รหัวทัวร GOH2000574
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา โตเกียว 6 วัน 4 คืน (TG)
เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – นาโกยา – เทศกาลแสงสี Nabana
no Sato Winter Illumination-หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา – ที่วาการ
อําเภอเกาทาคายามา (ดานนอก) – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยามา-เมืองโท
ยามา – เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต – แชนํ้าแร
ธรรมชาติ-ชมชิบะซากุระ (พิ้งคมอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมือง
โตเกียว – ชอปปง ﻥชินจูกุ-วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล

เสนทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – โอซากา (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.30)
วันที่ 2. โอซากา (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – นาโกยา – เทศกาลแสงสี
Nabana no Sato Winter Illumination
วันที่ 3. หมูบา นชิราคาวาโกะ – ทาคายามา – ที่วาการอําเภอเกาทาคายามา (ดานนอก) – ถนนสายซันมาจิ ซู
จิ – เมืองโทยามา
วันที่ 4. เมืองโทยามา – เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา – เขือ
่ นคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต – แชนํ้าแร
ธรรมชาติ
วันที่ 5. ชมชิบะซากุระ (พิ้งคมอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมืองโตเกียว – ชอปปﻥงชินจูกุ
วันที่ 6. วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(TG677 17.25-21.55)

วันที่ 1
20.00
น.
23.59
น.
วันที่ 2
07.30
น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซากา (สนามบินคันไซ)
(TG622 23.59-07.30)
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
โอซากา (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ –
นาโกยา – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
เดิ น ทางถึง สนามบิน คัน ไซ ประเทศญี่ ปุน (เวลาท องถิ่น เร็วกวาเวลาประเทศไทย 2
ชม.)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุน
หากฝาฝนมีโทษจับปรับได]
เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเปนที่พํานักของจักรพรรดิญี่ปุน ในชวงป
794 – 1868 และป จ จุ บั น นี้ ก็ เป นเมื องที่ ใ หญ เป น อัน ดับ 7 ของประเทศ รวมทั้ งมี
ประชากรอีกราวๆ 1.4 ลานคน ซึ่งสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษเอาไวในสภาพอดีตซะ
เป นสว นมาก ศาลเจาฟูชิ มิ อิน าริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจิ้งจอกเปนศาลเจา
ชินโต (Shinto) ที่มีความสําคัญแหงหนึ่งของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตู
โทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่น
ตนจนเปนทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธ
โดย เทพอินาริ (หรือ พระแมโพสพ ตามความเชื่อของไทย) จะเปนตัวแทนของความ
อุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตว
คูกาย (บางก็วาทานชอบแปลงรางเปนจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปﻥนจิ้งจอกมากมาย
ดวยเชนกัน ศาลเจาแหงนี้มีความเกาแกมากถูกสรางขึ้นตั้งแตกอนสรางเมืองเกียวโตซะ
อีก คาดกันวาจะเปนชวงประมาณปค.ศ. 794 หรือกวาพันปมาแลว อีกทั้งที่แหงนี้ยังได
เปนสวนหนึ่งของภาพยนตรฮอลลีวูด เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เปนวัดเกาแกของเมืองเกียวโต เปน
วัดที่รูจักมากที่สุดวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุน สรางเมื่อป พ.ศ. 1940 ในอดีตพลับพลาห
ลังนี้เคยถูกลอบวางเพลิงในป พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยูในวัด ซึ่งศาลาสีทองที่
เห็ นในป จจุบั นเพิ่ ง ได รับ การแปะผนั งทองไปเมื่ อป พ.ศ.2530 ที่ ผ านมา จึงมองเห็ น
เหลืองอรามสะทอนในสระนํ้าอยางสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบดวย วิหารมี 3 ชั้น
โดยชั้นแรกมีลักษณะเปนพระราชวัง ชั้นที่สองเปนแบบบานซามูไร สวนชั้นที่สามเป น
แบบวัดเซน มีตํานานเกี่ยวกับการตูนเรื่องอิกคิวซัง วาวัดนี้เคยเปนที่พํานักของโชกุนอาชิ
คางะ โยชิมิซึ ผูที่ชอบทายปุจฉา-วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูนเรื่องอิคิวซัง เณรนอย
เจาปญญา ก็จําลองเรื่องราวเหตุการณของศาลาทองในวัดนี้ใหเปนปราสาทของทานโช
กุน กอนที่จะยกใหเปนทรัพยสมบัติของวัดโรกุนนอนจิ

เดินทางสู เมืองนาโกยา นําทานเขาชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter
Illumination นั้นเปนธีมปารค ขนาดใหญในเมืองนากาชิมา ซึ่งทุกปจะมีการจัดแสดง
ไฟ LEDs หลายล า นดวง และบางจุ ด ก็ มี ก ารจั ด แสดงแสงสีป ระกอบเสี ย งเพลงดว ย
โดยธีมงานสวนใหญจะเกี่ยวกับธรรมชาติ สายนํ้า อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมที่เนรมิต
ขึ้นจากดวงไฟเปนตน โดยงานแสดงไฟแหงนี้ถือเปนหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญที่สุดใน
ญี่ปุน

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 3
เชา

อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา
หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา – ที่วาการอําเภอเกาทาคายามา (ดานนอก) –
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยามา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
หมูบา นมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ ปุ น
ขนานแท ดั้ ง เดิ ม และยั ง ได รั บ เลื อ กจากองค ก ารยู เนสโกให เ ป น มรดกโลก ในเดื อ น
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับ หิม ะแตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
และรูป ร างของหลั งคาเหมื อนกั บ สองมื อพนมของพระเจา จึงเรีย กหมูบ านสไตล นี้ ว า
“กั ส โช” และมี ผู ค นจากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกหลั่ ง ไหลไปชมความงามในแต ล ะป ไม ตํ่ า กว า
680,000 คน เลยทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
เมืองทาคายามา (Takayama) ชม ทาคายามา จินยะ (Takayama Jinya)หรือ
ที่วาการอําเภอเกา เมืองทาคายามา (ชมดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคา
ยาม า เปนที่ทํางานและที่อยู อาศั ยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป
ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 4
เชา

หมู บา น LITTLE KYOTO หรื อ เขตเมื อ งเก า ซัน มาจิซู จิ (Sunmachi-Suji) ซึ่ ง
เป นหมู บา นเก าแก สมั ย เอโดะกว า 300 ป ก อน ที่ ยั งอนุ รั ก ษและคงสภาพเดิ ม ได เป น
อย างดี อิสระให ทุ กท านได เดิ น เที่ย วและชื่ นชมกั บ ทั ศ นี ย ภาพเมื องเก าซึ่ งเต็ ม ไปดว ย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม TOYAMA HOTEL หรือเทียบเทา
เมืองโทยามา – เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา – เขื่อนคุโรเบะ –เมืองมัตสึโมโต –
แชนํ้าแรธรรมชาติ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทางสายอัลไพนท าเท
ยามา-คุโรเบะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเจแปนแอลป โดยการนําทานเดินทางสู สถานีทา
เทยามา จากนั้นนํ าท านโดยสารเคเบิ้ล คาร ลอดภู เขาสู สถานีบีโจดัย ระ ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. นําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทาง
ให ท านได เพลิ ดเพลิ นกั บ ทิ ว ทั ศ น ของเทื อกเขาแอลป ญี่ ปุ น ให ท านได เก็ บ เกี่ ย วความ
ประทั บ ใจตามอัธ ยาศั ย จากนั้ น นํ า ท า นชม ยอดเขาทาเทยาม า มี ค วามสู ง 3,015
เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเปนหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อคนญี่ปุนตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจ
จากยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันที่ทองฟาโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ
และให ทุ ก ท า นได เ ดิ น บนเส น ทางที่ ส องข า งทางเป น กํ า แพงหิ ม ะสู ง ชั น (SNOW
WALL) สูงกวาสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น
นับเปนอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คํ่า
ที่พัก

นํ า ท า นเดิ น ทางผ า นอุ โ มงค ที่ ล อดใต ภู เขาทาเทยาม าที่ มี ค วาม ยาว 3.6 กิ โลเมตร
นับ เป นอุโมงคที่ อยูสูงที่สุดในญี่ปุ น จากนั้นนํ าทา นโดยสารกระเชา ไฟฟ า ที่ไมมีเสา
กลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นนําทานนั่งเคเบิ้ลคาร ลอด
ภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ง
เปนเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ปุนที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
หิม ะที่ตกรุนแรงมากในฤดู หนาว จากนั้น ชม เขื่ อนคุ โรเบะ ซึ่งเปน เขื่อนยั กษ กั้ นนํ้ าที่
ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุน จะมีสายรุงพาดผานตลอดป ที่โอบลอมดวยภูเขานับ
รอยลู กและชมทั ศนีย ภาพของวงลอมเขาหิ ม ะ มี ความสูงถึ ง 186 เมตร และมี ความ
กวางถึง 492 เมตร ซึ่งใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ป เฉพาะตัว
เขื่อนใชเวลาในการสราง 4 ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 800 เมตร
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเทา
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน

วันที่ 5
เชา

ชมชิบะซากุระ (พิ้งคมอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมืองโตเกียว
– ชอปปﻥงชินจูกุ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งคมอส (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) มีตนกําเนิด
มาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไมชนิดนี้มีหลายพันธุ ทั้งสีชมพูและสี
ขาว ดอกจะบานที่พื้นดิน ญี่ปุนนํามาปลูกตามรั้วบาน หรือตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรม
ผืนยักษ ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ

ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุนดวยความสูง 3,776 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอด
เขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขา
ไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุน
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ ภู เขาไฟฟู จิ ไม สามารถขึ้ น ได เนื่ องจากสภาพอากาศ ทาง
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ เ ปลี่ ย นโปรแกรมทั ว ร เป น Fuji Visitor Center ซึ่ ง ท า น
สามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิ
ได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
เมืองโตเกียว (Tokyo) นําทานชอปปﻥงที่ ยานชิน จูกุ (Shinjuku) แหลงบั นเทิงและ
แหลงชอปปﻥงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเปน
หนึ่งในสถานีที่คึก คักที่สุดในญี่ ปุน ในแตล ะวันมี ผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใช
บริ ก ารสถานี แห งนี้ ทางด านตะวัน ตกย า นนี้ ที่ เต็ม ไปด ว ยตึ ก ระฟ าหลายอาคาร มี ทั้ ง
โรงแรมชั้นนํา และในสวนทางดานตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปนยานที่
เต็ม ไปดว ยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ อยาง Bic Camera และ
ยานบันเทิงยามราตรีที่มีรานอาหารเยอะแยะมากมาย เชนรานอิซากายะ (Izakaya)

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 6
เชา

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปﻥง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา
วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (TG677 17.25-21.55)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจาก
พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่
มี ความสูงถึ ง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู บ ริเวณประตู ทางเขาวั ด และยังสามารถเลื อกซื้ อ
เครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปﻥงที่
มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของ
เลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุนชื่นชอบ แมกระทั่งองคจักรพรรดิ์
องคปจจุบันยังเคยเสด็จอีกดวย

ช อปป ﻥงต อ ที่ อิ อ อน มอลล (Aeon Narita Mall) ห างสรรพสิ น ค าที่ มี ส าขาอยู ทั่ ว
ประเทศญี่ปุน มีรานค าที่หลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop,
Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมาร
เก็ ต ขนาดใหญ ใหท านได เก็ บ จัด การลิ สต ของฝากมาจากคนที่ บ านได อยา งครบครั น
เต็มที่
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ
17.25 ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
น.
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
น.

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา **
ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง : OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
เด็กอายุไมเกิน เด็กอายุไมเกิน
ผูใหญพัก 212 ป
7 ป
พักเดี่ยว ไมรวมตั๋ว
กําหนดการเดินทาง
3 ทาน
(เสริมเตียง)
(ไมเสริมเตียง) ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ
วันที่ 17 – 22 เม.ย.63 56,900.56,900.53,900.8,900.- 37,900.วันที่ 21 – 26 เม.ย.63

59,900.-

59,900.-

56,900.-

8,900.- 37,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500
บาท /ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร
ไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
ยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป มีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท
จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บ คาใชจาย ทานละ
15,000 บาท
4.3 แจ งยกเลิก น อยกว า 15 วั น การเดิ น ทาง ทางบริษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ เก็ บ
คาใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวน กรุปที่ออกเดิน ทางชวงเทศกาลวัน หยุ ด เชน ปใหม, สงกรานต
เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก
รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เศษ เช น CHARTER FLIGHT จะไม มี ก ารคื น เงิ น มั ด จํ า
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดิน ทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดิ นทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ !! บริษัท ทํ าธุร กิจเพื่ อการท องเที่ ย วเท านั้ น ไม สนั บ สนุ นให ลูก ค าเดิ น
ทางเขาประเทศญี่ ปุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา

เมื อง ทั้งไทยและญี่ ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ท า นต อ งผ า นการตรวจคนเข า เมื อ งด ว ยตั ว ของท า นเอง ทางมั ค คุ เทศก ไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
4.6 เมื่ อท านออกเดิ นทางไปกับ คณะแล ว ถาทานงดการใชบ ริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาท านสละสิทธิ์ ไมอาจเรีย กรอง
คาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม
รายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด
เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน
ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทา นจองหองพั กแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล ว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวร
ขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 30 กิโล คาประกันวินาศ
ภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระ
โหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น
6. คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดิน ทาง คุมครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม
** ลูก คาท านใดสนใจ...ซื้อประกั น การเดิ นทางสําหรับ ครอบคลุม เรื่องสุ ขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

7.

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศ
ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไม
เกิ น 15 **ถา กรณี ท างรัฐบาลญี่ ปุน ประกาศใหก ลับ มาใชวีซ า ผูเดิ น ทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2. ค า ใช จ า ย อื่ น ๆ ที่ น อ ก เห นื อ ที่ ร ะ บุ อ า ทิ เช น ค า อ า ห า ร - เค รื่ อ งดื่ ม
นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษี นํ้ ามั น ที่ สายการบิ น เรีย กเก็ บ เพิ่ ม ภายหลังจากทางบริษั ทฯได ออกตั๋ ว
เครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี
การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่ อท านตกลงชํ า ระเงิน มั ด จํ าหรื อ ค า ทั ว ร ทั้ งหมดกั บ ทางบริ ษั ท ฯ แล ว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับ สภาวะอากาศ การเมื อง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกบ
ั คนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญีป
่ ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยม
ญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋ เครื่องบิน
และเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป
่ ุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปน
ุ
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
(เชน คน รูจก
ั โรงแรม และอื่นๆ)
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตาม
มาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
เปนผูที่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลา
ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ

