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เยือนหมูบ่ ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปา แห่ง คามิโคจิ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟู ชิมอิ ิ นาริ
เที่ยวเมืองทตโทริ เยื อนทะเลทรายญี่ป่ ุน ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้ งจุใจ ย่ านชินไซบาชิ และเอ็ กซ์โปซิ ต้ ี
ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
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วันแรก

กรุงเทพ สนามบิ นดอนเมือง – สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่

06.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบิ นนานาชาติ ดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สาย
การบิ นสกูต๊ (SCOOT) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ งั ่ แบบ 3-3-3 น้ าหนักกระเป๋า 20 กก.
ต่อท่าน (หากต้องการซือ้ น้าหนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ )
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) สายการบิ นมีบริ การ “จาหน่ าย” อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

09.35 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ โดยเทีย่ วบินที่ TR866

16.45 น.

ถึง สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดินทาง
สู่ โอซาก้า (Osaka) เป็ นจังหวัดที่มคี วามสาคัญเป็ นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของ
ญี่ปุ่น เป็ นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของภูมภิ าคคันไซ อีกทัง้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและ
รอบๆเมืองมากมาย (เวลาที่ญี่ปนุ่ เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก
เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ เพื่อเข้าสู่ทพ่ี กั
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***

พักที่

Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง

ทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – ชิ ราคาวาโกะ – คามิ โคจิ –สะพานคัปปา – นาโกย่า –
ซาคาเอะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
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เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่ อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์
ถูกขนานนามไว้ว่าเป็ น ลิ ตเติ้ ลเกี ยวโต หรือ เกี ยวโตน้ อย เป็ นเมืองเก่าแก่ท่ยี งั คงอนุ รกั ษ์ไว้ซ่งึ
อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ป่นุ ได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึน้ ด้วยไม้
แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าทีค่ กึ คักเต็มไปด้วย
ผู้ค น ตัว เมือ งสวยสะอาด ทัน สมัย และมีส ภาพธรรมชาติอ ัน อุ ด มสมบู ร ณ์ น าท่ า นเดนเล่ น ชม
บรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าทีอ่ นุ รกั ษ์ความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อน
ได้เป็ นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจิ นยะ (Takayama Jinya) อดีตทาหน้าที่เป็ นสานักงาน
รัฐบาลท้องถิ่นประจาภูมภิ าคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุ งาวะในปี 1692 จนกระทังปี
่
1969 จนถึงปจั จุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสีอ่ ทาทามิทไ่ี ด้รบั การบารุงรักษาเป็ น
อย่างดี ปจั จุบนั ใช้เป็ นทีจ่ ดั แสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมภิ าคฮิดะ
และประวัตศิ าสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่ มประมาณ 430 เยน/ท่าน)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านสู่ ชิ ราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองทีเ่ ป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ป่นุ เป็ น
หมู่บา้ นชาวนาทีม่ รี ปู ร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมือง
มรดกโลกที่มชี ่อื เสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุร ิ เป็ นบ้านชาวนาโบราณที่มอี ายุ
มากกว่า 250 ปี คาว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบ
ของบ้านทีม่ หี ลังคามุงด้วยฟางข้าวทีท่ ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือทีป่ ระนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทัง้ หลังถู กสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ต ะปู ต่ อ มาในปี 1995
องค์การยูเนสโกขึน้ ทะเบียนให้ชริ าคาวาโกะเป็ นมรดกโลก นาท่านสู่ คามิ โคจิ (Kamikochi) อุทยาน
แห่งชาติขนาดใหญ่ และมีธรรมชาติท่บี ริสุทธิ ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คามิโคจิมคี วามหมายว่า
สถานทีท่ เ่ี ทพเจ้าลงมาประทับ ในบริเวณนี้มบี งึ น้ าอยู่ทงั ้ สองแห่งคือบึงไทโชและบึงเมียวจิน บึงไทโช
ซึง่ อยูร่ ะหว่างทางถือเป็นสถานทีถ่ ่ายภาพยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องไม่พลาดทีจ่ ะแวะถ่ายรูปบริเวณ
บึงสีเขียวมรกตทีม่ เี ทือกเขาแอลป์เป็ นฉากหลัง เดินทางสู่ สะพานคัปปา(Kappabashi) เป็ นสะพาน
แขวนที่อยู่เหนือ แม่น้ าอาซุสะ ใจกลางของคามิโคจิ ห่างออกจากสถานีรถบัสไปไม่ไกลนัก รอบๆ
สะพานเป็ นที่ตงั ้ ของโรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองนาโกย่ า
(Nagoya) เป็ นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็ นเมือง
ศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นาท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็ นย่านธุรกิจ
การค้า มีหา้ งสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ ดิน (central park) ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น
ร้านเสือ้ ผ้าแฟชัน,่ ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็ นต้น ทีน่ ่ีกนิ บริเวณตัง้ แต่สถานี
ซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮซิ ายะโอโดริ
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***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
พักที่

Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม

อาราซิ ยาม่า – สวนป่ าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึ เคี ยว - เมืองเกียวโต – วัดคิ นคะคุจิ – โอซาก้า –
เอ็กซ์โปซิ ตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านสู่ อาราชิ ยาม่ า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต ตัว เมือ งอาราชิยาม่า นัน้ จะ
คึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทงั ้ ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ
นาท่านชม สวนป่ าไผ่ (Bamboo Groves) เป็ นเส้นทางเดินเล็ก ๆที่ต ัด ผ่ านในกลางสวนป่าไผ่
สามารถเดินเล่นหรือขีจ่ กั รยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก อิสระให้ท่ านเดินชม
ความงามยามทีม่ แี สงอาทิตย์รอดผ่านตัวปา่ ไผ่ลงมายังพืน้ ด้านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้อมกันก็
จะเป็ นเสียงกิง่ ก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกยิง่ นัก บริเวณ
ใกล้ๆ จะเป็ นร้านขายของพืน้ เมืองทีท่ ามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่ , ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสือ้
สานจากไผ่ จากนัน้ ชม สะพานโทเก็ตสึ เคี ยว (Togetsukyo Bridge) หรือ นิยมเรียกว่า Moon
Crossing Bridge เป็ น เสมือ นสัญ ลัก ษณ์ ข องอาราชิย าม่า
สะพานนี้มคี วามสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนัน้ เป็ นภูเขา
ั ่ แนบต้นซากุระเรียง
สูงใหญ่และด้านล่างเป็ นแม่น้ าทีท่ งั ้ สองฝงมี
รายเรียบแม่น้ าไปเรื่อยๆ ทาให้เป็ นจุดชมซากุระที่สวยงามอีก
จุดหนึ่ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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นาท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศญี่ป่นุ มายาวนานทีส่ ุด คือตัง้ แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868
ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญทีเ่ ต็มไป
ด้ ว ยประวัติศ าสตร์แ ละวัฒ นธรรมของญี่ ปุ่ น ด้ ว ย เดิน ทางสู่
วัดคิ นคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นบ้านพักของ
ท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมสิ ุแ ละท่านมีความตัง้ ใจยกบ้านพัก
แห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่ ่านเสียชีวติ คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ ดั
นี้จะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทัง้ หลังตัง้ โดดเด่นอยู่กลางน้ า ทาให้เกิดเป็ นเงาสะท้อนกับพื้นน้ า
เบือ้ งหน้า จนเกิดเป็นภาพทีส่ วยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต เดินทางกลับสู่โอซาก้า
นาท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิ ตี้ (Expo City) ทีเ่ ทีย่ วแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิต้เี ป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะทีส่ ร้างขึน้ เพื่อ
ระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดั ขึน้ เมื่อปี 1970 ตัง้ อยู่ในเมืองซุอติ ะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อทีท่ งั ้ หมด
ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มแี หล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ ทัง้ ช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิต้ี ได้แบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. NIFREL พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนาเสนองานศิลปะ และยังให้
นักท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชดิ
2. Osaka English Village ชุมชนสาหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ ม่ซ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัวทั
่ ง้ อเมริกา
3. Pokemon Expogym สวนสนุ กของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ป่นุ ทีจ่ ะทาให้คุณหลงใหลและผจญ
ภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
4. Orbi สถานทีแ่ ห่งการเรียนรูธ้ รรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึง่ เป็ นภาพยนตร์การ์ตูนอัน
โด่งดัง
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
พักที่

Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
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วันที่สี่

เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนิ นทรายทตโทริ – พิ พิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิ พิธภัณฑ์โคนัน
ยอดนักสืบ – ดิ วตี้ฟรี – ช้อปปิ้ งชิ นไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู่ เมืองทตโทริ นาท่านสู่ เนิ นทรายทตโทริ หนึ่งในสามเนินทรายในประเทศญี่ป่นุ และเป็ น
เนินทรายทีใ่ หญ่ทส่ี ุดอีกด้วย เนินทรายของทีน่ ่ีสจี ะออกเหลืองคล้า เพราะมีการผสมของเนื้อทรายกับ
เถ้าภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายทีน่ ่ีคอื ทิวทัศน์ ของทรายสูงใหญ่ทต่ี ดั กับสีของท้องฟ้าและสีของ
ท้องทะเล อิสระให้ท่านทากิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครือ่ งร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนัง่ รถม้า
เกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไม่ รวมในค่ าทัวร์) จากนัน้ นาท่านเข้าชม พิ พิ ธภัณฑ์ศิลปะทราย
ภายในมีศลิ ปะและประติมากรรมทีท่ าจากทราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับผลงานศิลปะตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
เดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน์
ภายในพิพธิ ภัณฑ์ม ี 2 ชัน้ จัดแสดงผลงานของอาจารย์อาโอยาม่า ตัง้ แต่สมัยประถม ไปจนถึงผลงาน
ที่มชี ่อื เสียงทัง้ หลาย ทัง้ ต้นฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจาลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และ
ห้องทางานจาลอง ส่วนชัน้ ที่ 2 มีมมุ ให้ทดลองแก้ไขคดีปริศนาทีน่ ่าสนใจ รวมไปถึงตูเ้ กมสเก็ตบอร์ดที่
ให้เราสวมบทบาทโคนันคุง พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ เพื่อแฟนคลับคุโด้ ชินอิจยิ อดนักสืบ หรือ ยอด
นักสืบจิว๋ โคนัน ของอาจารย์โกไซ อาโอยาม่า ผูเ้ ขียนซีรย่ี ส์ การ์ตูนมังงะชื่อดังชุดนี้โดยเฉพาะ
จากนัน้ นาท่านสู่ ดิ วตี้ ฟรี อิสระให้ท่านเลือ กซื้อ สินค้าปลอดภาษี ทัง้ เสื้อ ผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตาม
อัธ ยาศัย อิส ระช้อ ปปิ้ งย่า น ชิ นไซบาชิ Shinsaibashi บริเ วณแหล่ งช้อ ปปิ้ งแห่งนี้ มคี วามยาว
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ประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสาอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋า
นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ ผ้าสตรีทแบรนด์ทงั ้ ญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara
H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างทีต่ อ้ งการรวมกันอยู่บริเวณนี้
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
พักที่

Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) – หุบเขามิ โนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ าตกมิ โนะ – อิ ออน
มอลล์ – สนามบิ นดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอ
ซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ ยกันทัง้ หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหินคอนกรีต ,
คูน้า และสวนนิชโิ นมารุซง่ึ อยูท่ างป้อมตะวักตก มีตน้ ซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็ น
แหล่งชมซากุระทีโ่ ด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าทีส่ วยงาม
เป็ นอย่างยิง่ จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม หุบเขามิ โนะ (Minoh park) หรือ มิ โนะโอะ (Mino-o) เป็ นวน
อุทยานและภูเขาชื่อดังประจาเมืองโอซาก้า สถานทีแ่ ห่งนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ะหว่างทางจะ
เต็มไปด้วยร้านค้า และวัดต่างๆ เช่น วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple) เป็ นวัดที่สร้างไว้สาหรับให้
นักบวชบาเพ็ญเพียรของนิกายชุเง็นโด ทีต่ งั ้ อยู่ระหว่างทางเดินจากสถานีรถไฟและน้ าตก จากนัน้ นา
ท่านชม น้าตกมิ โนะ ทีต่ งั ้ ตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็ นหุบเขาซึง่ ทอด
ลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให้ท่าน ชม
ความงามของต้นไม้ทถ่ี ูกปกคลุมด้วยน้าแข็งและเสาน้ าแข็งในฤดูหนาว จนกระทังได้
่ เวลาอันสมควร
***อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
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จากนัน้ นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ห้ างอิ ออน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินค้าแบ
รนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของฝาก ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
17.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น สกูต๊ (SCOOT) เที่ยวบิ นที่ TR867
**สายการบิ นมีบริ การ “จาหน่ าย” อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)**

22.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

สายการบิ นสกูต๊ ใช้ระบบการจองที่นัง่ เป็ นแบบสุ่มที่นัง่ ว่าง อาจจะทาให้ครอบครัวทีม่ าด้วยกันไม่ได้นงติ
ั ่ ดกัน
**หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองที่นัง่ ติ ดกันหรืออัพที่นัง่ โปรดติ ดต่อสอบถาม**
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ
เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
์
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) พฤษภาคม – กันยายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

2-6 พฤษภาคม 2561

27,888

เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
27,888

พัก
เดี่ยว

30 พฤษภาคม – 3 มิ ถนุ ายน 2561

27,888

27,888

8,900

6-10,20-24 มิ ถนุ ายน 2561

26,888

26,888

8,900

13-17 มิ ถนุ ายน 2561

27,888

27,888

8,900

27 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม 2561

26,888

26,888

8,900

4-8,11-15 กรกฎาคม 2561

26,888

26,888

8,900

18-22 กรกฎาคม 2561

25,888

25,888

8,900

1-5,8-12,15-19,22-26 สิ งหาคม 2561

26,888

26,888

8,900

29 สิ งหาคม – 2 กันยายน 2561

26,888

26,888

8,900

5-9,12-16 กันยายน 2561

26,888

26,888

8,900

19-23 กันยายน 2561

23,888

23,888

8,900

8,900

อัตราค่าบริ การรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
***ห้ องพักที่ ญี่ปนมี
ุ่ ขนาดเล็กและมีจานวนห้ องจากัดในแต่ ละโรงแรม สงวนสิ ทธิ กรณี ลูกค้า Request ประเภท
ห้องพัก สามารถ Request ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
6. ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
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2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้อ งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่อ งจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน)
3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป่นุ ประกาศให้ย่นื วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาหรับการ
ยืน่ ร้องขอวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
5. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
6. ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
8. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
เดิ นทางขึ้นต่า 34 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่ส ามารถเดินทางได้ หากผู้เ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจ่ี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อ นการเดินทางไปในวันอื่นต่ อ ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1. เนื่องจากเป็นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3. เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
7. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
8. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
9. การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
10. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
12. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
13. กรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
14. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
15. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ นุ่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครัง้ ทีต่ อ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเทีย่ วตาม
โปรแกรม
16. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
17. การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่ ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง
18. สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
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บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิ น
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิ จ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่ อไปนี้
1.
ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
2.
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3.
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั จัดการให้)
4.
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3.
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่นุ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดาเนินการ
ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน
 กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 สาหรับน้าหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ

JAP TTN11 (TR)MAY-SEP

13

ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการ
บินทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีทต่ี อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่วนของค่าใช้จา่ ยที่
สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

