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อั ลไพน์รทู สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนำดมะหึมำ
ไหว้พระขอพร ณ วัดอำซำกุสะ ผ่ำนชม โตเกียวสกำยทรี
สัมผัสควำมยิ่งใหญ่ ภูเขำไฟฟู จิ แลนด์มำร์คสำคัญของญี่ป่ ุน
ชมทุ่งดอกไม้แสนสวยตำมฤดูกำล ณ สวนฮำนะโนะมิยำโกะ
เที่ยวย่ำนเมืองโบรำณ ซันมำชิซจู ิ ณ ทำคำยำม่ำ
และเยี่ยมชมหมู่บำ้ นมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ
ช้อปปิ้ งจุใจ 2 ย่ำนดังของ 2 เมือง ซำคำเอะ และ ชินไซบำชิ
พิเศษ!!! อำบน้ำแร่ธรรมชำติ ดินเนอร์ขำปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริกำรบนรถบัสวันละ 1 ขวด
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กำหนดกำรเดินทำง เมษำยน-พฤษภำคม 2561
วันแรก

กรุงเทพ สนามบิ นสุวรรณภูมิ

19.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย มีเจ้ำหน้ำที่
ของบริษทั คอยตอนรับท่ำน
ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ ณ ประเทศญีป่ นุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG640

22.10 น

(บริกำรอำหำรร้อน พร้อมเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ ง)
วันที่สอง

สนามบิ นนาริ ตะ – โตเกี ย ว – วัด อาซากุส ะ – โตเกี ย วสกายทรี (ผ่านชม) – สวนดอกไม้ฮ า
นะโนะมิ ยาโกะ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

06.20 น.

เดินทำงถึง สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ ปนุ่ นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร
เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก
เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ *** เดินทำงสู่ เมืองโตเกียว
นำท่ำนนมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ นวัดทีม่ คี วำมศักดิ ์สิทธิ ์ และ
ได้รบั ควำมเคำรพนับถือมำกทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองค์เจ้ำแม่กวนอิมทอง
คำทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนำด 5.5 เซนติเมตร ซึง่ มักจะมีผูค้ นมำกรำบไหว้ขอพรเพื่อควำมเป็ นสิรมิ งคลตลอด
ทัง้ ปี ประกอบกับภำยในวัดยังเป็ นที่ตงั ้ ของโคมไฟยักษ์ท่มี ขี นำดใหญ่ท่สี ุดในโลกด้วยควำมสูง 4.5

เมตร ซึง่ แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทำงเข้ำทีอ่ ยู่ดำ้ นหน้ำสุดของวัด ทีม่ ชี ่อื ว่ำ “ประตูฟ้ำคำรณ” และถนน
จำกประตูเข้ำสู่ตวั วิหำรทีป่ ระดิษฐำนเจ้ำแม่กวนอิมทองคำ มีช่อื ว่ำ ถนนนากามิ เซะ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
ร้ำนค้ำขำยของทีร่ ะลึกพื้นเมืองต่ำงๆ มำกมำย อำทิ ขนมนำนำชนิด ของเล่น รองเท้ำ พวงกุญแจที่
ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่ำนได้เลือกซือ้ เป็ นของฝำกของทีร่ ะลึกอิสระ และท่ำนสำมำรถเดินไปถ่ำยรูปคู่กบั
หอคอยทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ ำสุมดิ ะ หอคอยโตเกียว
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สกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่ าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญำณโทรคมนำคมที่สูงที่สุดใน
โลก ... เปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2555 โดยหอนี้มคี วำมสูง 634 เมตร สำมำรถทำลำย
สถิตคิ วำมสูงของหอกวำงตุ้ง ในมณฑลกว่ำงโจว ซึง่ มีควำมสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทำวเวอร์ ใน
นครโทรอนโต ของแคนำดำ มีควำมสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี” ที่บรรจุ
เทคโนโลยีแนวหน้ำสุดสำมำรถมองเห็นได้จำกละแวกวัดอำซะกุซ่ำที่เต็มไปด้วยกลิน่ อำยแบบเมือง
เก่ำของเอะโดะ
กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)
เดินทำงสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิ ยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ทเ่ี รียกได้ว่ำ
งดงำมที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขำไฟฟูจ ิ สวนดอกไม้ขนำดใหญ่ใกล้กบั ทะเลสำบยำมำนะกะและ
ภูเขำไฟฟูจ ิ มีพน้ื ทีถ่ งึ 300,000 ตำรำงเมตร หรือประมำณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลำยพันธุ์ ทีป่ ลูกไว้ให้
นักท่องเทีย่ วได้เดินทำงมำชมตลอดทัง้ ปี ภำยในสวนนอกจำกทุ่งกว้ำงแล้วนัน้ ยังมีดอกไม้ทถ่ี ูกปลูกไว้

ในโดมขนำดใหญ่ เพื่อ ที่ว่ ำหำกวันใดที่มฝี นตก ยัง สำมำรถสัม ผัส ควำมงำมของดอกไม้ใ นร่ม ได้
ไฮไลท์!!! น้ ำตกเมียวจิน น้ ำ ตกสูง 00 เมตร ยำว 800 เมตร ภำยในสวน บริเวณรอบๆ น้ ำตกยังมี
กังหันและ มุมถ่ำยรูปให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรเก็บภำพประทับใจตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเข้ำ
ชมดอกไม้ได้ตงั ้ แต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทำงสวนมีตำรำงบอกช่วงเวลำดอกไม้บำน ว่ำช่วง
ไหนมีด อกไม้อ ะไรให้ท่ ำ นได้เ พลิด เพลิน กับ สีส ัน ของดอกไม้น ำนำพัน ธุ์ (ปลำยเดือ นเมษำยน กลำงเดือ นพฤษภำคม : ดอกทิว ลิป , เดือ นมิถุ น ำยน-กลำงเดือ นกรกฎำคม : ดอกป๊ อปปี้ ,
แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้, เดือนกรกฏำคม-เดือนกันยำยน : ดอกบำนชื่น,ดอกคอสมอส และดอกทำนตะวัน
เป็นต้น) เดินทำงสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้งอย่ำงจุใจกับสินค้ำแบรนด์เนมที่
แหล่งรวมสินค้ำนำเข้ำและสินค้ำแบรนด์ญ่ปี ุ่นโกอินเตอร์มำกมำย เช่น MK MICHEL KLEIN,
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้ กระเป๋ำไฮไซ
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนำฬิกำ
หรูอย่ำง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้ำแฟชัน่ HUSH
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PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้ สินค้ำสำหรับคุณหนู
AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้ำอื่นๆ อีกมำกมำย ได้เวลำนำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขำปูยกั ษ์ (2)

ทีพ่ กั

FUJI SAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ
จำกนัน้ ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำร แช่น้ ำแร่ออนเซ็นธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำได้แช่น้ ำแร่แล้ว จะทำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน้ึ

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ - พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึ
โมโต้ - ถนนนาคามาชิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)

นำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ทีม่ คี วำมสูงเหนือจำกระดับน้ ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขำทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ น
ทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
อ่ งควำมสวยงำมทีธ่ รรมชำติได้มอบมำให้อย่ำงลงตัว และยังถือว่ำเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่ ง ของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ ยัง เป็ นจุดมุ่ง หมำยของนัก ท่ อ งเที่ยวต่ ำงชำติท่มี ำเยือ นญี่ปุ่นตลอดทุ ก
ฤดู ก ำล น าท่ า นขึ้ น สู่ ช ั น้ ที่ 5 ของภู เ ขำไฟฟู จ ิ (ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ ขึ้ น ในกรณี ที่ อ ากาศไม่
เอื้ออานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด) ทีท่ ุกท่ำนจะได้เห็นถึงควำมสวยงำมของตัวภูเขำและวิวโดยรอบของ
ภูเขำไฟฟูจ ิ และสัมผัสกับควำมหนำวเย็น ให้ทุกท่ำนได้ถ่ำยภำพควำมประทับใจเก็บไว้ และเลือกซือ้
สินค้ำของทีร่ ะลึกซึง่ เป็ นสัญลักษณ์รปู ภูเขำไฟฟูจใิ นหลำกหลำยบรรยำกำศได้อกี ด้วยอิสระให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินกับกำรถ่ำยรูปและซื้อของที่ระลึกตำมอัธยำศัย จำกนัน้ นำท่ำนไปสัมผัสประสบกำรณ์
แปลกใหม่ท่ี พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ ำลองเรื่องรำวของภูเขำไฟฟูจ ิ
และท่ำนจะได้สมั ผัสกับบรรยำกำศของกำรจำลองเหตุกำรณ์เรื่องรำวต่ำงๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่
เกิดขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ และจำกนัน้ ให้ท่ำนได้อสิ ระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตำมอัธยำศัย
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รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)
จำกนัน้ เดินทำงสู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่ นสีเป็ นจุดท่องเทีย่ ว
สำคัญอีกสถำนที่หนึ่ง โดยมีววิ ภูเขำไฟฟูจสิ ขี ำวตัดกับพื้นหลังสีฟ้ำ และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง
ส้ม เป็ นภำพที่สวยงำมมำก โอชิโนะฮักไกเป็ นหมู่บ้ำนเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ ำ 8 บ่อในโอชิโนะ
ตัง้ อยู่ระหว่ำงทะเลสำบคำวำกูจโิ กะ กับทะเลสำบยำมำนำคำโกะ บ่อน้ ำทัง้ 8 นี้เป็ นน้ ำจำกหิมะที่
ละลำยในช่วงฤดูรอ้ น ทีไ่ หลมำจำกทำงลำดใกล้ๆภูเขำไฟฟูจผิ ่ำนหินลำวำทีม่ รี พู รุนอำยุกว่ำ 80 ปี ทำ
ให้น้ำใสสะอำดเป็นพิเศษ นอกจำกนี้ยงั มีรำ้ นอำหำร ร้ำนจำหน่ ำยของทีร่ ะลึก และซุม้ รอบๆบ่อ ทีข่ ำย
ทัง้ ผัก ขนมหวำน ผักดอง งำนฝี มอื และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำร
ถ่ำยรูปและซือ้ ของทีร่ ะลึกตำมอัธยำศัย นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็ นเมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของจังหวัดนำกำโน่ นาท่ านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle)
0 ใน 02 ปรำสำทดัง้ เดิมทีย่ งั คงสภำพสมบูรณ์และสวยงำมทีส่ ุดของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจำกสร้ำงอยู่
บนพืน้ ทีร่ ำบ ในภำษำญีป่ นุ่ จึงเรียกว่ำ ฮิ ราจิ โระ (Hirajiro) ปรำสำทแห่งนี้มเี อกลักษณ์ตรงทีม่ หี อคอย
และป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้ำงอำคำรหลัก และด้วยสีโทนมืดทำให้เกิดควำมรูส้ กึ ทีย่ งิ่ ใหญ่และสุขุม
จนได้รบั ฉำยำว่ำ ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภำยในตกแต่งด้วยไม้ จุดทีน่ ่ ำสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูง
ชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศตั รู ช่องสำหรับธนู และหอสังเกตกำรณ์จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ ง
สินค้ำพืน้ เมือง พร้อมกับสัมผัสบรรยำกำศชำวเมืองท้องถิน่ ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street)
สองข้ำงทำงของถนนเรียงรำยไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สไตล์โบรำณที่เก็บรักษำไว้เป็ นอย่ำงดี รวมถึง
อำคำรคลัง สินค้ำจ ำนวนหนึ่ง (kura) ที่ม ีผ นังสีขำว ซึ่งเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องย่ำ นกำรค้ำในอดีต
นอกจำกนี้ยงั มีรำ้ นค้ำเล็กๆ ขำยของแฮนด์เมด ของทีร่ ะลึก ของสะสมต่ำง ร้ ำนอำหำร เครื่องดื่ม และ
ทีพ่ กั แบบเรียวกังเปิดให้บริกำรแก่นกั ท่องเทีย่ วอีกด้วย
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***

ทีพ่ กั

MATSUMOTO HOTEL AREA หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่

สายอัลไพน์ ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กาแพงหิ มะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า –
สวนเค็นโรคุเอ็น

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5)

JAP TTN37 (TG)APR-MAY

6

นำท่ำนสัมผัสใกล้ชดิ กับควำมมหัศจรรย์ของธรรมชำติ ในเส้นทำง สายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ
ซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่งของเจแปนแอลป์ โดยกำรนำท่ำนเดินทำงสู่ สถานี ท าเทยาม่ า จำกนัน้ นำท่ำน
โดยสำรเคเบิ้ลคำร์ ลอดภูเขำสู่ สถานี บีโจดัยระ ระยะทำงประมำณ 1.3 ก.ม. นำท่ำนเดินทำงสู่
สถานี มูโรโดะ โดยรถปรับอำกำศ ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขำแอลป์
ญี่ปุ่น ให้ท่ำนได้เก็บเกี่ยวควำมประทับใจตำมอัธยำศัย จำกนัน้ นำท่ำนชม ยอดเขาทาเทยาม่า มี
ควำมสูง 3,015 เมตร ซึง่ สูงเป็ นอันดับสองรองจำกภูเขำไฟฟูจ ิ และยังเป็ นหนึ่งในสำมภูเขำศักดิ ์สิทธิ ์
ตำมควำมเชื่อคนญีป่ นุ่ ตัง้ แต่สมัยโบรำณ ให้ท่ำนได้เก็บภำพทิวทัศน์อนั สวยงำมน่ ำประทับใจจำกยอด

เขำทำเทยำม่ำ ซึง่ ในวันทีท่ อ้ งฟ้ำโปร่ง สำมำรถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขำไฟฟูจ ิ และให้ทุกท่ำนได้เดิน
บนเส้นทำงทีส่ องข้ำงทำงเป็ น กาแพงหิ มะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่ำสิบเมตร (ขึน้ อยู่กบั สัมผัส
กับ ควำมขำวของหิม ะที่ส วยงำมและอำกำศอัน หนำวเย็น นั บ เป็ น อีก ทัศ นี ย ภำพที่ต่ืน ตำตื่น ใจ
เพลิดเพลินกับกำรบันทึกภำพทีป่ ระทับใจ นำท่ำนเดินทำงผ่านอุโมงค์ทล่ี อดใต้ภูเขำทำเทยำม่ำ ทีม่ ี
ควำม ยำว 3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ทอ่ี ยู่สูงที่สุดในญี่ปุน่ จำกนัน้ นำท่ำนโดยสารกระเช้าไฟฟ้ า
ทีไ่ ม่มเี สำกลำงตลอดช่วง 0,700 เมตร สู่ สถำนีคุโรเบไดระ จำกนัน้ นำท่ำนนังเคเบิ
่
ล้ คำร์ลอดภูเขำจำก
สถำนีคุโรเบะไดระไปยังสถำนีคุโรเบะโกะ ระยะทำงประมำณ 800 เมตร ซึง่ เป็ นเคเบิ้ลคำร์แห่งเดียว
ในญี่ปุ่นที่ล อดภูเ ขำตัง้ แต่ ต้ นจนสุ ด เส้นทำง ทัง้ นี้ เ พื่อ หลีก เลี่ยงหิมะที่ต กรุ นแรงมำกในฤดูห นำว
จำกนัน้ ชม เขื่อนคุโรเบะ ซึง่ เป็ นเขือ่ นยักษ์กนั ้ น้ ำทีใ่ หญ่มหึมำทีส่ ุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสำยรุง้ พำด
ผ่ำนตลอดปี ทีโ่ อบล้อมด้วยภูเขำนับร้อยลูกและชมทัศนียภำพของวงล้อมเขำหิมะ มีควำมสูงถึง 086
เมตร และมีควำมกว้ำงถึง 492 เมตร ซึง่ ใช้เวลำตัง้ แต่เริม่ บุกเบิกจนเสร็จสิน้ ประมำณ 45 ปี เฉพำะตัว
เขือ่ นใช้เวลำในกำรสร้ำง 4 ปี โดยจะใช้เวลำเดินเท้ำเพื่อข้ำมเขือ่ น 800 เมตร
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รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6)
เดินทำงสู่ เมืองคานาซาว่า เป็ นศูนย์กลำงของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอำรยะธรรมอันล้ำค่ำตัง้ แต่
สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนำงศักดินำชัน้ สูงทัง้ หลำยต่ำงให้กำรสนับสนุ นในเรื่องของกำรทำงำนฝี มอื และ
วัฒนธรรม นำท่ำนชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ช่อื ว่ำเป็ น 0 ใน 3 ของสวนที่
น่ ำตื่นตำตื่นใจทีส่ ุดของประเทศญีป่ นุ่ พืน้ ทีภ่ ำยในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน้ ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของ
บ่อน้ ำ หุบเขำอันสวยงำมและบ้ำนหลังน้อยใหญ่ทใ่ี ช้ในกำรผลิตชำนัน่ เอง ควำมหมำยของคำว่ำ เค็น
โรคุ คือ สวนที่มอี งค์ประกอบที่ดี 6 อย่ำงด้วยกัน ก็คอื พื้นที่ท่กี ว้ำงขวำง, บรรยำกำศที่เงียบสงบ,
ควำมลงตัว, ควำมเป็ นมำอันยำวนำน, แหล่งน้ ำ, และทัศนียภำพล้อมรอบที่สวยงำมตระกำรตำ
นักท่องเทีย่ วสำมำรถดื่มด่ำและผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผ่ ลัดเปลีย่ นมีควำม
สวยงำมแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละฤดูกำลได้ จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ ง บริเวณหน้ำสวนสำธำรณะ
ตำมอัธยำศัย
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***

ทีพ่ กั

APA KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้า

หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้ งซาคาเอะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7)
นำท่ำนสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็ นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ป่นุ เป็ นหมู่บำ้ นชำวนำทีม่ รี ปู ร่ำงแปลกตำติดอันดับ The most beautiful village in Japan และ
เป็นเมืองมรดกโลกทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมูบ่ ำ้ นแบบกัชโชสึคุร ิ เป็ นบ้ำนชำวนำโบรำณที่
มีอำยุมำกกว่ำ 250 ปี คำว่ำ “กัชโช” มีควำมหมำยว่ำ “พนมมือ” ซึ่งเป็ นกำรบ่งบอกถึงลักษณะ
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รูปแบบของบ้ำนที่มหี ลังคำมุงด้วยฟำงข้ำวที่ทำมุมชันถึง 60 องศำ คล้ำยสองมือที่ประนมเข้ำหำกัน
ตัวบ้ำนมีควำมยำวประมำณ 08 เมตร กว้ำง 00 เมตร ทัง้ หลังถูกสร้ำงขึน้ โดยไม่ใช้ตะปู ต่อมำในปี
0995 องค์กำรยูเนสโกขึน้ ทะเบียนให้ชริ ำคำวำโกะเป็ นมรดกโลก
กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (8)
เดินทำงสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่ำแก่อยู่ในหุบเขำล้อมรอบด้วยเทือกเขำเจแปนแอลป์
ถูกขนำนนำมไว้ว่ำเป็ น ลิ ตเติ้ ลเกี ยวโต หรือ เกี ยวโตน้ อย เป็ นเมืองเก่ำแก่ท่ยี งั คงอนุ รกั ษ์ไว้ซ่งึ
อำรยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชำวญี่ปุน่ ได้อย่ำงสมบูรณ์ บ้ำนเรือนสร้ำงขึน้ ด้วยไม้
แบบโบรำณ บรรยำกำศเก่ำแก่ อำยุเป็ นร้อยๆปี มี วัด ศำลเจ้ำ สะพำน ตลำดเช้ำทีค่ กึ คักเต็มไปด้วย
ผู้ค น ตัว เมือ งสวยสะอำด ทัน สมัย และมีส ภำพธรรมชำติอ ัน อุ ด มสมบู ร ณ์ น ำท่ ำ นเดนเล่ น ชม
บรรยำกำศเมืองเก่ำทำคำยำม่ำที่ ซันมาชิ ซูจิ (Sanmachisuji) ย่ำนเมืองเก่ำที่อนุ รกั ษ์ควำมเป็ นเอ
โดะเมื่อ 300 ปี ก่อนได้เป็ นอย่ำงดี ผ่ำนชม อาคารทาคายาม่าจิ นยะ (Takayama Jinya) อดีตทำ
หน้ำที่เป็ นสำนักงำนรัฐบำลท้องถิ่นประจำภูมภิ ำคฮิดะ ในสมัยกำรปกครองของโชกุนโทคุงำวะในปี
0692 จนกระทังปี
่ 0969 จนถึงปจั จุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้ประชำชนเข้ำชมห้องเสีอ่ ทำทำมิทไ่ี ด้รบั
กำรบำรุงรักษำเป็ นอย่ำงดี ปจั จุบนั ใช้เป็ นที่จดั แสดงข้ำวของและเอกสำรทำงกำรของขุนนำงศักดินำ
แผนทีภ่ มู ภิ ำคฮิดะ และประวัตศิ ำสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่ มประมาณ 430 เยน/
ท่าน) นำท่ำนสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็ นตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชำกรอำศัยอยู่
มำกกว่ำ 2 ล้ำนคน เป็ นเมืองศูนย์รวมกำรค้ำและกำรคมนำคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จำกนัน้
เดินทำงสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็ นย่ำนธุรกิจกำรค้ำ มีห้ำงสรรพสินค้ำมัตสึซำคำยะ หรือ เมือง
ใต้ดิน (central park) ทีเ่ ต็มไปด้วยร้ำนต่ำงๆ เช่น ร้ำนเสือ้ ผ้ำแฟชัน,
่ ร้ำนของใช้กระจุกกระจิก, ร้ำน
ซำลอนควำมงำม เป็นต้น ทีน่ ่กี นิ บริเวณตัง้ แต่สถำนีซำคำเอะไปจนถึงสถำนีฮซิ ำยะโอโดริ
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***

ทีพ่ กั

IGA UENO FLEX HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่หก

ปราสาทโอซาก้ า (ด้ า นนอก) – ช้ อ ปปิ้ งชิ น ไซบาชิ - สนามบิ น คัน ไซ โอซาก้ า – สนามบิ น
สุวรรณภูมิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9)
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นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอซำก้ำ ชม ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็ นหนึ่งในแลนด์
มำร์คสำคัญของเมืองโอซำก้ำ หอคอยปรำสำทจะมีอยู่ดว้ ยกันทัง้ หมด 8 ชัน้ ตัวปรำสำทถูกล้อมรอบ
ด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ ำ และสวนนิชโิ นมำรุซง่ึ อยู่ทำงป้อมตะวักตก มีต้นซำกุระกว่ำ 600 ต้น
ในช่ วงเดื อ นเมษายนจึ งเป็ นแหล่ ง ชมซากุระที่ โด่ ง ดังเพราะฉากด้ านหลัง ของสวนแห่ งนี้ จะ
มองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็ นอย่างยิ่ ง
***อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
เดินทำงสู่เมืองโอซำก้ำ นำท่ำนสู่ย่ำนช้อปปิ้ง ชิ นไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้ม ี

ควำมยำวประมำณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้ำนค้ำปลีก ร้ำนแฟรนไชส์ ร้ำนเครื่องสำอำงค์ ร้ำนรองเท้ำ
กระเป๋ำนำฬิกำ ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร ร้ำนขนม ร้ำนเสื้อผ้ำสตรีทแบรนด์ทงั ้ ญี่ปุ่นและต่ ำงประเทศ
เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ำมีทุกอย่ำงทีต่ ้องกำรรวมกันอยู่บริเวณนี้ นำท่ำนช้
อปปิ้งกันต่อที่ ดิ วตี้ฟรี อิสระให้ท่ำนเลือกซือ้ สินค้ำปลอดภำษี ทัง้ เสือ้ ผ้ำ น้ำหอม ต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย
จำกนัน้ ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า
17.35 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG673
(บริกำรอำหำรร้อน พร้อมเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ ง)

21.25 น.

เดินทำงถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
*************************************************

** ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง **
บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิ น เป็ นต้น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ ยวญี่ ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิ อาจเพิ่ มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดิ นทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ ยวตามสถานที่ ในโปรแกรม
การเดิ นทาง
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) เมษายน-พฤษภาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561
2-7,3-8,7-12,9-14 พฤษภาคม 2561

พัก
เดี่ยว

45,888

เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
45,888

44,888

44,888

8,900

8,900

อัตราค่าบริ การรวม
1. ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตำมรำยกำรทีร่ ะบุ รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน้ำมัน
2. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ
3. โรงแรมทีพ่ กั ตำมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง)
4. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
5. ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
6. ค่ำเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว วงประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงือ่ นไขตำมกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของผูเ้ ดินทำง อำทิ ค่ำทำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศั พท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำมินิ
บำร์ในห้องและค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรำยกำร
2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น กรณีประกำศให้กลับมำยื่นร้อ งขอวีซ่ำอีกครัง้ (เนื่อ งจำกทำงญี่ปุ่นได้
ประกำศยกเว้นกำรยืน่ วีซ่ำเข้ำประเทศญี่ป่นุ ให้กบั คนไทยสำหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พำนักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่นุ ไม่
เกิน 15 วัน)
3. หำกในภำยหลังทำงรัฐบำลญี่ปุ่นประกำศให้ย่นื วีซ่ำตำมเดิม ผูเ้ ดินทำงจะต้องจ่ำยเพิม่ 2,000 บำท สำหรับกำร
ยืน่ ร้องขอวีซ่ำ
4. ค่ำธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ำสัมภำระที่มนี ้ ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินนัน้ ๆกำหนดหรือสัมภำระใหญ่ เกิน
ขนำดมำตรฐำน
5. ค่ำภำษีน้ำมัน ทีส่ ำยกำรบินเรียกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
6. ค่ำมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้ำทัวร์อำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดินทำง
7. ค่ำทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
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8. ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7 % และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3 %
เดิ นทางขึ้นต่า 34 ท่ าน หำกต่ ำกว่ำกำหนด กรุ๊ปจะไม่ส ำมำรถเดินทำงได้ หำกผู้เ ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่จี ะชำระ
ค่ำบริกำรเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีทจ่ี ะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมประสงค์ให้ท่ำนต่อไป ทำงบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรงดออกเดินทำงและเลื่อ นกำรเดินทำงไปในวันอื่นต่ อ ไป โดยทำงบริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
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
1.
2.
3.
4.

5.

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 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
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
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เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลี่ยนตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ นุ่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครัง้ ทีต่ อ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเทีย่ วตาม
โปรแกรม
บริการน้าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ ุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่ ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณา
แจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตร
โดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ี่ ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิ น
15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิ จ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี้
1.
ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
2.
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั จัดการให้)
4.
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3.
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัติก ารถู ก ส่ ง ตัว กลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไ ด้อ ยู่ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิเ สธไม่ใ ห้เ ข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกัน หำกต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำน
จะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงทีส่ ำยกำรบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสำยกำร
บินเป็ นผูก้ ำหนด ซึง่ ทำงบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดำเนินกำร
ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทำงต้องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั

เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอำจจะไม่
ติดกัน

กรณีมงี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในกำรปรับเปลีย่ น หรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

สำหรับน้ำหนักของสัมภำระทีท่ ำงสำยกำรบินอนุญำตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับ
ผูโ้ ดยสำรชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) กำรเรียกค่ำระวำงน้ำหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสำยกำร
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บินทีท่ ่ำนไม่อำจปฏิเสธได้ (ท่ำนต้องชำระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
สำหรับกระเป๋ำสัมภำระทีท่ ำงสำยกำรบินอนุ ญำตให้นำขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ควำมกว้ำง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทต่ี อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระส่วนของค่ำใช้จ่ำยที่
สัมภำระน้ำหนักเกิน (ท่ำนต้องชำระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
ทำงบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำรทุกกรณี

