กําหนดเดินทาง

01 - 06 / 15 - 20 / 29 พ.ย. - 04 ธ.ค.60

วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเซนแทร (นาโกยา)

JP02

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร C โดยสายการบินไทย (TG)
พบกับเจาหนาที่ที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้น
ผูโดยสาร จําเปนตองพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 45 นาที ***

วันที่สองของการเดินทาง
00.05 น.
06.55 น

(2) นาโกยา - เมืองกุโจฮะจิมงั - หมูบา น “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผูวา ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - ทาคายามา

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาทองถิน่ เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุนดินแดนอาทิตยอุทัย ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมืองพรอมตรวจเช็ค
สัมภาระนําทานเดินทางสู “เมืองกุโจฮะจิมัง” เมืองที่ยังหลงเหลือบรรยากาศแบบยอนยุคและความงดงาม
ของเมืองรอบปราสาท มีทั้งเมืองเกา ที่เรียงรายกัน และรางน้ําที่สวยงามจํานวนมากจนถูกเรียกวาเปน เมือง
แหงสายน้ํา ซึ่งจะไดยินเสียงน้ําไหลสะทอนไปทั่วทั้งตัวเมือง เสนหของ เมืองกุโจฮาจิมังเต็มไปดวยกลิ่นอาย
วัฒนธรรมแบบญี่ปุนใหทุกคนที่มาเยือน ไดซึมซับบรรยากาศของชุมชนโบราณ ทําใหทั้งเมืองเสมือนกับ
เปนอีกโลกหนึ่งกลางหุบเขาบนแอลปแหงญี่ปุนก็วาได นําทานเดินทางสู “หมูบานชิราคาวาโกะ” นําทานชม
หมูบานที่มีหลังคาสูงมุงจากหมูบานสไตล กัสโซ-สึคุริ เปน สไตลญี่ปุนดั้งเดิม
แทๆ ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อ ตอสูกับสภาวะอันรุนแรงของหิมะ
ในชวงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ประเทศญี่ปุนกาวหนามีความเจริญทางดานเทคโนโลยี
และไฮเทคอยางที่สุด แตยังคงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเปน
เอกลักษณ ไดอยางเหนียวแนน หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการยกยองเปน “มรดกโลก” จากองคการ “ยูเนส
โก” ใหเปนมรดกโลกเมื่อป 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเปนธรรมชาติไดอยางเหมือนเดิม ลองน้ําใสไหลเย็น
เห็นตัวปลาเทราต แหวกวายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของบานทรงโบราณที่อ ยู
ทามกลางหุบเขา และเพลิดเพลินไปกับใบไมเปลี่ยนสี ที่มีทั้งสีเหลืองสม และสีเขียวไลสลับสีสันสวยงาม
ตามแนวทิวเขา ซึ่งทําใหมีทัศนียภาพ บรรยากาศ ที่งดงามตามธรรมชาติไดอยางลงตัว

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท านเดิ นทางสู “เมื องทาคายาม า” เมื อ งที่ ถู กขนานนามว า “Little Kyoto” ด วยบรรยากาศอั นเก า แก ที่
อาบดวยจิตวิญญาณแหงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมตามจารีตแหงยุ คสมั ย
เกียวโตและเอโดะ พรอมทั้งอุ ดมสมบู รณ ไ ปด ว ยธรรมชาติ โอบลอ มด ว ย
ขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม เพื่อนําทานเดินทางชม “ทาคายามาจินยะ”
หรือ “อดีตจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา” ที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176
ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา ในสมัยเอโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว ...ทานจะไดชมถึง “หอง
ทํางาน” / “หองพักผอน” ที่แสนจะเรียบง ายของผู ปกครองในอดี ต...จากนั้นนําท านเดินทางสู “ถนนสาย
โบราณซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเกานําทานสัมผัสกับบรรยากาศบานเรือนในสมัยเอโดะ งานหัตถกรรม
พื้นเมืองตางๆ และรานคามากมายที่ยังคงอนุรักษบรรยากาศและสถาปตยกรรมสมัยเกาไวใหไดชื่นชม
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง

(3) ตลาดเชาเมืองทาคายามา - ปราสาทมัตสึโมโต - ถนนนาคามาจิ
(เมืองเกา) - ชอปปง โกเทมบะ เอาทเล็ท

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม ตลาดสดเชาเมืองทาคายามา เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปที่ผานมา โดยพวกเกษตรกรไดนําเอา
ผลิตผล จําพวกดอกไม พืชผักมาจําหนายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายามาดวย... ณ บริเวณ
ริม แมน้ํามิยากาวา เพื่อ ใหทานไดตื่นตากับ “บานเรือน” ที่ยังคงความเปนเอกลัก ษณของ “สมัย เอโดะ”
ในชวงปค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเดนทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณเฉพาะตัว
โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผูคนมักจะพูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพอคา และการ
พัฒนาศูนยกลางชุมชนเมืองของ“โชกุนโทกุงาวา” ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศสุด
คลาสสิกกับบานเรือ นตางๆ ซึ่งจะเปดใหทานใหทานชมและเลือกซึ้อ สินคา ตา งๆ
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู “ปราสาท มัตสึโมโต” (Matsumoto Castle) สรางขึ้น
ในสมัยสงครามกลางเมือง โดยกําแพงของปราสาทกอสรางดวยหิน มีคูน้ําอยูรอบ
ปราสาท และเปนปราสาทที่ใชสีดําเปนหลักในการตกแตงจนไดสมญานามวา “ปราสาทอีกา” ...นําทานเดิน
เลน “ถนนนาคามาจิ” ตั้งอยูไมไกลจากปราสาทมัตสึโมโตมากนัก สองขางทางของถนนเรียงรายไปด วย
อาคารเกาแกสไตลโบราณที่เก็บรักษาไวเปนอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคาจํานวนหนึ่ง (kura) ที่มีผนังสีขาว
ซึ่งเปนสัญลักษณของยานการคาในอดีต นอกจากนี้ยังมีรานคาเล็กๆขายของแฮนดเมด ของที่ระลึกของสะสม
ตางๆ รานอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ค่ํา

นําทานเดินทางสู “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท” ที่รวบรวมแบรนดระดับโลกมาไวดวยกันบนหุบ เขาริม
Tomei Expressway ที่เชื่อ มระหวาง ภูเขาฟูจิ- อุทยานแหงชาติฮาโกเน กั บ
มหานครโตเกียว ใหทานไดอิสระ กับการ เลือ กซื้อ เลือ กชมสินคาที่ได
รวบรวมกวา 165 แบรนดดังไมวาจะเปน Coach , Bally , Diesel , Gucci ,
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอี ก
มากมาย หมวดสินคา Intimate Apparel ไดแก Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา Home Fashion ไดแก
Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เปนตน นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค าอื่นๆ อยางรองเท า
กระเปา เสื้อ ผาเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเปนของแทและราคาถูกกวาในหางสรรพสินคา ที่รวมไวในพื้นที่ ก ว า
400,000 ตารางฟุต ถือ เปนสวรรคแหงการชอ ปปงของคนญี่ปุนโดยเฉพาะ...สมควรแกเวลานําทา นเดิ น
ทางเข า สู ที่พั กพร อ มทั้ งอาบน้ํา แร ธ รรมชาติ เ พื่ อ สุข ภาพ ท า นจะได พั กผ อ นกับ การลองอาบ “โอนเซ็น”
(Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุนและพักผอนอยางเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ “การอาบน้ําแรธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแรใน
สไตลญี่ปุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บ
และผิวพรรณเปลงปลั่ง
นําทานเขาสูที่พัก MOTOSU HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(4) ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5 ) - เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเชา ) - โอชิโนะฮัคไค โตเกียว - ชอปปงชินจูกุ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัยแหงนี้ และยังเปนภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแหงหนึ่ ง ภูเขาไฟที่นาอัศจรรยนี้จะเปลี่ ยนแปลงไปในทุ ก ๆ
ฤดูและคงความงามนาประทับใจซึ่ง ไมเคยทําใหใครหลายๆ คนผิดหวังใน
การมาเยือ นเลยสักครั้งเดี ยว นับเปนสวนหนึ่งของ "อุทยานแหงชาติ ฟู จิ
ฮาโกเนอิซุ" ที่มีธรรมชาติและบรรยากาศสวยงามลอมรอบดวยทะเลสาบถึง 5 แหง ไดแก Yamanakako,
Kawaguchiko, Motosuko, Shojiko, Saiko อีกทั้งในป 2013 ยังไดรับเลือกใหเปนมรดกโลกจาก UNESCO
อีกดวย โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งป ... นําทานขึ้นสัม ผัส
บรรยากาศและกลิ่นอายอยา งใกลชิ ดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อ ากาศ
เอื้ออํานวย) และยังเปนที่ตั้งของศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐานขอ
พร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแหงนี้
พรอมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินคาพื้นเมืองและขนมอรอย” ไมวาจะเปน ขนม พวงกุญแจ ของฝาก ที่ทําเปน
รูปฟูจิซัง ของสะสมของที่ระลึกตางๆมากมายใหไดเลือกซื้อกันอยางจุใจตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําทุกทาน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ขึ้น “เทือกเขาคาจิคาจิ” โดยเปนกระเชาลอยฟาที่ใชเวลาเพียง 3 นาทีก็จะถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง
1,075 เมตร ...ในระหวางที่ขึ้นกระเชา ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันแสนสดใสของใบไม
ที่เปลี่ยนเปนสีแดง สม และเหลืองสลับกันอยางสวยงามในชวงฤดูใบไมรวง ... ทานจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิ
และทิวทัศนโดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อ ากาศแจมใสจะ
สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญี่ปุนทางตอนใต (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู “โอชิโนะฮัคไค” บอน้ําที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ
มีอายุมามากกวา 1,200 ป ไดรับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศ
ญี่ปุน วาน้ําใน แตละบอเปนน้ํา ที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบอมี
ปลาเทราซขนาดใหญ และมีแรธาตุ ทําใหมีสาหรายและหญาน้ําเกิดในบอทํา
ใหเวลามองลงไปเปนสีเขียวสวยงามคลายกับมรกตอยูในน้ํา บริเวณโดยรอบ
สามารถชมดอกไม และเปนจุดที่สามารถมองเห็นและถายภาพภูเขาไฟฟูจิไดสวยที่สุด นอกจากนี้ยังมีวิธีการ
สาธิตการนําพลังงานน้ํามาใช เชน นํามาปนกังหันเพื่อที่จะใหเครื่องตําขาวทํางานฯลฯ อิสระใหทานถายรูป
และซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบานบริเวณโดยรอบ จากนั้นนําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เมือง
หลวงปจจุบันของญี่ปุน ที่คลาคล่ําไปดวยผูคน และเทคโนโลยีล้ํายุคมากมาย และเพื่อเปนการเอาใจเหลานัก
“Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยยานชอปปงชั้นนําของชาวญี่ปุนที่ถือวาเปน “แหลงอัพเดทเทรนด” ของชาว
ปลาดิบ ณ ยานการคา “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยกลางที่สองแหงนคร” ยานความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียว
ในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 2 ฝงใหญๆ ดวยกันคือ ฝงทิศตะวันตก เปนยานธุรกิจ ที่เต็มไปดวยอาคาร
สํานักงานสูงระฟา โรงแรมหรู และเปนที่ตั้งของอาคารศาลาวาการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ง
เปนศูนยกลางการปกครองของมหานครโตเกี ยว และ ฝงทิศตะวันออก เปนยานแหงสีสันที่เต็ม ไปด ว ย
หางสรรพสินคา ชื่อดัง เชน Isetan, Takashimaya, Odakyu เปนตน นอกจากนี้ยังมีรานสินคาอิเล็กทรอนิกส
รานขายสินคาแฟชั่น รานขายสินคาลดราคาและสินคามือสอง รานอาหาร และยานคาบูกิโชะ ซึ่งเปนแหลง
บันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดของญี่ปุน ทานจะไดเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจายซื้อของฝากจาก
รานคาตาง ๆ มากมายในยานนี้ ไมวาจะเปนเครื่องสําอางยี่หอดัง ๆ เสื้อผา และของกระจุกกระจิก นารัก ๆใน
สไตลแบบญี่ปุน กลอ งถายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player ,คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา,
เปนตน นอกจากนั้นทานยังจะได เห็นแฟชั่นการแตงตัว และวัฒนธรรมตาง ๆ ของเด็กวัยรุนและ เหลาบรรดา
แฟชั่นนิสตาในกรุงโตเกียว ที่นับไดวามีสไตลในแบบความเปนตัวของตัวเอง
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย(ไมรวมคาบริการ)
นําทานเขาสูที่พัก OMORI TOKYO INN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(5) โตเกียว - สวนดอกไม Hitachi Seaside Park - ถนนแปะกวย ชอปปงยานฮาราจูกุ - สนามบิน ฮาเนดะ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบรอย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นําทานเดินทางสู “จังหวัดอิบารากิ” ที่เต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณทั้งจากภูเขาและทะเล
แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันงดงาม ... เพื่อนําทุกทานเดินทางสู “สวนฮิตาชิ ซีไซด พารค” สวนดอกไม ริม
ทะเลขนาดใหญมีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก ...ที่สวนแหงนี้ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขา
โคเชีย (Kochia Hill) มี การจัดแสดงไมดอกนานาชนิดปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
อาทิเชน Adonis , Narcissus , Christmas Rose , Sukashiyuri Lilies , Tiger Lilies
เปนตน ที่ใหสีสันความงามแตกตางกันไป (การบานของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ... แลวนําทานเปลี่ยน
บรรยากาศนั่ง “Seaside Train” เขาไปยังสวนดอกไมขนาดใหญ บนพื้นที่กวา 1.9 ลานตารางเมตร...และที่
พลาดไมไดอีกจุด “ชิงชาสวรรคยักษ” (Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณประจําสวนฮิตาชิ ซีไซด ทาน
สามารถนั่ ง ชมวิ ว มองเห็ น ทั ศ นี ย ภาพสวยงามโดยรอบทั่ ว ทั้ ง สวน... อิ ส ระให ท า นเพลิ ด เพลิ น กั บ การ
บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ราคารวมเฉพาะคารถไฟชมสวน / ไมรวมคาชิงชาสวรรค, คาเขา
ชมอื่นๆ และเครื่องเลนตางๆ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทุกทานเดินทางสูถนนยอดนิยม “ถนนตนแปะกวย ” เปนหนึ่งในสถานที่ยอดนิยม ตั้งอยูถัดจากสวนเมจิ
จิ น กุ ไกเอน (Meiji Jingu Gaien Park) เริ่ ม ตั้ ง แต ส ถานี ร ถไฟใต ดิ น Aoyama-Itchome Station ซึ่ ง มี
เอกลักษณที่ใบไมจะเปลี่ยนเปนสีเหลือทองในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน
ใตตนไมก็เต็มไปดวยใบไมที่รวงหลนลงมา เหมาะแกการเดินเลนพักผอน
หยอนใจ ถนนเสนนี้สองขางทางจะมีรานคาเฟที่ทําระเบียง ยื่นออกมาเพื่อ
นั่งชมตนไม โดยเฉพาะในชวงที่ใบตนแปะกวยเปลี่ยนเปนสีเหลืองทอง คน
จะมานั่งพักผอนจิบกาแฟ ทานอาหารกันเยอะมาก นอกจากนี้ยังถูกใช เปนสถานที่ถายทําภาพยนตรหลาย
เรื่องดวยกันกอนกลับนําทานมุงหนาสู ยาน “ฮาราจูกุ” แหลงรวมวัยรุนที่ทันสมัยสุดๆ ของชาวปลาดิบ ตื่นตา
ตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตลที่ทานจะไมเคยพบเห็นที่ไหนมากอน ไมวาจะเปนเทรนดที่เสมือนหลุด
ออกมาจากในหนังสือการตูน ชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวนอยมหัศจรรย, ลามู ทรามวัย จากตางดาว, แมมดนอย
โดเรมี เปนตน หรือ บางที่ก็หลุดมาจากเกมสเพลย, แตงเลียนแบบดารา-นักรองที่คลั่งไคลหรืออาจจะแตงกาย
ให ดู เ หมื อ นมาจากนอกโลกเลยก็ มี ...ให ท า นได เ ลื อ กเดิ น ชมความแปลกประหลาดที่ ห าชมไม ไ ด ใ น
ชีวิตประจําวัน ... สําหรับทานที่ชื่นชอบการชอปปงสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินคามากมายที่มีทั้ง “แบ
รนดเนมชื่อดัง” หรือ “แฮนดเมด” ที่ทานจะไดเปนเจาของเพียงผูเดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราคร่ํา
ไปดวยผูคนมากมายและสินคาหลายหลายแบบใหทานไดเลือกสรรกันตามอัธยาศัย ..

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย(ไมรวมคาบริการ)
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินฮาเนดะ”

วันที่หกของการเดินทาง
00.20 น.
05.25 น.

(6) สนามบินฮาเนดะ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาทีม่ ีวัตถุประสงคเพือ่ ทองเที่ยวหรือสํารวจเสนทางเทานัน้ หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและญีป่ ุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลที่อยูน อกเหนือความรับผิดชอบ
ของทางบริษัท ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการทีจ่ ะคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นแกทา น ***
***หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน***

กําหนดการเดินทาง 01 - 06 / 15 - 20 พฤศจิกายน 60
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1 ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแลวลด

ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ

ราคาตอทาน
46,700.- บาท
42,700.- บาท
42,700.- บาท
35,700.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

กําหนดการเดินทาง 29 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 60
อัตราคาบริการ

ราคาตอทาน
ผูใหญ
ทานละ
44,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1 ทาน)
ทานละ
40,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม)
ทานละ
40,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) ทานละ
33,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ
6,000.- บาท
มีตั๋วแลวลด
ทานละ
15,000.- บาท
***กรุณาอานเงื่อนไขดานลางกอนชําระมัดจําทุกครั้ง และรบกวนสงสําเนาพาสปอรตกอนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
 คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
 คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปขึ้นไป คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 50%)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม // คาทําหนังสือเดินทาง

 คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

 คาธรรมเนียมวีซาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วัน

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
6. ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ
สายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7. กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาและฟงผลวีซาหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ไดดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแลว
ถาวีซาไมผาน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจะขึ้นอยูกับราคาตั๋วเครื่องบิน
ในแตละกรุป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื คาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด
2. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
4. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแกไขและคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด

6. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนนั้นใหแลว
8. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่อ งเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกคาในกรุปสงเลมพาสปอรตไมถึง 15 ทาน ทางสายการ
บินไทยจะไมรับจัดที่นั่งลวงหนา (PRE CHECK IN) อาจตองนั่งแยกกันทั้งกรุป แตทางบริษัทจะพยายามจัดใหสมาชิก
แตละบานไดนั่งดวยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไมรับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
10. หากทานที่ตองออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
11. สําหรับการเดิน ทางช ว งป ใ หม เทศกาลวันหยุ ด ยาวไทย วันหยุดญี่ปุน อาจเจอปญหารถติ ด คนแนนตามสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ รานอาหารคนเยอะ หรือในชวงฤดูหนาวฟามืดเร็ว รวมถึงชวงปใหมรานคาจะปดบางสวน รานอาหาร
ปดเร็วกวาปกติ ขอใหทานทําความเขาใจกอนจองทัวร
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุนหองพักมีขนาดคอนขางเล็ก เรียนแนะนําวาใหจองหองพักสําหรับ 2-3 คน / หอง หากทาน
จองหองแบบเด็กไมเสริมเตียงแลวตองการเปลี่ยนภายหลังอาจไมมีหองวาง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา
13. โรงแรมในญี่ปุนไมมีบริกรยกกระเปา ขอความรวมมือจากทุกทานดูแลกระเปาของตัวทานเอง บางโรงแรมที่อยูในเมือง
ถนนคอนขางแคบ รถบัสไมสามารถจอดหนาโรงแรมไดจําเปนตองลากกระเปาไปเองจนถึงโรงแรม
14. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน
15. เมื่อ ทานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ วาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
...โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทกุ ครั้งเพื่อประโยชนแกตัวทานเอง..

