#15409 ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา โตเกียว 7 วัน 4 คืน
กําแพงหิมะเจแปนแอลป อาชิคางะฟลาวเวอรปารค บิน JL

ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา คุสัทซึ โตเกียว หมูบานชิราคาวาโกะ ถนนซันมาจิ
ซูชิ เขื่อนคุโรเบะ ฟารมเพาะวาซาบิไดโอ ปราสาทอูเอดะ พิธีกวนนํ้าแรยูโมมิ ยูบาทา
เกะ ถนนไซโนะคาวาระ ทากาซากิเจาแมกวนอิม วาดตุกตาดารุมะ สวนฮิตาชิซีไซด
พารค ชอปปงชินจูกุ

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1
2

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา - ชิ
ราคาวาโกะ







Toyama Daiichi
Hotel หรือเทียบเทา

3

กระเชา ไฟฟ า ทาเทยามา - เจแปนแอลป - เขื่อนคุโรเบะ - ออนเซ็น







Azumino Hotel
หรือเทียบเทา

4

ไรวาซาบิ - ปราสาทอูเอดะ - คุซัทสึ - การแสดงยูโมมิ - บอนํ ้า พุรอนคุซัทสึ (ยูบาตา
เกะ) - ถนนไซโนะคาวาระ - ออนเซ็น







Kusatsu Onsen
Hotel หรือเทียบเทา

5
6
7

องคเจา แมกวนอิมเมืองทาคาซากิ - โรงงานผลิตดารุมะตุกตา Daruma - สวนอะชิ
คางะ







Tokyo Hotel หรือ
เทียบเทา

สวนฮิตาชิ ซีไซด - ตลาดปลานาคามินาโตะ - ยา นชินจูกุ - ทา อากาศยานฮาเนดะ







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 เม.ย. 65 - 21 เม.ย.
65

฿63,900

฿60,900

฿57,900

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
20.30 น. นั ดหมายพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาเตอร C สายการบินไทย จุดนั ดพบ ป ายบริษัททัวร เจาหน าที่
บริการชวยโหลดสัมภาระและกระเป าเดินทาง
00.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน ดวยเที่ยวบิน TG 644 การบินไทย



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกา
เมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ
เชา
08.00 น. ถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน นํ าทานผานตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอย
นํ าทานสู หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็ นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปี กอน ที่ยัง
อนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็ นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนี ยภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน
โบราณ และรานคาหลากหลาย พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
จากนั ้นชม ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ซึ่งเป็ นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เป็ นที่ทํางานและที่
อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ
บาย
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุน [เมนูเนื้ อหรือหมูยางบนใบโฮบะ]
นํ าทานชม หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุนขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยู
เนสโกใหเป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร
โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ต กหนั กในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน กับสองมือพนมของพระเจา
จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโช”
่

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร [เมนูชาบูชาบู]
พักที่



ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็ นเมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนิ นชีวิต แบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ น
อยางดี

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เนื้ อหรือหมูยางบนใบโฮบะ

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้
ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู
 Toyama Daiichi Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เจแปนแอลป - เขื่อนคุโรเบะ - ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สถานี ทาเทยามา
้

นํ าทานโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสู สถานี บีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.
นํ าทานเดินทางสู สถานี มูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน ของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน
นํ าทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่ งในสามภูเขา
ศักดิส
์ ิทธิต
์ ามความเชื่อคนญี่ปุนตั้งแตสมัยโบราณ และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางที่สองขางทางเป็ นกําแพงหิมะสูงชัน
(SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นั บเป็ นอีกทัศนี ยภาพที่ต่ น
ื ตา
ตื่นใจ
บาย
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุน [เซตอาหารญี่ปุน]
นํ าทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นั บเป็ นอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุน
จากนั ้นโดยสารกระเชาไฟฟ าที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานี คุโรเบไดระ จากนั ้นนั่ งเคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก
สถานี คุโรเบะไดระไปยังสถานี คุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็ นเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ปุนที่ลอดภูเขาตั้งแตต น
จนสุดเสนทาง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ต กรุนแรงมากในฤดูหนาว
จากนั ้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็ นเขื่อนยักษกั้นนํ้ าที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุน จะมีสายรุงพาดผานตลอดปี ที่โอบลอม
ดวยภูเขานั บรอยลูกและชมทัศนี ยภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซึ่งใชเวลา
ตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 ปี โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 800
เมตร
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Azumino Hotel หรือเทียบเทา
แชออนเซนผอนคลายความเมื่อยลา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กระเชาไฟฟาทาเทยามา
เป็ นกระเชาที่นําชมเสนทางสายอัลไพน ทาเทยามา คุโรเบะ ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของเจแปนแอ
ลป เป็ นเสนทางธรรมชาติที่ต ั้งอยูระหวางรอยตอของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ
ประเทศญี่ปุน พาดผานวิวทิวทัศน ที่สลับซับซอนของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน หรือที่รูจักกันวา
เจแปนแอลป

เจแปนแอลป
เป็ นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ที่มีเทือกเขาที่สวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็ น เจแปนแอลป นั กทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงนี้ ใน
นามของเจแปนแอลป ที่นี่มีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นกําแพงหิมะ
ที่สวยที่สุดในโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซตอาหารญี่ปุน

เขื่อนคุโรเบะ
เขื่อนนี้ มีความสูง 186 เมตร ซึ่งเป็ นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุน ใชเวลากอสราง
นาน 7 ปี โดยใชสําหรับผลิต ไฟฟ าใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญแหงหนึ่ งของเสนทางทาเทยามา คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) อีก
ดวย ตั้งแตปลายเดือนมิถ ุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยนํ้ าออกจากเขื่อนทุก
วัน ซึ่งเป็ นภาพที่สวยงามภาพหนึ่ ง



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Azumino Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

ไรวาซาบิ - ปราสาทอูเอดะ - คุซัทสึ - การแสดงยูโมมิ - บอนํ้าพุ
รอนคุซัทสึ (ยูบาตาเกะ) - ถนนไซโนะคาวาระ - ออนเซ็น
เชา
รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู ฟารมเพาะวาซาบิไดโอ วาซาบิจะเติบโตไดในที่ที่นํ้าบริสุทธิแ์ ละสะอาดเทานั ้น และเมืองนี้ อุดมไปนํ้ าพุธรรมชาติที่
สะอาด จากหิมะที่ละลายจากเทือกเขาแอลป ฟารมเพาะวาซาบิไดโอ ใชความเอื้ออํานวยของธรรมชาติปลูกวาซาบิที่คุณภาพดีที่สุด
ในญี่ปุน นอกจากนี้ ยังมีสินคามากมายทําขึ้นจากวาซาบิ รวมไปถึงไอศครีมรสวาซาบิ และยังมีชั้นเรียนทําอาหารที่ใชวาซาบิเป็ น
สวนประกอบใหทานไดลองฝี มืออีกดวย
จากนั ้นชม ปราสาทอูเอดะ ถูกสรางขึ้นในปี 1583 โดย ซานาดะ มาสะยูกิ หัวหน าซามูไรที่เป็ นที่รูจักทั่วญี่ปุน ปราสาทแหงนี้
มีความ สําคัญทางประวัต ิศาสตร เห็นไดจากรองรอยการโจมตีโดยกองทัพโทขุกาวา ถึงสองครั้ง อุทยานรอบตัวปราสาทไดถ ูก
ปรับปรุงไปแลวแตรองรอยที่ต ัวปราสาทยังคงหลงเหลืออยู ในฤดูใบไมผลิที่นี่จะกลับมาครึกครื้นดวยผูคนที่มาชมดอกซากุระ
อุทยานรอบปราสาทอูเอดะ เป็ นหนึ่ งในที่ชมดอกซากุระที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนากาโน งานเทศกาลหลายเทศกาลถูกจัดขึ้นตั้งแต
กลางเดือนเมษายนของทุกปี รวมถึงงานเทศกาลปราสาทอูเอดะ เซ็นบงซากุระ (เทศกาลซากุระ 1000 ตน)
บาย
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุน [เซตอาหารญี่ปุน]
นํ าทานสู เมืองคุสัทสึ จังหวัดกุมมะ หนึ่ งในแหลงออนเซนเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ทั้งปริมานนํ้ าแรในธรรมชาติที่มี
ปริมาณมากและคุณสมบัต ิรักษาโรคภัยตางๆ บํารุงสุขภาพ
จากนั ้นชม พิธีกวนนํ้ าแรยูโมมิ พิธีกรรมเกาแกกวาหลายรอยปี ในการทํานํ้ าแรใหอุนลง โดยไมเจือจางนํ้ าแรดวยนํ้ าเย็นซึ่งลด
ทอนคุณสมบัต ิพิเศษของนํ้ าแร พิธีการปรับอุณภูมินํ้าแรยูโมมิ เป็ นพิธีที่มีเอกลักษณในการใชไมพาย กวนนํ้ าแร ประกอบการ
รองเพลง ปั จจุบันเป็ นหนึ่ งในกิจกรรมที่ไดรับความสนใจจากนั กทองเที่ยวตางถิ่นเป็ นเอกลักษณและน าประทับใจ
นํ าทานชม ยูบาทาเกะ เป็ นสัญลักษณใจกลางเมืองคุสัทซึ มีหมายความวา “ทุงนํ้ ารอน” ซึ่งมีการสงออกนํ้ าประมาณ 5,000
ลิต รตอนาที ควันไอนํ้ าที่ลอยขึ้นมาและกลิ่นอายเฉพาะตัวของบอนํ้ ารอนจะชวยทําใหทานรูสึกผอนคลาย
จากนั ้นเดินทางสู ถนนไซโนะคาวาระ เป็ นถนนสายเล็กมีโรงแรมสไตลญี่ปุน แบบดั้งเดิมที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 19 ให
เลือกอยูเรียงรายและยังมีรานขายขนมหวานแบบดั้งเดิม รานอาหารตางๆ และรานของที่ระลึก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Kusatsu Onsen Hotel หรือเทียบเทา
แชออนเซนผอนคลายความเมื่อยลา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไรวาซาบิ
ตั้งอยูในเมืองชนบทอาซุมิโนะ(Azumino) ใกลมัต สึโมโตะ ซึ่งเป็ น 1 ในไรวาซาบิที่ใหญ
ที่สุดประจําประเทศญี่ปุน รวมทั้งเป็ นแหลงทองเที่ยวอีกดวย การปลูกวาซาบิในไรแหงนี้ มี
ความพิถ ีพิถ ันอยางมาก โดยใชนํ้าบริสุทธิจ์ ากลําธารที่ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนื อ ซึ่ง
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

ปราสาทอูเอดะ
เป็ นปราสาทที่ต ั้งอยูในอุเอดะ ทางตอนเหนื อของจังหวัดนากาโน ประเทศญี่ปุน ถูกสราง
ขึ้นในปี 1583 โดย ซานาดะ มาสะยูกิ หัวหน าซามูไรชื่อดังในประวัต ิศาสตรคนหนึ่ งของ
ญี่ปุน ปราสาทดังกลาวถูกกําหนดใหเป็ นโบราณสถานแหงชาติโดยรัฐบาลญี่ปุนในปี
1934 นฤดูใบไมผลิที่นี่เป็ นอีกจุดชมซากุระที่สวยงามมากจุดหนึ่ ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซตอาหารญี่ปุน

คุซัทสึ
เป็ นเมืองที่มีสถานที่ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศหลายแหง เชน นํ้ าพุรอนยูบาตาเกะ คุซัทสึ มี
แหลงทองเที่ยวมากมายใหคุณไดสํารวจอดีต ที่นาหลงใหล ความรวมสมัยที่นาสนใจ และ
อนาคตที่นาตื่นตา ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย มีคุซัต สึ ออนเซ็น (Kusatsu Onsen) สุดยอด
บอนํ้ ารอนมีช่ อ
ื เสียงระดับโลก และเป็ นหนึ่ งในออนเซ็นที่มีช่ อ
ื เสียงและมีความเกาแกมาก
เป็ นอันดับตนๆของประเทศญี่ปุน โดยคุซัต สึ ออนเซ็นนั ้นมีอายุเกาแกกวา 120 ปี

การแสดงยูโมมิ
นํ าทานชมพิธีกวนนํ้ ายูโมมิ หรือวิธีการลดอุณหภูมินํ้า เนื่ องจากในอดีต เมืองแหงนี้ ไมได
มีเครื่องปรับอุณหภูมิเหมือนปั จจุบัน และเด็กไมสามารถอาบนํ้ ารอนที่มีอุณหภูมิสูง
มากกวา 50 - 90 องศาได ชาวบานเลยมีวิธีการปรับระดับอุณหภูมิของนํ้ าโดยไมต องเติม
นํ้ าเย็นลงไป และก็แน นอน ถาตองทําทุกๆ วันโดยไมมีเสียงเพลง ก็อาจจะดูไมสนุก พวก
เหลาแมบานจึงกวนนํ้ าไป รองเพลงไป เพราะมากๆ เลยคะ เพลงนี้ เป็ นเพลงของเมืองคุสัต
ซึ หลังจากนั ้นนํ าทานเดินชมบรรกาศรอบเมืองคุสัต สึ ซึ่งกลางเมืองจะมีรางนํ้ าซึ่งทานจะ
ไดเห็นถึงความอลังการของตนกําเนิ ดของนํ้ าออนเซน

บอนํ้าพุรอนคุซัทสึ (ยูบาตาเกะ)
เป็ นบอนํ้ ารอนที่เป็ นสัญลักษณที่สําคัญของเมืองคุซัต สึ ที่เสมือนเขื่อนไมแหงนํ้ าพุรอน
ขั้นที่ทําเพื่อใหระดับความรอนของนํ้ าลดลงกอนที่จะไดรับการแจกจายใหกับเรียวกังตางๆ
และหองอาบนํ้ าสาธารณะ เป็ นแหลงนํ้ ารอนกลางเมืองคุซัทสึ โดยมีลักษณะคลายที่กัก
นํ้ าพุรอน มีเพื่อทําใหระดับความรอนของนํ้ าลดลงและสกัดเศษแรธาตุที่ต กตะกอนอยูกน
บอนํ้ ารอนเอาไว ซึ่งตอนนี้ เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของเมืองอีกดวย

ถนนไซโนะคาวาระ
เป็ นถนนสายเล็กๆ ที่มีโรงแรมสไตลญี่ปุนแบบดั้งเดิมที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 19



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Kusatsu Onsen Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

องคเจาแมกวนอิมเมืองทาคาซากิ - โรงงานผลิตดารุมะตุกตา
Daruma - สวนอะชิคางะ
เชา
รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานนมัสการ เจาแมกวนอิมของเมืองทากาซากิ สรางขึ้นมาตั้งแตปีโชววะที่ 11 (ค.ศ.1936) และก็ไดกลายเป็ นสัญลักษณ
ประจําเมืองนี้ ภายในองคเจาแมกวนอิมมีบันได 146 ขั้น ที่จะนํ าเราขึ้นไปยังชั้น 9 (บริเวณบาขององคเจาแมกวนอิม) จากจุดนี้
สามารถเห็นทัศนี ยภาพโดยรอบของเมืองทากาซากิ ไดสุดลูกหูลูกตา
นํ าทานเดินทางสู โรงงานผลิต ดารุมะ โรงงานที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดก็ไมพน Daruma no Sato Daimonya นี่ เอง โดยโรงงาน
แหงนี้ มีทานปรมาจารยทางดานการทําตุกตาดารุมะอยูนั่นคือทานอาจารย Jun-ichi Nakata ที่ปัจจุบันก็ยังคงผลิต ผลงานอัน
สวยงามออกมาใหชม ภายในโรงงานทานจะไดชมวิธีการผลิต และวาดรูปลงบนตุกตาซึ่งมีความปราณีต สวยงาม นอกจากนี้ ทาน
ยังสามารถลองทําตุกตาดวยตนเอง ซึ่งจะเป็ นดารุมะชิ้นเดียวที่ไมเปมือนใครในสไตลของทุกทาน
บาย
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุน
นํ าทานสู อาชิคางะ ฟลาวเวอรปารค (ชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย) เป็ นสวนดอกไมที่ขึ้นชื่อวา “สรวงสรรคแหงดอกไม”
ซึ่งมีสวนดอกวิสทีเรียที่ใหญที่สุดในญี่ปุน ทานสามารถเพลิดเพลินกับชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ที่เป็ นพวงหอยระยาเป็ น
อุโมงคดอกไมที่สวยงาม เต็มไปดวยดอกวิสทีเรียมากมายกวา 350 ตน ทั้งตนที่มีดอกสีขาวสูงกวา 80 เมตร และตนวิสทีเรียที่
ใหญที่สุดของที่นี่ซึ่งมีอายุกวา 150 ปี
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
พักที่ Tokyo Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

องคเจาแมกวนอิมเมืองทาคาซากิ
เป็ นองคเจาแมกวนอิมสรางขึ้นในปี 1936 มีความสูงถึง 42 เมตร นํ้ าหนั ก 6,000 ตัน
โดยนั กทองเที่ยวสามารถขึ้นบันไดดานในองคพระ เพื่อไปสักการะและชมวิวเมืองได
ปั จจุบันเป็ นเสมือนสัญลักษณอยางหนึ่ งของเมืองทาคาซากิ

โรงงานผลิตดารุมะตุกตา Daruma
“ตุกตาดะรุมะ” หรือ “ตุกตาดารูมะ” (Daruma doll) นั บเป็ นหนึ่ งในตุกตาโชคราง ที่รูจัก
กันอยางแพรหลายในประเทศญี่ปุน เป็ น “ตุกตาสัญลักษณแหงความหวัง” ที่สรางขวัญ
กําลังใจใหแกผูที่ครอบครองเป็ นเจาของ ลักษณะของตุกตาดะรุมะจะมีหนวด และเคราดํา
ไมมีแขน ไมมีขา และเพราะวาสวนฐานดานลางมีลักษณะโคงกลมมน และมีนํ้าหนั กมาก
ในขณะที่สวนดานบนจะมีนํ้าหนั กเบาจึงทําใหต ุกตาดะรุมะจัดเป็ นประเภท ตุกตาลมลุก
(roly-poly dolls) ชนิ ดหนึ่ ง เพราะเมื่อผลักไปทางดานใด ก็จะยอนกลับมาตั้งตรงไดอีก
ทุกๆ ครั้งนั่ นเอง ทั้งหมดนี้ เป็ นเพียงรายละเอียดภายนอกเทานั ้น แตจุดเดนอันเป็ น
เอกลักษณสําคัญยิ่งก็คือ ตุกตาดะรุมะ “ไมมีดวงตาทั้งสองขาง !”



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนอะชิคางะ
เป็ นสวนดอกไมแหงหนึ่ งซึ่งถาเปรียบเทียบเป็ นฤดูดอกไมได จะแบงเป็ น8ฤดู ซึ่งฤดูที่สวย
ที่สุดก็คือฤดูดอกวิสทีเรีย สวนในชวงเทศกาลประดับแสงไฟนั ้น ที่นี่ถ ือเป็ น Top 3 ของ
ญี่ปุน ที่ภายในสวนขนาดพื้นที่ 94,000 ตารางเมตรนี้ จะถูกประดับตกแตงดวยหลอดไฟ
หลากสีสันกวา 4,500,000 ดวงซึ่งจะคอยชวยแตงเติมความรูสึกอิ่มเอิบใจใหแกแขกผูมา
เยือนทุกทานกับงานประดับไฟที่สวยเกินจินตนาการนี้



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 Tokyo Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

สวนฮิตาชิ ซีไซด - ตลาดปลานาคามินาโตะ - ยานชินจูกุ - ทา
อากาศยานฮาเนดะ
เชา
รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู สวนฮิต าชิ ซีไซค พารค ตั้งอยูใน เมืองฮิต าชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ ในประเทศญี่ปุน เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญที่มีเนื้ อที่กวาง 1,187.5 ไร ที่นี่เป็ นสวรรคของคนรักดอกไมเพราะเต็มไปดวยไมดอกนานาชนิ ดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกัน
บานใหนักเที่ยวไดชมตลอดทั้งปี ชวงฤดูใบไมผลิ
นํ าทานชม ดอกแดฟโฟดิล (หรือนารซิสซัส) และดอกทิวลิป 170 ชนิ ด แตถ าไปกอนเขาสูฤดูรอน ที่นี่จะเต็มไปดวยดอก
กุหลาบ และทุงดอกนี โมฟิ ลลา (หรือเบบี้ บลูอายส) ใหทานไดถ ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
จากนั ้นเดินทางสู ตลาดปลานากามินาโตะ ตลาดปลาแหงนี้ เป็ นที่รูจักกันดีวาเป็ นตลาดปลาที่ขายของสดและมีราคาที่ถ ูกจึง
เป็ นที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวไดเป็ นจํานวนมากใหมาเที่ยวชม และถาหากไมไดซื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการลิ้มรสชาติอาหาร
ทะเลสดไดที่รานอาหารและบารซูชิสายพานไดอยางเพลิดเพลินใจ
บาย
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุน
นํ าทานสู ถนนชินจูกุ ชอปปิ้ งสินคานานาชนิ ด อาทิเชน สินคาอิเล็คทรอนิ กกลองถายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO, SEIKO
ณ ราน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผา ขาวของเครื่องใช ภายใตแบรนด MUJI, กระเป า หรือ รองเทาแฟชั่น,
เครื่องสําอางคช่ อ
ื ดังของญี่ปุน SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอปปิ้ งสุดมันส ณ ราน 100 เยนอยางจุใจ
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนฮิตาชิ ซีไซด
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียว ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ สวนดอกไม
แหงนี้ มีขนาดใหญ มีพื้นที่ 1.9 ลานตาราเมตร มีช่ อ
ื เสียงเรื่องดอกไมที่จะบานใหชมผัด
เปลี่ยนสายพันธุ ตลอดทั้งปี ต ามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีเสนทางปั่ นจักรยานที่นักทอง
เที่ยวสามารถปั่ นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่นๆอีกมากมายที่นาสนใจ เชน สวนสนุก
สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทําบารบีคิว เป็ นตน

ตลาดปลานาคามินาโตะ
เป็ นพื้นที่ที่ไดรับความสียหายจากสึนามิ รานคาตางๆในยานนั ้นไดรวมแรงรวมใจกันกลับ
มาเปิ ดบริการขึ้นอีกครั้ง แมวาบรรยากาศจะยังไมคึกคักเหมือนแตกอน แตก็มีผูคน
มากมายเดินทางมาซื้อหาสินคาทะเลจากตลาดปลาแหงนี้ กันเป็ นจํานวนไมนอย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน



ทาอากาศยานฮาเนดะ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ปุน ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว ในอดีต เคยเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติหลักของญี่ปุน กอนที่จะยายไปที่ทาอากาศยานนาริต ะ ทาอากาศยาน
ฮาเนดะเปิ ดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ ซึ่งมุงสูจุดหมายปลายทางกวา 25
แหงใน 17 ประเทศ



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
00.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ดวยเที่ยวบิน TG 661 สายการบินไทย
04.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ สงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงรายทัวรต ามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ ณ วันเดินทาง
จริง โดยจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และประโยชน สูงสุดของทานลูกคาโดยสวนใหญเป็ นหลัก
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหกับทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไวทั้งหมด
ในกรณีที่ลูกคาตองการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเสนทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อรวมทัวรใน
ประเทศญี่ปุน ไมวาจะเป็ นการเดินทางกอนหรือหลังจากคณะทัวรนั้น ๆ กรุณาติดตอสอบถามเจาหน าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่
ทานออกตั๋วโดยมิไดแจงใหบริษัททราบลวงหน า ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นไมวากรณีใด ๆ)
กรณีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในเมืองไทยและตางประเทศปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขา/ออกเมือง บริษัทฯ ไมคืนคาทัวรในทุกกรณี
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอการถูกปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางได เนื่ องมาจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประทวง การกอจลาจล
ความลาชาการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอกําหนดเกี่ยวกับดานอาหาร
(จําเป็ นตองแจงขอจํากัดเรื่องอาหารกอนการเดินทางลวงหน า 30 วัน)
1. รายการอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต ามสถานการณ และความเหมาะสม โดยไมจําเป็ นตองแจงใหทราบลวงหน า
2. ขอกําหนดสําหรับทานที่ไมทานเนื้ อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุน หมายถึง ทานไมสามารถทานเนื้ อสัต วนํ้า
อื่นใดไดทั้งหมด ไมวาจะเป็ นปลาหมึก หอย กุง หรืออยางอื่นอยางใดก็ต าม ซึ่งอาหารที่ทางภัต ตาคารจะเปลี่ยนใหสวนใหญจะเป็ นเมนูที่
เป็ นผักหรือเตาหูแทน
3. สวนกรณีที่มีแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องของอาหาร เชน ไมทานเนื้ อสัต ว (เนื้ อวัว, เนื้ อหมู, เนื้ อไก หรืออื่นๆ) ไมทานซาชิมิหรือ
ซูชิที่เป็ นของดิบ ทานใดที่ไมมีการแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องอาหาร(ลวงหน า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุนแลวจะไมสามารถขอ
เปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบวาหากทานระบุไมทานเนื้ อสัต ว ภัต ตาคารทองถิ่นบางแหงอาจเปลี่ยนเมนูใหทาน
ไดเพียงผัก หรือเตาหู หรือผลิต ภัณฑที่ทําจากหัวบุกเทานั ้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ทานตองชําระ
คาธรรมเนี ยมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจงทันทีเมื่อทําการจองทัวร)
1.2 คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ คํานวณตามอัต ราที่ทางสายการบินแจงคาธรรมเนี ยม ณ วัน
ออกราคาทัวร หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัต ราคาธรรมเนี ยมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็ นคาตั๋วเครื่องบินสวนเพิ่มที่ผูเดินทาง
ตองเป็ นผูชําระ
1.3 กรณีที่ทานมีความประสงคต องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมลจะ
ดําเนิ นไดภายหลังออกตั๋วกรุปแลวเทานั ้น โดยผูโดยสารตองดําเนิ นการทุกขั้นตอนดวยตนเอง
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุปทัวรเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจงคําขอไดต ามขั้นตอน แตไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงจัดการแทนได สายการบินไมรับคําขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผูโดยสารตองไปแจงคําขอที่เคาน เตอรเช็คอินในวันเดิน
ทาง
1.5 กรณีที่ทัวรออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัวผูเดินทางทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาบริการใด ๆ
1.6 ในกรณีแจงยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบิน
เทานั ้น กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่ฯ วาตั๋วเครื่องบินใบนั ้น ๆ สามารถขอเงินคืนไดหรือไม
1.7 การสะสมไมลของสายการบิน หากใชต ั๋วโดยสารแบบหมูคณะของการบินไทยสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอื่น
ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั ้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือ
ทั้งหมดเป็ นสิทธิข์ องสายการบิน
1.8 กรุณาแจงเบอรสมาชิกสะสมไมลต ั้งแตเริ่มจองทัวร โดยกรอกในใบขอมูลที่ทางบริษัทฯ สงใหเพื่อสิทธิประโยชน สูงสุดของ
ทานเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัต รขึ้นเครื่องทุกใบไวต รวจสอบภายหลังทานกลับถึงเมืองไทย วาไดรับไมลสะสม
เรียบรอยแลว หากบัต รโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ทานไมสามารถเรียกรองใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวรและสายการบิน
2. สายการบิน
2.1 สําหรับผูเดินทางซึ่งตั้งครรภ สตรีต ั้งครรภทุกอายุครรภต องอยูในดุลพินิจของแพทยและครอบครัววาควรเดินทางหรือไม (โปรด
แจงพนั กงานทันทีเมื่อทําการจองทัวร) บริษัทฯ ขอเรียนวาเราไมอาจรับผิดชอบตอเหตุการณไมคาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิไ์ มรับผูรวม
่

เดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน / ผูมีประวัต ิครรภเคยมีปัญหาหรือมีประวัต ิคลอดกอนกําหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเวนการคืนเงิน กรณีทานแจงยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในชวงเทศกาลวันหยุดสําคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอง
ทําการยืนยัน,ชําระมัดจําคาตั๋วหรือชําระเต็มจํานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวร ไมวายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดวยกรณีใด ๆ
2.3 กระเป าและสัมภาระเดินทาง (เป็ นไปตามกฎของสายการบิน)
นํ้ าหนั กกระเป าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารในชั้น
ประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีนํ้าหนั กเกิน ทางสายการบินมีสิทธิเ์ รียกเก็บคาระวางนํ้ าหนั กเพิ่มได
กระเป าที่สายการบินอนุญาตใหสามารถนํ าขึ้นเครื่องได จะตองมีนํ้าหนั กไมเกิน 7 กิโลกรัม และจําตองมีสัดสวน ดังนี้
กวางxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวรที่ต องใชสายการบินภายในประเทศนํ้ าหนั กของกระเป าอาจถูกกําหนดใหต ํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน

การชําระเงิน
บริษัทรับมัดจํา 10,000.- บาท สําหรับการจอง/ที่นั่ง
สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบ
ริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสวนที่เหลือทั้งหมดกอน 30 วัน อันเนื่ องมาจากคณะที่เดินทางนั ้นถูกจองเต็มเร็วกวาปกติ หรือจําเป็ นตอง
ออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มคาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหมของสายการบินที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยไมจําเป็ นตองแจงใหทราบลวงหน า

อัตรานี้รวม:
คาบริการนํ้ าแรวันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุน)
คาบริการมัคคุเทศก และคารถโคชปรับอากาศตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
คาหองพักโรงแรม คาอาหาร และคาเขาชมสถานที่ต าง ๆ ตามรายการที่กําหนด
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบดวย
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารระหวางประเทศชั้นประหยัด(ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอรไลน
คาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศของแตละสายการบิน (คาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการกําหนดราคาคาทัวรแลว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จําเป็ นตอง
เรียกเก็บสวนเพิ่มเติม โดยไมจําเป็ นตองแจงใหทราบลวงหน า)
คาขนยายสัมภาระและกระเป าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอรไลน นํ้ าหนั กกระเป าเดินทางตองมีนํ้าหนั กไมเกิน 23
กิโลกรัม / ใบ ไดสิทธิท
์ านละ 2 ใบ หากกรณีที่นํ้าหนั กกระเป าเดินทางใบใดใบหนึ่ ง มีนํ้าหนั กเกินที่กําหนด ทานตองเสียคา
ธรรมเนี ยมปรับตามกฎขอกําหนดของสายการบินนั ้น (ขอกําหนดนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเป็ นไปตามประกาศของสายการบิน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมวีซาประเทศญี่ปุน และไมรวมคาธรรมเนี ยมผานดานเขาประเทศอื่น
คาทําหนั งสือเดินทาง และคาใชจายที่เป็ นสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด เป็ นตน
คาทิปมัคคุเทศก หัวหน าทัวรและคนขับรถ หากบริการดี น ารัก สามารถเพิ่มใหเป็ นกําลังใจในการทํางานได
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
่

อัต รานี่ ไมรวมคาทิปสําหรับมัคคุเทศน และคนขับรถทานละ 2,000 เยนตอทาน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม

การยกเลิก
กรณียกเลิกการจองมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์ คืนมัดจําทานละ 5,000 บาท
กรณียกเลิกการจองน อยกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์ ไมคืนเงินมัดจํา ไมวาจากกรณีใด
กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์ คิดคาบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันกอนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคาบริการเต็มจํานวนของราคารวมทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

