#15730 ทัวรญี่ปุน โตเกียว ทาคายามา นาโกยา 5 วัน 3 คืน
สวนอุเอะโนะ หมูบานชิราคาวาโกะ ชมซากุระแมนํ้าซาไก บิน SL

ทัวรญี่ปุน โตเกียว ทาคายามา นาโกยา วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ภูเขาไฟฟูจิ
ชั้น5 ปราสาทมัตสึโมโตะ ตลาดเชาทาคายามา ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ สะพานแดง
นาคะบาชิ ศาลาวาการเกาเมืองทาคายามา ปราสาทนาโกยา พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรนาโกยา

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟา คํา รณ - ถนน
นาคามิเสะ - สวนอุเอโนะ - ยา นชินจูกุ - ออนเซ็น







โรงแรม



-



Jiragonno Fuji
No Yakata หรือ
เทียบเทา



Hida Takayama
Washington
Hotel Plaza หรือ
เทียบเทา

3

ภูเขาไฟฟูจ ิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - อิออนม
อลลมัตสึโมโต

4

ทาคายามา - ตลาดเชา เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - สะพานนาคาบาชิ ซากุระริมแมนํ้า ซาไก - ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโก
ยา







Toyoko Inn
Nagoya หรือเทียบ
เทา

5

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรนาโกยา - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - ทา
อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทา อากาศยานดอนเมือง







-





กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 เม.ย. 65 - 5 เม.ย. 65

฿21,777

฿21,777

฿21,777

฿7,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
21.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคาน เตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8 เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการขึ้นเครื่อง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ 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

ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - สวนอุเอะโนะ - ยานชินจูกุ ออนเซ็น
เชา
00.55 น. เหินฟ าสู เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ SL300
09.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย)
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเป าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว
นํ าทานขึ้นนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง เป็ นเมืองที่รวมสถานที่ทอง
เที่ยวยอดฮิต แหลงชอปปิ้ งและรานอาหารที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวไมขาดสาย
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ วัดนี้ ไดช่ อ
ื วามีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพ
นั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายใน
วัดยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู
ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแม
กวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้ งชื่อดัง ซึ่งเป็ นที่ต ั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย
่

้

่

อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX
จากนั ้นนํ าทานชมความสวยงามของดอกซากุระที่ อุเอโนะ คือแหลงทองเที่ยวทรงเสน หที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอยาง
สวนสาธารณะอันเขียวขจีและสวนสัต วชมแพนดาได แถมยังอบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรมอยางพิพิธภัณฑศิลปะและ
พิพิธภัณฑสถานอีกดวย ที่นี่มีทั้งถนนรานคาสุดคึกคักและแหลงสัมผัสศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุนทําใหที่นี่กลายเป็ นแหลง
ทองเที่ยวสุดครึกครื้นที่ไมวาใครก็สามารถเพลิดเพลินไดไมมีเบื่อ
อิสระชอปปิ้ งยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสน หทุกอยางโดยเป็ นทั้งแหลงชอปปิ้ ง แหลงรวมรานกินดื่มและรานอาหารทุกระดับ
และแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิ ด ไดจากที่นี่
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา
หลังเดินทานสูที่พักอิสระใหทานได แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

โตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู SET BOX

สวนอุเอโนะ
เป็ นสวนสาธารณะอันเกาแกที่ใหญที่สุดเป็ นอันดับตนๆ ของญี่ปุน อีกทั้งยังเป็ นยานที่
อบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรม เพราะเป็ นที่ต ั้งของสถานที่ทางวัฒนธรรมอยางหอ
ศิลป และพิพิธภัณฑมากมาย ที่นี่เป็ นจุดชมซากุระที่โดงดังงที่สุดของโตเกียว โดยซากุระที่
สวนอุเอโนะ จะเริ่มบานประมาณสิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม

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



ออนเซ็น

คํ่า

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ

ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - มัตสึโมโต ปราสาทมัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็ นทั้งจุดชมวิวยอดนิ ยมสําหรับนั กทองเที่ยว และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอด
ภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานั กปี นเขา ตั้งอยูที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุน ภูเขาไฟฟูจิถ ูกแบงออกเป็ น 10 สถานี หรือ10 ระดับ
้

ตามเสนทางในการปี นขึ้นไปสูยอดเขา
เนื่ องจากระบบการคมนาคมที่ถ ูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหในปั จจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้นที่ 5 สงผลให
สถานี นี้ไมไดเป็ นเพียงแคสถานที่สําหรับนั กปี นเขาเพียงอยางเดียวเทานั ้นแตยังไดรับความนิ ยมอยางมากในหมูนักทองเที่ยวที่
ตองการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดเต็มตา รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทั้ง 5 แหงที่รายลอมอยูไดอีกดวย
จากนั ้นเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็ นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถ ึงผลกระทบจากภัยพิบัต ิแผน
ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองมัต สึโมะโตะ
ชมความสงางามของ ปราสาทมัต สึโมโตะ ถายภาพดานนอก ปราสาทอีกาแหงนากาโนะที่ถ ูกสรางขึ้นในปี ค.ศ 1504 ซึ่งนั บ
ไดวาเป็ นปราสาทที่เกาแกที่สุดในประเทศญี่ปุน และนอกจากนี้ ก็ยังเป็ นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงาม
ที่สุดของญี่ปุน ที่สามารถรอดพนการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปั จจุบัน ตัวปราสาทมีผนั งที่ทาดวยสีดําสนิ ท
ทําใหมีฉายาวา ปราสาทอีกาดํา
อิสระชอปปิ้ ง อิออนมอลล คือหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ต และชอปปิ้ งมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแต
เสื้อผาเครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟ า หนั งสือ ยาชนิ ดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลอง
สําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนั กชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว
คํ่า
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจินี้ถ ือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของความเป็ นญี่ปุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้น 5 ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ตรงชั้น 5 นี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่
ลอมภูเขาไฟได

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มัตสึโมโต
เป็ นเมืองสําคัญที่ต ั้งอยูในจังหวัดนากาโน ของประเทศญี่ปุน โดยอยูบริเวณลุมนํ้ ามัต สึโม
โตที่ลอมรอบไปดวยภูเขาซึ่งมีทิวทัศน ที่งดงาม ในอดีต ที่นี่เป็ นเมืองหลวงของอดีต จังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซึ่งหลังจากนั ้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัต สึโมโตไดรับการประกาศใหเป็ นเมืองพิเศษที่มีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ปราสาทมัตสึโมโต
ปราสาทมัต สึโมโตเป็ นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็ นสมบัต ิลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน
ปราสาทมัต สึโมโต มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกวา ปราสาทอีกา

อิออนมอลลมัตสึโมโต
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

 Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ทาคายามา - ตลาดเชาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ สะพานนาคาบาชิ - ซากุระริมแมนํ้าซาไก - ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - ชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโกยา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองทาคายามา (TAKAYAMA) เมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนี ยมประเพณียุคเอ
โดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขาน อยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบประเพณี
แบบเมืองเกาแกไวไดเป็ นอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปี่ ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม
นํ าทานสู ตลาดเชาทาคายามา เป็ นตลาดที่เกาแกซึ่งเริ่มมาตั้งแตสมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ 200 ปี กอน โดยเป็ นที่สําหรับ
ขายผักผลไม รวมถึงอาหารตางๆ ในปั จจุบันนั ้นมีสินคาขายหลากหลายทั้งอาหารสดและอาหารพรอมทาน นอกจากนั ้นยังมีพวก
ของที่ระลึกซึ่งเป็ นของพื้นเมืองจําหน ายอีกดวย ในเมืองทาคายามานี้ มีต ลาดเชาดวยกัน 2 แหง ซึ่งตั้งอยูคนละบริเวณกัน คือ
ตลาดเชามิกาวะและตลาดเชาจินยะมาเอะ
เมืองทาคายามาไดช่ อ
ื วา ลิต เติ้ลเกียวโต บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปดวยบรรยากาศแบบยุคสมัยกอนๆ บานโบราณ
ที่ไดรับการอนุรักษมาตั้งแตสมัยอดีต ยังคงมีใหเห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดตางๆ เมืองเกาซันมาชิซูจิ เคยเป็ นศูนยกลางการ
คาขายที่เฟื่ องฟูอยางมากในสมัยเอโดะ
บาย
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั ้นเยี่ยมชม สะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเป็ นจุดที่สังเกตไดงายอีกทั้ง
สะพานแหงนี้ ยังถือเป็ นสัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่ งของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่ง
อยูรายลอมตัวสะพานจนกลายเป็ นจุดชมซากุระยอดนิ ยมแหงหนึ่ งของเมืองทาคายามา
ชมซากุระแมนํ้าซาไก แมนํ้าชินซาไกไหลผานใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนริมฝั่ งทั้งสองของ
แมนํ้ามีต นเชอรรี่ 1,200 ตนที่เรียกกันวา “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ นั กแสดงคาบุกิช่ อ
ื ดัง
ที่เกิดที่นี่ไดบริจาคตนโซเมอิ-โยชิโนะใหแกเมืองนี้ แตนาเสียดายที่ต นไมสวนใหญถ ูกทําลายในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
นํ าทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ไมรวมคาเขา เดิมเป็ นอาคารดานหน าของรัฐบาล ปั จจุบันถูกใชเป็ น
พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัต ิศาสตรอันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชื่นชมสถาปั ต ยกรรมแบบเกา เรียนรูการบริหารงาน
่

่ ่

่

รัฐบาลที่เคยทําภายในหองโถงของที่นี่ และเดินชมนิ ทรรศการเอกสารราชการตางๆ อาคารแตเดิมมีอายุนับยอนไปถึงศตวรรษที่
17 แตต ัวอาคารปั จจุบันเป็ นงานกอสรางใหมเมื่อปี 1816
นํ าทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะหมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสน หดุจดังหมูบานในเทพนิ ยาย ณ ที่ราบทามกลางขุนเขาสูง
โอบลอมแหงเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนื อของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน มีหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูอยางเดนทระนง และทรง
เสน หดวยงานสถาปั ต ยกรรมอันงดงามเป็ นเอกลักษณ ดุจดัง “หมูบานในนิ ทาน” หรือ “หมูบานในเทพนิ ยาย”
นํ าทานถายภาพดานนอก ปราสาทนาโกยา สัญลักษณของเมืองนาโกยา สรางขึ้นในปี 1612 เพื่อเป็ นที่อยูอาศัยของ
Yoshinao Tokugawa บุต รชายของ Ieyasu Tokugawa ปราสาทนาโกยาโดนไฟไหมในสงครามแตไดถ ูกบูรณะขึ้นใหมในปี
1959 มีลักษณะเป็ นป อมปราการขนาดใหญและเล็กเชื่อมตอกัน 5 ป อม มีหลังคาสีเขียวประดับดวย shachihoko ซึ่งมีสีทองซึ่ง
เป็ นสัญลักษณของเมืองนาโกยา
คํ่า
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Toyoko Inn Nagoya หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

ตลาดเชาเมืองทาคายามา
ตลาดแหงนี้ ไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพื่อเป็ นตลาดซื้อขายขาว, ตนหมอน, และดอกไม
นานาชนิ ด จนกระทั่งเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของ
ชาวไรชาวนาไดเริ่มนํ าผักผลไมมาขายที่ต ลาดแหงนี้ จนเป็ นที่รูจักในนามของ “ตลาดเชา”

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



บาย

สะพานนาคาบาชิ
สะพานนาคาบาชิ ที่มีสีแดงเดน พาดผานแมนํ้ามิยากาวา รวมทั้งยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมนํ้าแหงนี้ อีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็ นจุดยอดนิ ยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงนี้ เป็ นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็ นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัต สุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระที่บานสะพรั่ง

ซากุระริมแมนํ้าซาไก
ที่นี่เป็ นจุดชมซากุระอันสวยงามในเมืองกิฟุ ที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสบรรยากาศของ
ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่ งแมนํ้าจํานวนกวา 1000 ตน แตทั้งนี้ ทั้งนั ้น
ซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี โดยปกติ
ซากุระจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกปี

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

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

ปราสาทนาโกยา
ปราสาทแหงนี้ ถูกสรางขึ้นในสมัยเอโดะ ซึ่งปั จจุบันตัวปราสาทถูกจัดเป็ นพิพิธภัณฑให
ความรูเกี่ยวกับปราสาทเกือบทั้งหมด ลักษณะเดนของปราสาทนาโงยาก็คือที่บริเวณป อม
ปราการของปราสาทมีปลาคารฟทองคํา ซึ่งมีหัวเป็ นสิงโตประดับอยู ถือวาเป็ นปลาคารฟ
ทองคําประดับปราสาทซึ่งใหญที่สุดในญี่ปุน



คํ่า
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วันที่ 5


กิจกรรม

 Toyoko Inn Nagoya หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรนาโกยา - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม
เอาทเลต - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานถายภาพดานนอก พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเมืองนาโกยา (Nagoya City Science Museum) โดดเดนดวยรูปทรง
ของอาคารภายนอกที่ออกแบบคลายลูกโลก ภายในเป็ นทองฟ าจําลองที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ดวยเสนผานศูนยกลาง 35 เมตร
สามารถชมทองฟ าที่เต็มไปดวยดวงดาวจากสกรีนขนาดยักษอยางสมจริง
นํ าทานสู มิต ซุยเอาทเลต หางสรรพสินคาของที่นี่นั้นจะเป็ นรูปแบบ outlet mall ที่บอกเลยวาช็อปเพลินเวอร เนื่ องจากที่นี่
นั ้นขึ้นชื่อวาเป็ นoutlet mall ที่มีขนาดใหญเริ่มเปิ ดอยางเป็ นทางการตั้งแต ปี 2012 มีทั้งแบรนดภายในประเทศรวมไปถึง
แบรนดต างประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในหางมีรานคาแบรนดต างๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษีอีกดวย
่

้

่

้

นํ าทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร นาโกยา เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปปิ้ ง
สินคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน
บาย
16.55 น. เหินฟ าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL311
คํ่า
22.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรนาโกยา
แหลงเรียนรูวิทยาศาสตรที่สนุกสนานและไดทดลองดวยตัวเอง เชน ทองฟ าจําลองที่ใหญ
ที่สุดในโลกซึ่งไดรับการรับรองจากกินเนสสบุก "หองทดลองความหนาวสุดขีด" ซึ่ง
สามารถทดลองความหนาว -30 องศา, “หองทดลองปลอยกระแสไฟ” ซึ่งจําลองฟ าผา,
“หองทดลองทอรนาโด” ซึ่งสามารถชมพายุหมุนเทียมความสูง 9 ม.

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต
ที่นี่เป็ นเาทเป็ นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่พรอมใจกันมาลดราคากัน

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี
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หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ 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
รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผล
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสิ่งสําคัญ
บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น หากทานถูกเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศนั ้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ต ามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอื่น ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็ นตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหน าที่ประสานงานและเจาหน าที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็ นระยะ ๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัต ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนั ดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนื อ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหน าที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เป็ นตน
กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลง
ชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซา
ของประเทศที่ทานจะเดินทาง (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา)
อัต ราคาบริการคิดคํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนคา
บริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนี ยมนํ้ ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัต ราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้ เป็ นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหน าตั๋วเทานั ้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนิ นการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั ้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนิ นการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั ้น)
บริษัทฯทําหน าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํ ามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั ้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรต ามความเหมาะสม และสถานการณต าง ๆ ทั้งนี้ ทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึ งถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน สูงสุดของลูกคาสวนมากเป็ นสําคัญ
โปรดอานขอมูลทั้งหมดในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหน าที่ที่
ดูแลเสนทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)
3. หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน(ในวันเวลาทําการ)ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม (ตั๋วกรุป)
คานํ้ าหนั ก กระเป าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั ้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)
้

้

คาธรรมเนี ยม นํ้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง
คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาเขาชมสถานที่ต าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาพาหนะเดินทางระหวางนํ าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: คาประกันอุบิต ิเหตุ
สําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของ
สัญญาฯ) (กรณีสงจอยหน าราน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั ก ระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม
ทานละ 1,700 บาท
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หน าพาสปอรต ของผูที่เดินทางตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน
โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่กอนทําการ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน
จอยแลนดไมใชต ั๋วราคา 11,990 บาท
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 7,990 บาท
กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็ นผูใหญ (นั บวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุน)
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

้

้

้

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ

การยกเลิก
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่ องตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางน อย 45 วันทําการ
ยกเลิกการเดินทางอยางน อย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจาย
จริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก
ฯลฯ
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่ องจากคาตั๋วเป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

