กําหนดเดินทาง

06 - 11 / 13 - 18 ธ.ค.60

วันแรกของการเดินทาง

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเซนแทร (นาโกยา)

21.00 น.

JP03

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

เที่ยง
บาย

(2) นาโกยา - หมูบา นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผูวา ซันมาชิ ซูจิ - ทาคายามา

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาทองถิน่ เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุนดินแดนอาทิตยอุทัย ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมืองพรอมตรวจเช็ค
สัมภาระนําทานเดินทางสู “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ที่ทําใหคุณรูสึกเหมือนไดเดินทางยอนเวลาไปยังประเทศ
ญี่ ปุ น ในอดี ต และมี ธ รรมชาติ อั น อุด มสมบู ร ณ ถู ก ล อ มรอบด ว ยภู เ ขาและแม น้ํา เพื่ อ นํ า ท า นเดิ นทางสู
“หมูบานชิราคาวาโกะ” ชมหมูบานที่มีหลังคาสูงมุงจากหมูบานสไตล กัสโซ-สึคุริ เปนสไตลญี่ปุนดั้งเดิม
แทๆ เปนสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อตอสูกับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในชวงฤดูหนาวที่มีหิมะตก...
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการยกยองเปน “มรดกโลก” จากองคการ “ยูเนสโก” ใหเปนมรดกโลกเมื่อป 1995
มีอายุเกาแกกวา 250 ป ซึ่งยังคงรักษาความเปนธรรมชาติไดอยางเหมือนเดิม… ดวย
เสน ห แ ละความสวยงามของตั ว บ า นหลั ง คามุ ง ฟางที่ โ ดนปกคลุ ม ด ว ยหิ ม ะ
ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในชวงฤดูหนาว ใหความรูสึกราวกับหมูบานในเทพ
นิยาย ซึ่งมีความสวยงามอยางมาก...ใหทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมูบาน
สไตลญี่ปุนที่ถูกโอบลอมดวยหิมะแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู “เมืองทาคายามา” เมือ งที่ถูกขนานนามวา “Little Kyoto” ดวยบรรยากาศอัน เก า แก ที่
อาบดวยจิตวิญญาณแหงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมตามจารีตแหงยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พรอมทั้ง

ค่ํา

อุดมสมบูรณไ ปดวยธรรมชาติ โอบลอ มดวยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อ นําทานเดินทางชม
“ทาคายามาจินยะ” หรือ “อดีตจวนผูวาแหง เมืองทาคายามา ” ที่ทํางานและที่อ ยูอ าศั ยของผู วา ราชการ
จังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ปภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลโชกุน
โทกุ ง าว า ในสมั ย เอโดะ หรื อ กว า 300 ป ที่ แ ล ว ...ท า นจะได ช มถึ ง “ห อ ง
ทํางาน” / “หองพักผอน” ที่แสนจะเรียบงายของผูปกครองในอดีต...จากนั้น
นําทานเดินทางสู “ซันมาชิซูจิ” ยานเมืองเกาของญี่ปุน มีอายุกวา 300ป เปนศูนยกลางการคาของเมืองทาคา
ยามาที่มีความเฟองฟูทางเศรษฐกิจเปนอยางมากในยุคเอโดะ จุดเดนของยานนี้คืออาคารบานเรือนเปนสไตล
แบบญี่ปุนแทๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ําตาลและสีดําเทานั้น ... ในปจจุบันไดรับการอนุรักษเชิดชูใหเปน
ยานที่มีสิ่งกอสรางที่ควรคาแกการอนุรักษของญี่ปุน...ตลอดสองขางทางในยานนี้จะมีรานคา รานขายของที่
ระลึก รวมถึงรานอาหารใหไดเลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย...
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก TAKAYAMA WASHINGTON PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

(3) ตลาดเชาเมืองทาคายามา - ปราสาทมัตสึโมโต - นาวาเตะโดริ ชอปปงโกเทมบะ เอาทเล็ท - ยามานาชิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม “ตลาดสดเชาเมืองทาคายามา” เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปที่ผานมา โดยพวกเกษตรกรไดนําเอา
ผลิตผลจําพวกดอกไม พืชผักมาจําหนายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายามาดวย... ณ บริเวณ
ริม แมน้ํามิยากาวา เพื่อ ใหทานไดตื่นตากับ “บานเรือน” ที่ยังคงความเปนเอกลัก ษณของ “สมัย เอโดะ”
ในชวงปค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเดนทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณเฉพาะตัว
โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผูคนมักจะ พูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพอคา และการ
พัฒนาศูนยกลางชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงาวา” ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบานเรือน
ตางๆ ซึ่งจะเปดใหทานชมและเลือกซึ้อสินคาตางๆตามอัธยาศัย... จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองมัตสึโมโต”
เมื อ งที่ ใ หญ ที่สุ ด เปน อันดั บสองในจั ง หวั ดนากาโน มี ค วามโดดเด นทางด านวั ฒนธรรมอันเกา แก และ
ธรรมชาติอันสวยงามอย างเทือ กเขา Japan Alps เพื่อ นําทานชมความงดงามของ “ปราสาทมัตสึ โ มโต ”
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรที่โดดเดนเปน 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคง
สภาพสมบูรณ และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุน และไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนสมบัติประจําชาติที่เกาแกที่สุดในญี่ปุน เปนปราสาทที่สรางดวยไม 5 ชั้น 6 คูหา
ถูกสรางขึ้นจากองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวหลายอยาง ใชสีดําเปนหลักในการ
ตกแตง ทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและสุขุม จนไดสมญานามวา “ปราสาทอีกา” นอกจากนี้ปราสาทมัตสึ
โมโตยังมีศาลาชมดวงจันทรที่งดงามแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยกอน ...ใหทานชื่นชมความ
งามของปราสาทที่มีทัศนียภาพของเทือกเขาแอลปญี่ปุนอันงดงามเปนฉากหลัง

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู “ถนนนาวาเตะ-โดริ” (หรือ “ถนนสายหมอก”) ตั้งอยูไมไกลจากปราสาทมัตสึโมโตมากนัก เปน
ถนนชอปปง ยาวประมาณ 300 เมตร ที่เต็มไปดวย รานขายของพิเศษในทองถิ่น รานขายของเกา และรานอาหาร
เกๆ ตั้งเรียงรายอยูสองฝงทางเดิน ที่หัวถนนจะมีรูปปนกบตัวใหญตั้งอยู นอกจากนี้ยังมีศาลเจาโยฮาชิรา ที่ผูคน
ที่ผานไปมาในบริ เวณนี้มักแวะเวี ยนเข าไปสักการะและขอพรด วย …อิสระใหทาน ”ชมและซื้ อ” สินค า
ทองถิ่นตามอัธยาศัย… นําทานเดินทางสู “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท” ที่รวบรวมแบรนดระดับโลกมาไว
ดวยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติ
ฮาโกเนกับมหานครโตเกียว ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินคาที่ได
รวบรวมกว า 165 แบรนด ดั ง ไม ว า จะเป น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค า Intimate Apparel ได แก
Kid Blue และTriumph หมวดสินคา Home Fashion ไดแก Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เปน
ตน ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินคาอื่นๆ อยางรองเทา กระเปา เสื้อผาเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเปนของแทและราคาถูก
กวาในหางสรรพสินคาที่รวมไวในพื้นที่กวา 400,000 ตารางฟุต ถือเปนสวรรคแหงการชอปปงของคนญี่ปุน
โดยเฉพาะ... สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พักพรอมทั้งอาบน้ําแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ ทานจะได
พักผอนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุนและ พักผอนอยางเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม พรอมเสิรฟทานดวยเมนูพิเศษ “บุฟเฟตปูยักษ” ใหทานได
ลิ้มรสปูน้ําเย็นแหง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ปุนวาเปนปูน้ําเย็นที่เนื้อมี
รสชาติอรอยที่สุดและมีเนื้อที่นุมนารับประทานใหทานไดอิ่มอรอย“แบบไมอั้น!!!”
นําทานเขาสูที่พัก KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเทา
^_^ หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ “การอาบน้ําแรธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ําแร
สไตลญี่ปุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บ
และผิวพรรณเปลงปลั่ง

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(4) อิซาวา - เจดียชูเรโตะ - โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ชอปปงชินจูกุ โตเกียว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู “เจดียชูเรโตะ” ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิรวมกับ
เจดีย 5 ชั้น ที่ตั้งอยูบนเนินเขา
ที่รายลอมไปดวยตนไมบรรยากาศสงบ
รมรื่น สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอยางชัดเจน
และงดงาม เจดียนี้ตั้งอยูบนศาลเจาอาราคุ ระเซนเกน ไดถูกสรางขึ้นเพื่อ ระลึกถึ ง
สันติภาพป 1963 และภายในตัวอาคารหลักของศาลเจาทุกทานตองขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น จะถึงจุดชม
ธรรมชาติ ที่จัดไดวาเปนจุดชมวิวที่นิยมอยางยิ่ง …จากนั้นนําทานเดินทางสู “โอชิโนะฮัคไค” หมูบานเล็กๆ

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ภายใน
หมูบานมีบอน้ําแปดบอที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ป ไดรับใบ
ประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุนวาน้ําในแตล ะบอเปนน้ําที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดย
ภายในบอมีปลาเทราซขนาดใหญ และมีแรธาตุทําใหมีสาหรายและหญาน้ําเกิดในบอ ทําใหเวลามองลงไป
เปนสีเขียวสวยงามคลายกับมรกตอยูในน้ํา บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมและเปนจุดที่สามารถมองเห็น
และถายภาพภูเขาไฟฟูจิไดสวยที่สุด ... อิสระใหทานถายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชนพื้นบานบริเ วณ
โดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปจจุบันของญี่ปุนที่คลาคล่ําไปดวยผูคนและเทคโนโลยีล้ํายุค
มากมาย... เพื่อเดินทางไปยัง “แหลงอัพเดทเทรนด” ของชาวปลาดิบ ณ ยานการคา “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยกลาง
ที่สองแหงนคร” ยานความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปจจุบัน ที่สามารถแบงออกเปน 2 ฝงใหญๆ
ดวยกันคือฝงทิศตะวันตก เปนยานธุรกิจที่เต็มไปดวยอาคารสํานักงานสูงระฟา โรงแรมหรู และเปนที่ตั้งของ
อาคารศาลาวาการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ง เปนศูนยกลางการปกครองของมหานครโตเกียว
และฝงทิศตะวันออก เปนยานแหงสีสันที่เต็มไปดวยศูนยการคา รานขายสินคา
แฟชั่ น ร า นสิ น ค า อิเ ล็กทรอนิก สร า นขายสิ นค าลดราคาและสิ นคามือ สอง
รานอาหาร และยาน Kabukicho ซึ่งเปนแหลงบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดของ
ญี่ปุน ...เชิญทานเลือก “ชมและซื้อ” สินคาจากรานคาตาง ๆ มากมาย ในยานนี้
ไมวาจะเปนเครื่องสําอางยี่หอดัง ๆ เสื้อผา และของกระจุกกระจิก นารัก ๆ ในสไตลแบบญี่ปุน กลองถายรูป
ดิ จิ ต อลกล อ งถ า ยวี ดี โ อ MP-3, Walkman, CD-Player วิ ท ยุ คอมพิ ว เตอร , Note Book, นาฬิ ก า, เป น ต น
นอกจากนั้นทานยังจะได เห็นแฟชั่นการแตงตัว และวัฒนธรรมตาง ๆ ของเด็กวัยรุนและ เหลาบรรดาแฟชั่น
นิสตาในกรุงโตเกียวที่นับไดวามีสไตลในแบบความเปนตัวของตัวเอง
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย(ไมรวมคาบริการ)
นําทานเขาสูที่พัก ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

(5) โตเกียว - วัดอาซะกุซา - โตเกียวสกายทรี (จุดถายรูป) - ฮาราจูกุ โอโมเตะซันโดะ - โอไดบะ - ฮาเนดะ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบรอย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

นําทานเดินทางสู “วัดอาซะกุซาคันนอน” วัดเกาแกที่สุดในโตเกียว ... เชิญทานกราบนมัสการขอพรจาก
“องคเจาแมกวนอิม” ที่เปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตรพรอมถายภาพความประทับใจกับ
“โคมไฟขนาดยักษ” ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญ
ทานเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหงนี้ ... หรือจะ
เลือ ก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ทานจะไดชมและซื้อ สินคาของฝากของที่
ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมือง “Made In Japan” แทๆ รวมทั้งขาวของเครื่องใช
คุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเปา, เสื้อผา เปนตน หรือจะเลือกชิมขนมอรอยสไตลญี่ปุน
ตามอัธยาศัย ... แลวนําทุกทานเดินถายรูปคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม แมน้ําสุมิดะ
“หอคอยโตเกียว สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ใน
มณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง
553 เมตร ... ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นได จาก
ละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอโดะ …
นําทุกทานสูยาน “ฮาราจูกุ” แหลงรวมวัยรุนที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ
ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตลที่ทานจะไมเคยพบเห็นที่ไหน
มากอน ไมวาจะเปนเทรนดที่เสมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการตูน
ชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวนอยมหัศจรรย, ลามู ทรามวัยจากตางดาว, แมมดนอยโดเรมี เปนตน หรือบางที่ก็หลุด
มาจากเกมสเพลย, แตงเลียนแบบดารา-นักรองที่คลั่งไคลหรืออาจจะแตงกายใหดูเหมือน มาจาก
นอกโลก
เลยก็มี ใหทานไดเลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไมไดในชีวิตประจําวัน ... สําหรับทานที่ชื่นชอบ
การชอปปง สามารถเดินเลือกชมและซื้อสินคามากมายที่มีทั้ง “แบรนดเนมชื่อดัง” หรือ “แฮนดเมด” ที่ทานจะ
ไดเปนเจาของเพียงผูเดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราคร่ําไปดวยผูคนมากมาย และสินคาหลายหลาย
แบบใหทานไดเลือกสรรกันตามอัธยาศัย นําทานชอปปงตอที่ “โอโมเตะซันโดะ” ถนนสายชอปปงชื่อ ดั งที่
ไดรับการขนานนามวาเปน “ฌ็องเซลิเซแหงกรุงโตเกียว” ซึ่งถนนสายนี้อยูติดฮาราจูกุ เปนแหลงชอปปงมอลล
ใจกลางเมือง ซึ่งรวบรวมไวแตรานคาชื่อดัง ทั้งที่เปนโลคอลแบรนด ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮเอนด ไมวา
จะเปน Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Guici และ Channel เปนตน ...ในเทศกาลคริสตมาสที่ใกลจะถึง
นี้ ก็มีการจัดเตรียมงานฉลองเทศกาลดวยการตกแตง ตนคริสตมาสใหบรรดานักชอปทั้งหลายไดตื่นตาตื่นใจ
ไปกับความอลังการของแสงเสียง เพื่อเปนการตอนรับ เทศกาลคริสตมาส และปใหมอีกดวย...ทานสามารถ
เลือกชมสินคาแบรนดเนมหลากหลาย อาทิ เสื้อผา, รองเทา, เครื่องสําอาง และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหทาน
ไดชอปปงกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย… นําทานเดินทางสู “โอไดบะ” แผนดินแหงใหม ที่เกิดจาก
การถมทะเล ดวยขยะ แหลงรวมเทคโนโลยีล้ํายุค และ ทันสมัย นําทานขึ้นดื่มด่ํากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน
“ชิงชาสวรรค” (ferris wheel) ที่ใหญที่สุดในญี่ปุน ตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ทานสามารถ

ลองสัมผัสบรรยากาศ ของอาวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว” (Rainbow Bridge) พาดผา น และ มีแสงสีของ
กรุงโตเกียวยามค่ําคืนเปนฉากหลัง (ไมรวมคาชิงชาสวรรค, คาเขาชม และเครื่องเลนตางๆ)
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย(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

กําหนดการเดินทาง 06 - 11 / 13 - 18 ธ.ค.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***
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาทีม่ ีวัตถุประสงคเพือ่ ทองเที่ยวหรือสํารวจเสนทางเทานัน้ หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและญีป่ ุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลที่อยูน อกเหนือความรับผิดชอบ
ของทางบริษัท ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการทีจ่ ะคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นแกทา น ***
***หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน***
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..

