ้” สนิคา้ถกูใจฝากคนทางบา้นตามอัธยาศยัอยา่งจใุจ  

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  HOTEL BLOEMEN  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนั

ที ่

5 

ปราสาทโอซากา้ (ภายนอก) - ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ- วดัโอสคุนันอน - ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ
คนันอน 

เชา้  ( อาหารเชา้ / - / อาหารเย็น)     

รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (ภายนอก) ซึง่เป็นปราสาททีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นซึง่สรา้ง
โยโชกนุ โตโยม ิฮเิดโยช ิตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่16 (ค.ศ. 1585) เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเดน่ของ
เมอืงโอซากา้ ตัวปราสาทแบง่เป็น 5 ชัน้ โอบลอ้มดว้ยกําแพงหนิแกรนติ สรา้งไดอ้ยา่งประณีตแลว้
สวยงาม พรอ้มทัง้บันทกึความงามในมมุทีท่า่นประทบัใจ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ชนิไซบาช ิซึง่
เป็นศนูยก์ลางการ SHOPPING ทีใ่หญท่ีส่ดุของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมยัปะปน
กัน มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและแพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย ทัง้รา้นอาหาร 
ขนมหวานตา่งๆ เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ใหท้า่นเลอืกสรรกันไดต้ามใจชอบ ทา่นจะได ้
พบกบั ถนนโดทงบรุ ิซึง่เป็นถนนทีร่วมรา้นอาหารชือ่ดงัไวห้ลากหลาย อาทเิชน่ รา้นปยูกัษ์ รา้นทา
โกยาก ิซึง่เป็นของขึน้ชือ่ของเมอืงโอซากา้ทีท่า่นไมค่วรพลาด! และสญัลกัษณ์ของยา่นนีค้อื ตกึ
รปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

เที่

ยง  

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัโอสคุนันอน เป็นวดัในพทุธศาสนา ทีไ่ดร้บัความนยิมแหง่เมอืงนาโกยา่ มี
ความเกา่แกแ่ละมปีระวตัคิวามเป็นมา โดยสรา้งขึน้ในสมยัคามาครูะ แตเ่ดมิตัง้อยูท่ีจั่งหวดักฟิ ุแลว้
ถกูยา้ยมาหลงัจากนัน้เกดิอทุกภัย ทําใหไ้ดร้บัความเสยีหาย วดัแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดงั เนือ่งมาจาก
ภายในวดัเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน และยงัเป็นแหลง่รวมวฒันธรรมเพราะมหีอ้งสมดุเป็นที่
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จัดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ นรวมถงึสําเนาพงศาวดารโคจคิอิันเกา่แกท่ีร่วบรวมประวตัศิาสตรต์น้กําเนดิ
ของญีปุ่่ น บรเิวณใกล ้ๆ วดัยังม ียา่นชอ้ปป้ิงโอสคุนันอน  แหลง่รวบรวมรา้นอาหาร รา้นคา้และรา้น
ขายของมากมาย อาท ิรา้นขายชดุคอสเพลย ์ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์และอืน่ๆ  

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10) อาหารแบบ YAKINIKU BUFFET 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ROUTE-INN TOKONAME EKIMAE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้  ( อาหารเชา้ / - / -)         

รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่น ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินา
โกยา่) 

11.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย TG  เทีย่วบนิที ่TG645  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง**** 

  

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี ้:  

1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบุในรายการทวัร ์จะยงัไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่กั อาจมกีาร
เปลีย่นแปลง โดยจะใชอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทาง
อยา่งนอ้ยประมาณ 1–3 วนั พรอ้มท ัง้ใบนดัหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง 

2)  ส าหรบัโรงแรมทีญ่ีปุ่่ น หอ้งพกัคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น 
ซึง่ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็น หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และ 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรม
ในหอ้งพกัจะไมม่เีตยีงคู ่อาจจะมแีคเ่พยีง 1 เตยีง ส าหรบันอน 2 ทา่นเทา่น ัน้ และบางโรงแรม
หอ้งพกัแบบ 2 เตยีงเต็ม ทางบรษิทัขออนญุาตจดัหอ้งพกัใหท้า่น แบบพกัทา่นเดยีว/หอ้ง 
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*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

ใหท้ราบกอ่นทําการออกตั๋ว มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ *** 

  

ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดัพรอ้มภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามเสน้ทางทีร่ะบใุน
รายการ 

 (ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได)้ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2–3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรบั–สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิไทย (TG) ขาไปและกลบัทา่นละ 30 กก. 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

–การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 

–คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้า
ไว)้ 

  

ราคาทวัรไ์มร่วม 
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1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 4,000 เยน  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 

6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

  

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 15,000 บาท หรอื ช าระท ัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 
(จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป–กลบั) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 
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หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่  30 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

  

เรือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเร ิม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การพํานัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น ไดป้ระกาศเริม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักใน
ประเทศญีปุ่่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพํานักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วนั หรอืไปทํางาน หรอืมี
วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

  

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มี
ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออก
เอกสารดังกลา่ว) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

  

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

  

 


