#15994 ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา โตเกียว 5 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ ทุงดอกพิงคมอส บิน SL

ทัวรญี่ปุน นาโกยา กิฟุ มัตสึโมะโตะ ยามานาชิ ทาคายามา โตเกียว ปราสาทนาโก
ยา เมืองเกาซันมาชิซูจิ สะพานนาคะบาชิ ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา
กําแพงหิมะเจแปนแอลป ปราสาทมัตสึโมโตะ ยานโอไดบะ กันดั้มฟรอนทโตเกียว

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ปราสาทนาโกยา - กิฟุ

2

ชิราคาวาโกะ - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - สะพานนาคาบาชิ - ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา ออนเซ็น

3

เจแปนแอลป - ยูกิโนะ โอทานิ - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโม
โต - ยามานาชิ - ออนเซ็น

4

ชิบะซากุระฟูจ ิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - พิธีชงชาญี่ปุน - โอไดบะ - กันดัม
้
ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - ดิวตี้ฟรี - ยา นชินจูกุ



5

ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานดอนเมือง









โรงแรม



Koyo Gifu
Similar หรือเทียบ
เทา



Nagano Toyoko
Inn Toyama
หรือเทียบเทา



Toyoko Inn Fuji
Kawaguchiko
หรือเทียบเทา





Keisei
Miramare Hotel
หรือเทียบเทา





-







กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 เม.ย. 64 - 28 เม.ย.
64

฿25,777

฿25,777

฿25,777

฿7,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ปราสาท
นาโกยา - กิฟุ
เชา
04.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคาน เตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8 เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในการขึ้นเครื่อง
07.45 น. เหินฟ าสู เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ SL301
สายการบิน THAI LION AIR จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ
รวมนํ้ าหนั กสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ทาน
จะตองทําการซื้อเพิ่ม)
บาย
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร นาโกยา ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเป า
และทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX
นํ าทานขึ้นรถโคชเดินทางสู สัญลักษณของเมืองซามูไร ปราสาทนาโกยา ถายภาพดานนอก สรางขึ้นในปี 1612 ปราสาทนา
โกยาคือตําหนั กของตระกูลโอวาริโทคุกาวะซึ่งเป็ นหนึ่ งในสามสายสกุลโทคุกาวะที่มีสิทธิไ์ ดรับเลือกเป็ นโชกุน อีกทั้งปราสาทนา
โกยายังเป็ นแนวหน าในการป องกันเมืองเมื่อสูรบกับโอซากาดวย ปราสาทนาโกยาโดนไฟไหมในสงครามแตไดถ ูกบูรณะขึ้นใหม
ในปี 1959
นํ าทานเดินทางเขาสู เมืองกิฟุ ตั้งอยูบนเกาะฮอนชูซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญที่สุดของญี่ปุน มีแหลงเพาะปลูกทําการเกษตรมากมาย
มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวิวทิวทัศน ที่สวยงามและเป็ นจุดศูนยกลางของภูมิภาค
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Koyo Gifu Similar หรือเทียบเทา



เชา

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู SET BOX

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ

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

กิฟุ
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีต มีบทบาท
สําคัญในประวัต ิศาสตรญี่ปุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานั กรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ต ั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็ นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

 Koyo Gifu Similar หรือเทียบเทา
สายการบิน THAI LION AIR จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ
รวมนํ้ าหนั กสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ทาน
จะตองทําการซื้อเพิ่ม)
เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
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

ชิราคาวาโกะ - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - ที่ทําการ
เกาเมืองทาคายามา - ออนเซ็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
่

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”
หมูบานแหงนี้ มีภูมิปัญญาการกอสรางอันทึ่ง ที่มาพรอมกับภาพความงามซึ่งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สรางความงดงาม
ประทับใจใหกับผูมาเยือนเป็ นยิ่งนั ก หมูบานชิราคาวาโกะ มีช่ อ
ื เต็มวา “กัสโชซึคุริโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” (ในอดีต ) เป็ นหมูบาน
ชาวนาที่สรางทอดตัวขนานไปกับแมนํ้าโชคาวะในที่ราบทามกลางขุนเขาแวดลอม
เมืองทาคายามาไดช่ อ
ื วา ลิต เติ้ลเกียวโตซันมาชิซูจิ บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปดวยบรรยากาศแบบยุคสมัยกอนๆ
บานโบราณที่ไดรับการอนุรักษมาตั้งแตสมัยอดีต ยังคงมีใหเห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดตางๆ เพราะเคยเป็ นศูนยกลางการ
คาขายที่เฟื่ องฟูอยางมากในสมัยเอโดะ โดยมีถ นนที่เชื่อมระหวางสถานที่สําคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจา
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นแวะ ชมซากุระสะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเป็ นจุดที่สังเกตไดงายอีก
ทั้งสะพานแหงนี้ ยังถือเป็ นสัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่ งของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบาน
สะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพานจนกลายเป็ นจุดชมซากุระยอดนิ ยมแหงหนึ่ งของเมืองทาคายามา
นํ าทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ไมรวมคาเขา เดิมเป็ นอาคารดานหน าของรัฐบาล ปั จจุบันถูกใชเป็ น
พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัต ิศาสตรอันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชื่นชมสถาปั ต ยกรรมแบบเกา เรียนรูการบริหารงาน
รัฐบาลที่เคยทําภายในหองโถงของที่นี่ และเดินชมนิ ทรรศการเอกสารราชการตางๆ ปั จจุบันที่นี่เป็ นที่ต ั้งพิพิธภัณฑซึ่งถายทอด
ความเป็ นมาของที่วาการอําเภอเกาทาคายามา
คํ่า
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Nagano Toyoko Inn Toyama หรือเทียบเทา
หลังเขาสูที่พักใหทานไดอิสระ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และให
ผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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



ออนเซ็น

คํ่า

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

 Nagano Toyoko Inn Toyama หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา - ไมรวมคาเขา
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

เจแปนแอลป - ยูกิโนะ โอทานิ - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต อิออนมอลลมัตสึโมโต - ยามานะชิ - ออนเซ็น
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู กําแพงหิมะบนเทือกเขา เจแปนแอลป หรือ เทือกเขาทาเทยามา (Tateyama) ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของ
เกาะฮอนชู ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุน มีเทือกเขาวางตัวสลับซับซอนอยางสวยงามคลายเทือกเขาแอลป ในทวีป
ยุโรป จึงไดฉายาวา เจแปนแอลป (Japan Alps)
นั กทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงนี้ ในนามของ เสนทางธรรมชาติอัลไพน หรือทางทานอาจจะเรียกชื่อยาวๆวา
Tateyama Kurobe Alpine เสนทางทองเที่ยวเจแปนแอลป เป็ นเสนทางทองเที่ยวอีกเสนทางหนึ่ งที่นักทองเที่ยวจากทั่วโลก
ตางก็ต องการมาเยือนสักครั้งดวยธรรมชาติที่งดงาม
ไฮไลทของเสนทางนี้ จะมีกําแพงหิมะสีขาวโพลน ยูกิ โนะ โอะทะนิ (Yuki no otani) หรือ Snow Corridor (Snow
Wall Walk) ที่เกิดจากการสะสมของกองหิมะ บางปี ทวมสูงมากถึง 20 เมตร เทียบเทาตึก 7 ชั้น เลยทีเดียว ระยะทางประมาณ
1 กิโลเมตรเลยทีเดียว
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นเดินทางสู เมืองมัต สึโมะโตะ ชมความสงางามของ ปราสาทมัต สึโมโตะ ถายภาพดานนอก เป็ นปราสาทดั้งเดิมมีอายุ
กวา 400 ปี นั บไดวาเป็ นปราสาทที่เกาแกที่สุดในประเทศญี่ปุน เป็ นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงาม
่

่

่

้

้

ที่สุดของญี่ปุน ตัวปราสาทมีผนั งที่ทาดวยสีดําสนิ ททําใหมีฉายาวา ปราสาทอีกาดํา และ ไดรับการแตงตั้งเป็ นทั้งโบราณสถาน
แหงชาติและสมบัต ิของชาติ
ปราสาทมัต สึโมโตะอยูบริเวณพื้นราบโดยมีแนวกําแพงและคูนํ้าลอมรอบปราสาทไว ตัวปราสาทไมไดถ ูกสรางขึ้นใหม เพราะ
ไมโดนทําลายดวยภัยสงครามในอดีต ความงดงามของปราสาทที่เรามักจะไดเห็นคือ ตัวสะพานแดงที่อยูคูกับปราสาท เป็ นจุดถาย
รูปที่ไดรับความนิ ยมอยางมาก
จากนั ้นชอปปิ้ ง อิออนมอลล คือหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ต และชอปปิ้ งมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแต
เสื้อผาเครื่องน ุงหม เครื่องใชไฟฟ า หนั งสือ ยาชนิ ดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย
เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนั กชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว
นํ าทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย
คํ่า
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Fuji Kawaguchiko หรือเทียบเทา
หลังเขาสูที่พักใหทานไดอิสระ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และให
ผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ยูกิโนะ โอทานิ
ซึ่งแปลวากําแพงหิมะ ตั้งอยูที่เมือง Tateyama ของ Japan Alps ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานที่
ที่หิมะตกเยอะที่สุดในโลก สรางทางรถ และทางเดินโดยการโกยนํ้ าแข็งไวขางๆ



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

ยามานาชิ
เป็ นซึ่งจังหวัดที่ต ั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญี่ปุน จังหวัดนี้ ไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ที่อุดมสมบูรณ มีลุมนํ้ าโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุนรวมทั้งภูเขาฟูจิ



ออนเซ็น

คํ่า

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

 Toyoko Inn Fuji Kawaguchiko หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - พิธีชงชาญี่ปุน โอไดบะ - กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา
- ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทุกทานเยี่ยมชมและถายภาพสุดประทับใจ เทศกาลชิบะซากุระ หรือที่รูจักกันในนามนั กทองเที่ยวชาวไทยที่ช่ อ
ื “ทุงดอก
พิงคมอส” ที่พรอมเพรียงกันเบงบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม จัดขึ้นที่ริมทะเลสาบโมโตสึโกะซึ่งตั้งอยูที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหวาง
กลางเดือนเมษายน – ตนมิถ ุนายนของทุกปี ดอกชิบะซากุระ (SHIBAZAKURA) หรือเรียกอีกชื่อวา พิงคมอส
พรอมชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณอันงดงามโดดเดนที่สุดในโลกอีกแหงหนึ่ ง ที่อยูเบื้องหลังเป็ นฉากที่งามสงา
ของเหลาดอกชิบะซากุระทามกลางอากาศที่เย็นสบาย นอกจากนี้ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระยังมีสิ่งที่นาสนใจอื่นๆ(ดอกพิงคมอสจะ
บานหรือไมนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
เดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็ นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถ ึงผลกระทบจากภัยพิบัต ิแผนดินไหว
และการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดง
เหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูต างๆ
และโซนชอปปิ้ งสินคางานฝี มือญี่ปุนตางๆ
จากนั ้นใหทานสัมผัสประสบการณ เรียนรูพิธีชงชาตนตํารับชาวญี่ปุน เพราะถือไดวาการชงชานั ้นคือเอกลักษณของประเทศ
ญี่ปุนเลยก็วาไดดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัต ชะ นั บตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทาน
ไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้น
สูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเป็ นแหลงชอปปิ้ งและแหลงบันเทิงตางๆในอาว
โตเกียว นอกจากมีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็ นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่
สีเขียว
อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันดั้มขนาดใหญยักษ ที่ต ั้งตระหงานอยูดานหน า หางสรรพสินคาไดเวอร
ซิต ี้โตเกียว เปิ ดบริการในปี 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลกมายา" หางสรรพสินคาที่เปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอ
ไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาที่มีช่ อ
ื เสียง แตที่เดนสุดคือสวนนิ ทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนที่ช่ น
ื ชอบการต ูนกันดั้มเป็ น
พิเศษไดมาชื่นชม
อิสระใหทานชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานปลอดภาษี DUTY FREE และ อิสระ
ชอปปิ้ งยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสน หทุกอยางโดยเป็ นทั้งแหลงชอปปิ้ ง แหลงรวมรานกินดื่มและรานอาหารทุกระดับ และแหลง
ทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิ ด ไดจากที่นี่
คํ่า
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชิบะซากุระฟูจิ
งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถ ุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซึ่งแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันที่
แตกตางกัน เมื่อนํ ามาจัดแตงเป็ นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็ นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว
สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดั้มแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็ น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็ นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากนี้ ยังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิ ดตั้งแต 10.00-20.00 น

ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา
เป็ นหางดังอีกหางหนึ่ ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาด
เทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางกันดั้ม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต องไปที่ กันดั้มฟรอนท
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

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



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สนามบินนาริต ะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีดิว
ตี้ฟรีภายในสนามบิน
10.30 น. เหินฟ าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL301
บาย
15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
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

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

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
4. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัต 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 1,800 บาท/ทาน/ทริป
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
โปรดอานขอมูลทั้งหมดในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง
จอยแลนดไมใชต ั๋ว 14,990
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 7,990 บาท
กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็ นผูใหญ (นั บวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุน)
ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนั กงานขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหน าทัวรจากเมืองไทย คาทิป จํานวน 1,800 บาท *กรุณายื่นคาทิปให
กับหัวหน าทัวรที่สนามบิน (วันแรก) *
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
คาทิป จํานวน 1,800 บาท *กรุณายื่นคาทิปใหกับหัวหน าทัวรที่สนามบิน (วันแรก) *
ตั๋วเมื่อออกแลวไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
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โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่กอนทําการ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน

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

