OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N.

เทียวสุดคุม้ เจาะลึ กสถานทีท่องเทียวแบบเต็มอิม
ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิ ลปะญีปุ่ น
ชมหมู่บา้ นมรดกโลก ตระการตากับเทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
สนุ กกับกิจกรรมท้าลมหนาว ณ ลานสกีฟูจเิ ท็น

มกราคม – กุมภาพันธ์

XJ 610 DMK – KIX 14.15 – 21.40
XJ 607 NRT – DMK 20.15 – 01.25

ราคาเริมต้น 35,900.วันที

รายการ

อาหาร
B
L
D

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

4
5

สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาบานะโนะ
ซาโตะ – กิฟุ
กิฟุ – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – จวนผูว้ ่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ –
มัตสึโมโต้
มัตสึโมโต้ – ลานสกีฟูจเิ ท็น – นังกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ งชินจุกุ – สนามบิน
นาริตะ – กรุงเทพฯ

 เมนู ชาบูชาบูญีปุ่ น
 บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์

-

-

-

โรงแรม
BELLEVUE GARDEN HOTEL KANSAI
หรือเทียบเท่า
HOTEL RESOL GIFU
หรือเทียบเท่า
PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO
หรือเทียบเท่า
SUN PLAZA HOTEL YAMANAKA หรือ
เทียบเท่า

DAY 1
11.00

กรุงเทพฯ – สนามบิ นคันไซ
คณะพร้อ มกัน ทีสนามบิน ดอนเมือ ง อาคารผู้โ ดยสารขาออก ชั น 3 ประตู ท างเข้ า ที 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึนเครือง
** สายการบิ น AIR ASIA X ทํ า การบิ น ด้ ว ยเครื องบิ น AIRBUS A330-300 ที นั งแบบ 3-3-3
(377ที นัง) นํ าหนั กกระเป๋าเดิ นทางทังขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครืองดืมทังขาไปและขากลับ **

14.15

ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ เที ยวบินที XJ 610

21.40

ถึง สนามบิ นคันไซ (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน
เพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
สมควรแก่ เ วลา นํ า ท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ที พั ก สนามบิ น คั น ไซ ณ BELLEVUE GARDEN
HOTEL KANSAI หรือเทียบเท่า

(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)
DAY 2
เช้า

เที ยง
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สนามบินคันไซ – วัดคิ โยมิ สึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ – นาบานะโนะซาโตะ – กิ ฟุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสู่ เกี ยวโต เมืองหลวงเก่าแก่ข องญีปุ่ น ...เดิน ทางสู่ วัด คิ โยมิ สึ หรือ วัด นํ าใส ทีตังอยู่
บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดืมนํ าศักดิสิทธิสามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา
ณ วัดแห่งนีมีชอเสี
ื ยงด้วยห้องโถงกลางของวัดทีถูกจัดให้เป็ นสมบัตแิ ห่งชาติ ซึงมีระเบียงไม้ทสร้
ี าง
ยืนออกนอกตัวอาคารของวิหารโดยมีเสาคําถึง 139 ต้น เป็ นจุดชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูชาบูชาบูญีปุ่ น
นํ าท่านเข้าชม ฟูชิมิ อิ นาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการ
เก็บเกียว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รบั การนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็ นศาลเจ้าทีมีชอเสี
ื ยง
และได้รบั ความเคารพสูงสุด ในบรรดาศาลเจ้าอิน าริว่า , แห่งทัวญีปุ่ น สร้างขึนจากความ
ร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพือบูชาสุนัขจิงจอกซึงเชือกันว่าเป็ นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการ
เก็บเกียว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญีปุ่นโบราณ จํานวนมากกว่า หมืนคู่ซุ้มประตู
ตังเรียงรายกันจนกลายเป็ น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ , เมตร ด้วยเงินบริจาค
ของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจทีประสบความสําเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี ทีเรา

ท่านคุน้ ตาด้วย เสา ไม้สแี ดง ในฉากภาพยนตร์ดงั เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุดง้ จิงจอก หรือ
คิสเึ นะ อุดง้ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ทจะแวะลองลิ
ี
มรส
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนาโงย่า ทีเก่าแก่ของญีปุ่น ปั จจุบนั เป็ นเมืองเอกของจังหวัด
ไอจิ มีขนาดใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศญีปุ่นมีลกั ษณะรูปร่า งผังเมืองคล้ายปู บรรยากาศเหมือน
เมืองเล็กทีมีขนาดใหญ่ดว้ ยกลินไอแห่งความเป็ นเมืองสงบอบอุน่ อันแสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์
เสน่ ห์ทแฝงตั
ี
วไว้ในทุกอณู ของเมือง ...นํ าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวน
ดอกไม้ทใหญ่
ี ทสุี ดในประเทศญีปุ่น เป็ นสวนดอกไม้อกี แห่งหนึงทีได้รบั ความนิยมจากชาวญีปุ่นเป็ น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเรืองพันธุด์ อกไม้หรือ ลักษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึงในแต่ละฤดูกจ็ ะมีการจัด
ดอกไม้ทีแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล และภายในยังมีห้องปรับอุณหภูมสิ ําหรับดอกไม้ซงนํ
ึ ามา
จากเมืองร้อน เพือให้นักท่องเทียวได้เรียนรู้และศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงเพลิดเพลิน กับความ
สวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล เช่น ดอกดาเลีย คอสมอส เป็ นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะซือตัวเพิมเพือขึนสู่จุดชมวิวของหอคอย เพือชมวิวของบริเวณสวน
ดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิ สระให้ท่านได้ชมไฟประดับหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงที ใช้ประดับ
ประตาเต็มพืนที สวน ไฟประดับที นี ถือเป็ นหนึ งในสิ บไฟประดับที สวยงามที สุดของญีปุ่ นเลย
ที เดียว
***อาหารคําอิ สระตามอัธยาศัยเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พั
ี ก กิ ฟุ ณ HOTEL RESOL GIFU หรือเทียบเท่า
(ชือโรงแรมที ท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)
DAY 3
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กิ ฟุ – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – มัตสึโมโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที ยง

นํ าท่านเดินทางเข้าสู่เส้น ทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ ซึงได้รบั การยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บา้ นสไตล์กสั โซ–สึครุ ิ เป็ นสไตล์ญปุี ่ น
แบบดังเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมูบ่ า้ น
สไตล์นีว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสอง
มือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้าง
ของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะทีตกทับหลังคาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํา

นํ าท่ านสู่ ทาคายาม่ า สมญา ลิตเติลเกียวโต เมืองเล็กทีน่ ารักอัน เก่าแก่ในหุบ เขาซึงคงสภาพ
ธรรมชาติไว้ได้เป็ นอย่างดี และได้รบั การอนุ รกั ษ์ สถานทีต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แบบ
แผนผังเดีย วกับ เกียวโตในอดีต บ้ านเรือนไม้-ทีจัดแต่งน่ ารัก เนื องจากเป็ นเมืองทีมีป่ าไม้อุด ม
สมบู ร ณ์ สมัย นารา ช่า งไม้ของเมืองทาคายาม่าได้ถูก จารึกว่ าเป็ น ช่า งไม้ฝีม ือดีมีชือเสียงทีสุ ด
จากนันนํ า ท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที ว่ าการอําเภอเก่ าเมือ งทาคายาม่า ซึงเป็ น ทัง
สถานทีทํางาน และทีอยู่อาศัยของ ผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี เป็ นสิงปลูกสร้าง
แบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายทีสมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั แต่เดิมสร้างขึนปี ค.ศ.
1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที 19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กาว่ า สมัย เอโดะ หรือกว่ า 300 ปี มาแล้ว ) จนกระทังรัฐบาลเข้า มาดู แ ล ได้ส ร้างอาคารขึนใหม่
เลียนแบบของเก่าทีเหมือนจริง ลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกําแพงดู
แข็งแกร่ง และสามารถเข้าสูต่ วั อาคารด้วยประตูทโอ่
ี อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็ นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครือง ห้องเตรียมอาหาร ห้องโถงอเนกประสงค์แยก
ส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านในจวนผู้ว่าทาคายาม่า)
จากนันเชิญท่านสัมผัสความเป็ นอยูท่ ยัี งคงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดําเนินชีวติ แบบดังเดิมที
ท่านจะประทับใจแน่ นอน ณ ซันมาชิ ซูจิ พร้อมเลือกหาซือสินค้าพืนเมืองทีระลึกมากมาย อิสระให้
ท่านเก็บเกียวบรรยากาศแสนคลาสสิค ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เ วลา นํ า ท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ที พั ก มัต สึ โ มโต้ ณ PREMIER HOTEL CABIN
MATSUMOTO หรือเทียบเท่า

(ชือโรงแรมที ท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

มัตสึโมโต้ – ลานสกีฟจู ิ เท็น – นังกระเช้าคาจิคาจิ – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว –
ทะเลสาบยามานากะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดิน ทางสู่ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านตืนตาตืนใจกับ ลานสกีหิมะขนาดใหญ่ ซึงเป็ นลานสกี
อันดับหนึงของจังหวัดยามานาชิ อิสระท่านสนุ กสนานกับการเล่นหิมะหรือถ่ายรูปท่ามกลางหิมะอัน
ขาวโพลนสุ ด แสนคลาสสิค ) ราคาทั ว ร์ ไ ม่ ร วมอุ ป กรณ์ การเล่ น สกี ทุ ก ชนิ ด (ค่ า บริ ก าร
โดยประมาณ เช่าสกีเซ็ต 4,000 เยน, เช่าสโนว์บอร์ดเซ็ต 4,000 เยน, สโนว์สเล็ต 1,200 เยน)

เที ยง
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่าน นังกระเช้าไฟฟ้ าคาจิ คาจิ ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจแิ ละ
ทะเลสาบคาวากุชโิ กะ ระยะทาง 400 เมตร เชือมต่อระหว่างชายฝั งตะวันออกของทะเลสาบคาวากุช ิ
โกะกับ จุ ด ชมวิว ใกล้ย อดภู เขาเทนโจ ทีมีค วามสูงกว่ า 1,000 เมตรเหนื อระดับ นํ าทะเล ทํ า ให้
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ และเหนือจุดชมวิว
ขึนไปประมาณ 300 เมตร ท่านจะพบกับยอดภูเขาเทนโจจะเป็ นทีตังของศาลเจ้าเล็กๆ อีกทังยังมี
เส้นทางเดินไปยังภูเขามิสโึ ทเกะเส้นทางยอดนิยมเพือไปชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ สวยงา
ี
ทีจุดชมวิวบน
ยอดเขาแห่งนี นอกจากจะมีทศั นีย ภาพทีสวยงามแล้วยังมี ตัวการ์ตูน ทีน่ ารักๆตกแต่งคู่กบั วิวที
งดงามของภูเขาไฟฟูจิ และพลาดไม่ได้กบั กระดิงรูปหัวใจ ซึงเป็ นจุดเด่นอีกอย่างหนึงของยอดเขา
แห่งนี มีความเชือกันว่าถ้าเราเคาะกระดิงพร้อมกับอธิษฐาน แล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจผิ า่ น
กรอบรูปหัวใจได้จะทําให้สมหวัง
จากนันนํ าท่านเยียมชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (EARTH QUAKE MUSEUM) ทีจําลองเรืองราว
ของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวที
เกิดขึนในประเทศญีปุ่น หรือเลือกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์ แผ่นดินไหว รับการสันสะเทือน
จากขันตําสุดสูข่ นสู
ั งสุด และศึกษาเรียนรูป้ ระสบการณ์ ในห้องจําลองต่างๆ จากนันอิสระให้ท่านได้
เลือกซือของฝากทีระลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นํ าท่านเดิน ทางเข้าสู่ทีพัก ทะเลสาบยามานะกะ ณ SUN PLAZA HOTEL
YAMANAKA หรือเทียบเท่า

คํา

รับประทานอาหารคําในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น นํ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิ พเพือผ่อนคลายความเมือยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงทีความอัศจรรย์แห่งการอาบนํ าแร่แบบญีปุ่นนีเองทําให้มผี ู้กล่าวว่า =>
หากมาทีญีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนําแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญีปุ่ น !
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5
เช้า

ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ งชิ นจุก ุ – สนามบินนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ โตเกี ยว ศูนย์กลางทีสองแห่งนคร ...เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอัน
ศักดิสิทธิทีมีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึงประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็ นทีเคารพ
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สักการะของชาวญีปุ่น รวมถึงนักท่องเทียวทีมาเยือนประเทศญีปุ่น วัดอาซากุสะเป็ นวัดเก่าแก่ของ
มหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคมไฟยักษ์สแี ดงทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดในโลก มี
ความสูงถึง 4.5 เมตร มีนําหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นทีระลึกและถัดจาก
โคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซือของทีระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้ อยใหญ่ พวง
กุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึนชือของย่านนี เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ
เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็ นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่นําซูมดิ ะงาวะ ไหลลง
อ่า วโตเกีย วและใกล้ๆ กัน จะมี สวนสาธารณะซู ม ดิ ะโคเอ็น ซึงเปิ ดโล่ งสู่แ ม่นํ าด้ว ยบรรยากาศ
สวยงามน่าเดินเล่น
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนันนําท่าน ช้อปปิ งชิ นจูก ุ ตืนตาตืนใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวทีคราครําด้วย
ผูค้ นมากมาย และเทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง นําท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ งชือดัง
ของญีปุ่น ทีท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าทีถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋ า ชินจูกุ ย่านช้
อปปิ งทีมีความเจริญอันดับหนึงของโตเกียวปั จจุบนั ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางทีสองแห่งนคร ศูนย์
รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชือดังเป็ นทีนิยมทังชาวญีปุ่น
และนักท่องเทียวทีมาเยือนร้าน
เยนเท่ ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี %) มีทงเครื
ั องสําอางค์
กิฟช๊อป ขนม และสินค้าอืนๆ อีกมากมายทีท่านสามารถเลือกซือเป็ นของฝากกลับบ้านได้ในราคา
สบาย กระเป๋ า อิสระให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซือสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง
อุปกรณ์ อเี ลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจติ อล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง เสือผ้าแฟชันวัยรุ่น กระเป๋ า
รองเท้า เครืองสํา อางค์ย ีห้อดังของญีปุ่ นไม่ว่ า จะเป็ น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ใน
ราคาถูกกว่าเมืองไทย
***อาหารคําอิ สระตามอัธยาศัยเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพือ
กลับกรุงเทพฯ
20.15

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที ยวบินที XJ 607

01.25

ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
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กําหนดการเดินทาง : มกราคม – กุมภาพันธ์
-

วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่ 2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก 2 – 12 ปี

พักเดียวเพิ ม

ม.ค.
ก.พ.

35,900 บาท
37,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

9,500 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครังต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลียนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครืองบินเดินทางไป-กลับ ชันประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีระบุในรายการ
 อาหารบนเครืองทังขาไปและขากลับ
 ค่านําหนักกระเป๋ าทังขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที นัง, ซือนําหนักกระเป๋าเพิ ม, ซืออาหารเพิ มหรือบริการต่างๆ
เพิ มเติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายที ดูแลท่านโดยตรง ***
 ค่าทีพักห้องละ 2 - 3 ท่ าน / ค่าพาหนะ / ค่า อาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ าง ๆ ตามทีระบุ ในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ ลโรงแรมที ญี ปุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ย งเดี ยว + หนึ งเตี ยงเสริ ม** กรณี โรงแรมไม่ มี
ห้องทริ ปเปิ ลให้บริการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ งทวิ น ห้องสองเตียงเดียว
+ หนึ งซิ งเกิ ล ห้องหนึ งเตียงเดียว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ มเติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือนไขกรมธรรม์เป็ นผู้กาํ หนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือจากในรายการ
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากสายการบินกําหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
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 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับผู้ถือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินนําใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
เงือนไขการสํารองที นัง
 กรุณาสํารองทีนังโดยการชําระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสํารองที นัง
o มัดจําท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงือนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจํา
 กรณี การเดิ น ทางที บริ ษั ท ฯต้ อ งทํ า การวางการัน ตี ค่ า มัด จํา หรื อ ซื อขาดแบบมี เงื อนไข และหรื อ
เที ยวบิ น เหมาลํ า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กั บ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทังหมดก่อนการจอง
เพือความถูกต้องและความเข้าใจที ตรงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนันหากท่านชําระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นที เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครัง ***
 กรณีเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึงอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนื เงินทังหมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานที
ต่าง ๆ ทีเหนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทังสิ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณี ทีมีการขึนลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึนค่านํามันของสายการบิน
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึนอยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทังนีจะยึดถือผลประโยชน์ ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที ประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่ านัน อาทิ เช่ น เริ มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริการในแต่ละวันมิ อาจเพิ มเวลาการใช้รถบัสได้ ทังนี มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนันๆเป็ นหลัก
 รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรืองห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ ูบ
บุหรี / ปลอดบุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พั
ี ก ทังนีขึนอยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเมือท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
****รายละเอียดเกี ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย****
(เอกสารที ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ประสงค์
ี
จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่เกิน
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่น ดังต่อไปนี
1. สิงยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่นได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณี การเข้าประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจะกระทําในประเทศญีปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน
ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน วัน
เป็ นผูท้ ไม่
ี มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จะถู
ี กปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

