กําหนดการเดินทาง 20 – 25 เม.ย. // 21 – 26 เม.ย. // 27 เม.ย. - 02พ.ค ราคา 61,900
GOLDEN WEEK 27 เม.ย. - 02พ.ค // 28 เม.ย. - 03พ.ค // 29 เม.ย. – 04 พ.ค
30 เม.ย. - 05พ.ค // 2 – 7 พ.ค ราคา 63,900
10 – 15 พ.ค // 11 – 16 พ.ค //12 - 17พ.ค // 18 – 23 พ.ค // 19 – 24 พ.ค 2016 ราคา 61,900
วันแรก

กรุ งเทพฯ - ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D
โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.15 น.
วันทีส่ อง

โอซาก้ า – อาราชิ ยาม่ า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่ าไผ่ – วัดเทนริวจิ– สะพานโทเก็ตสึ เคียว
ปราสาททองคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – นาโกย่ า

06.25 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ณ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองอาราชิ ยาม่ า พาท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ที่ วิ่งเลี ยบแม่น้ าํ ผ่านทิ วทัศน์หุบเขา
อัน งดงาม ท่ า นจะได้ดื่ ม ดํ่า ความงามของธรรมชาติ สุ ด บรรยาย จากนั้น นํา ท่ า นชมความสวยงาม ร่ ม รื่ น
ของทิวไผ่ อันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง
นําท่านเดินทางสู่ วัดเทนริ วจิสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1339 เป็ นวัดที่มีสวนญี่ปุ่นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และวัดแห่งนี้ยงั
ได้รับการรับรองว่าเป็ นมรดกโลกในปี 1994 อีกด้วย
นําท่านชม สะพานโทเก็ตสึ เคียว สะพานที่สวยงาม และเป็ นบริ เวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่ นชอบ และเลื่ องลื อว่าเป็ น
จุดชมวิวที่ สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต

จากนั้น
จากนั้น

L, D

กลางวัน

จากนั้น

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปี ชม “ปราสาททอง” หรื อเรี ยก
กันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระนํ้าโอบ
ล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุ รักษ์ไว้อย่างดี เยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสี ทอง
ส่ องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนนํ้าคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ าํ อีกหนึ่ งหลัง
ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาท และบรรยากาศโดยรอบ
นําท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุ งนํามาวางเรี ยงกัน และได้รับการยกย่องให้
เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนําท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และดื่ม “นํ้าศักดิ์สิทธิ์ สามสาย” ที่เชื่ อว่าเมื่อดื่มแล้วจะ
ประสบความสําเร็ จสามด้านคือ “ชื่อเสี ยง เงินทอง และสุ ขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้ อ ของที่ระลึกพื้นเมืองบน
ถนน “โอชะซากะ” และ “ซันเน็งซากะ” เครื่ องปั้ นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจพัดญี่ปุ่น ฯลฯ
ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – ทาคายาม่ า – ช้ อปปิ้ งซันมาชิซึจิ

B, L, D

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ” หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก เมื่อปี
ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งคําว่ากัสโช แปลว่าพนมมือ โครงสร้าง บ้านที่สร้างขึ้น

กลางวัน

จากนั้น

คํ่า

จะคล้ายกับการพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรง และสามารถรองรับ
หิ มะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ให้ท่านได้เยีย่ มชม และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านดินทางสู่ “คามิโคจิ” สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงมาก ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามทําให้ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นภูเขารี สอร์ ท สมัยก่อนบริ เวณนี้ไม่เป็ นที่รู้จกั จนกระทัง่ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารี
ชาวอัง กฤษชื่ อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้ค ้น พบ และเขี ย นแนะนํา คะมิ โ กชิ ล งในหนัง สื อ ของเขาที่ นี่
จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในเวลาต่อมา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ “สะพานคัปปะ”
สัญลักษณ์ของคามิโคจิที่ทอดข้ามแม่น้ าํ อะซึ สะเป็ นสะพานแขวนที่ทาํ ด้วยไม้ หากยืนบนสะพาน จะสามารถ
เห็นได้ท้ งั เทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงามมาก
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุ บเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุ รักษ์
ความเก่ าแก่ ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็ น วัด ศาลเจ้า สะพานตลาดเช้า หรื อว่า
จะเป็ นบ้านเรื อนที่จดั ตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวกับบรรยากาศอันร่ มรื่ น แบบเมืองเกียวโตในอดีต จนได้
ชื่อว่าเป็ น ลิตเติ้ลเกียวโต นอกจากนี้ในสมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึ กว่าเป็ นช่างไม้ฝีมือดี
มีชื่อเสี ยงที่สุด นําท่านไปยัง “ซันมาชิ ซึจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์บา้ นเรื อนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
ได้เป็ นอย่างดี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรื อน ร้ านค้า ร้ านขายของที่ระลึ ก ที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้าน แต่ละหลังอย่าง
กลมกลืน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึก หรื อบันทึกภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
พักที่ HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

โอกิซาว่ า – เขื่อนคุโรเบะ – เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ ญีป่ ุ่ น) – คาวาคูจิโกะ

B, L, D

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เจแปนแอลป์ เริ่ ม จากสถานี โ อกิ ซ าว่า นํา ท่ า นนั่ง รถที่ ข ับ เคลื่ อ นด้ว ยพลัง งานไฟฟ้ า
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็ นพิษลอดอุโมงค์ จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนกั้นนํ้าขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่นที่แห่ งนี้ มีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนี ยภาพอันมหัศจรรย์

กลางวัน

คํ่า

เขื่อนแห่ งนี้มีความสู งถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตรใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจน
เสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นําท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็ นระยะทางถึง
800 เมตร จากนั้นนัง่ รถรางไฟฟ้ า ลอดอุโมงค์สู่สถานี คุโรเบะไดระหลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาด
ใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ผทู ้ ี่มาเยือน เจแปน แอลป์ ได้ตื่นเต้นเร้าใจเล็กน้อย
จากนั้นเดินทางต่อด้วยการนัง่ รถที่ขบั เคลื่อนด้วยไฟฟ้ าซึ่ งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาทีไปยังอีกฟากหนึ่งของภูเขา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง่ รถบัสลงเขาไปยังสถานี บิโจไดระระหว่างนี้ ท่านเสามารถเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศ
ที่ลอ้ มรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสู ง 3,015 เมตร สู งเป็ นที่ 2
รองจากภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นนัง่ รถรางไฟฟ้ าสู่ ลงเขา ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จนถึงจุดที่รถบัสรอรับ
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั *** บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ ***
พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ให้ท่า นได้สั ม ผัส กับ การอาบนํ้า แร่ หรื อเรี ย กอี ก อย่า งว่า ออนเซ็ น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่ อยล้า
การอาบนํ้าแร่ จะทําให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความอีกด้วย

วันที่ห้า

โอชิ โนะฮัคไค(ถ่ ายรู ปภูเขาไฟฟูจิ) – สวนชิ บะซากุระ – ฮาโกเน่ (ล่ องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ
– โกเทมบะ เอ้ าท์ เล็ต – โตเกียว – ชินจูกุ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน
ในการไหลลงมาสู่ พ้ืนดิ น และซึ มไปยังบ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยูใ่ นบ่อจะเป็ นนํ้าที่ใสสะอาด ในปี 1985
สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ให้ท่าน

B, L, -

จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น

จากนั้น

คํ่า

ถ่ายรู ป คู่กบั บ่อนํ้าโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสู ง
3,776 เมตรจากระดับนํ้าทะเลและรู ปทรงกรวยควํ่าที่ได้สัดส่ วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั การสร้ างสรรค์
ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์ และกวีผูม้ ี ชื่อเสี ยงของญี่ ปุ่นเดิ มที ชาวญี่ ปุ่นเชื่ อกันว่า ภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็ นแดนต้องห้ามสําหรับสตรี มานานนับร้ อยๆ ปี และเกิดการระเบิด
ครั้งสุ ดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปี มาแล้ว
วันนั้นๆ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ จากนั้น
นําท่านชมสวนดอก “ชิ บะซากุระ” ให้ท่านสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสี ชมพูขนาดใหญ่ ของทุ่ง
ดอกพิ้งค์มอส ลักษณะดอกมี 5 กลี บคล้ายๆ ดอกซากุระ คนญี่ปุ่นจึงเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า ชิ บะซากุระ แต่จริ งๆ
แล้วเป็ นพืชคนละชนิ ดกันให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ ทุ่งดอกไม้หลากสี ต้ งั แต่สีขาวชมพูอ่อนๆ จนถึงสี
ชมพูเข้ม ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังและมีบ่อนํ้าพุร้อนซุ กซ่ อนอยู่
มากมาย นําทุ กท่าน ล่ องเรื อโจรสลัด ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ ” สัมผัสบรรยากาศและชมความงามของ
ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปี ที่แล้ว
นําท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” หุ บเขาที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อหลายพันปี ก่อน
ทําให้เกิดบ่อนํ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํ้าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของกํามะถันอยูด่ ว้ ยโดยความร้อน
ของนํ้าที่ผดุ ขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดาํ สนิทซึ่ง
คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดาํ หนึ่งฟองจะทําให้อายุยนื ขึ้นเจ็ดปี ”
นําท่านเดิ นทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต” แหล่งรวมสิ นค้านําเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์
มากมายกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่าสุ ด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ เลื อกซื้ อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลื อกดู
เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi,
Hakka Kids, Miki House และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย
*** หากมีเวลา *** นําท่านเดินทางสู่ โตเกียวไปยัง “ชิ นจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่ งของกรุ งโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ น
จุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ปรุ่ นล่าสุ ด, IPOD,
MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้า และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมอาหารคํ่า) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า

พักที่ APA HOTEL MAKUHARI หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ ายรู ป) – เอออนพลาซ่ า – สนามบินนาริตะ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านไปยัง “วัดเซ็ นโซจิ ” หรื อ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ เหล่าโชกุน และซามูไรให้ความเลื่ อมใสศรั ทธา
เป็ นอย่า งมากนมัสการองค์เจ้า แม่ก วนอิม ทองคําที่ ประดิ ษฐานในวิหารหลัง ใหญ่ ถ่า ยภาพเป็ นที่ ระลึ ก กับ
“คามินาริ มง (ประตูฟ้าคํารณ)” ซึ่ งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี
ถนนร้ านค้า“ถนนนากามิ เสะ” แหล่งรวมสิ นค้าของที่ ระลึ กต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก
ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรื อ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่ อของอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้ อได้ที่ถนน
แห่ งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับ “โตเกียว สกายทรี” หรื อ โตเกียวทาวเวอร์ แห่ งใหม่บริ เวณแม่น้ าํ สุ มิดะ
โตเกียวทาวเวอร์ เป็ นหอกระจายคลื่นตั้งอยูท่ ี่เขตซุ มิดะ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปั จจุบนั เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสู ง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนํานานาชนิ ด ทั้งกระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า และยังมี
“ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อของฝาก อิสระให้ท่านได้เพลิ นเพลินกับการ “เลื อกชม
และซื้อ” สิ นค้าตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่ รวมอาหารกลางวัน) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
*************************************

จากนนั้น

กลางวัน
17.25 น.
21.55 น.

รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

B, -, -

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)
วันเดินทาง
20-25เม.ย.
21-26เม.ย.
10-15พ.ค
11-16พ.ค
12-17พ.ค
18-23พ.ค
19-24พ.ค

ราคา

รวมตัว๋

ผู้ใหญ่

าน
าน พัเด็กกกับ1ผูท่้ ใหญ่
เด็ก 1 ท่ าน พัเด็กกกับ1ผูท่้ ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน
2
ท่
า
น
1 ท่ าน
มเี ตียง
(มีเตียงเสริม) (ไม่เสริ
ม)

พักเดีย่ วเพิม่

61,900.- บาท 58,900.- บาท 57,900.- บาท 54,900.- บาท
10,000.- บาท

ไม่รวมตัว๋

41,900.- บาท 41,900.- บาท 41,900.- บาท 39,900.- บาท

วันเดินทาง
GOLDEN
WEEK
27เม.ย.-02พ.ค
28เม.ย.-03พ.ค
29เม.ย.-04พ.ค
30เม.ย.-05พ.ค
2 – 7 พ.ค

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่ าน
เด็
ก
1
ท่
า
น
เด็ก 1 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่ พัก2กับท่ผูาน้ ใหญ่
2 ท่ าน
1 ท่ าน
มเี ตียง
(มีเตียงเสริม) (ไม่เสริ
ม)

รวมตั๋ว

63,900.- บาท 60,900.- บาท 59,900.- บาท 56,900.- บาท

ไม่ รวมตั๋ว

43,900.- บาท 43,900.- บาท 43,900.- บาท 41,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

12,000.- บาท

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ด ังกล่าว
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ
ิ้
ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าตว๋ ั เครือ
่ งบิน ตามทีแ
่ ผนกตว๋ ั เครือ
่ งบินได้กําหนดไว้ในอินวอยซ ์ เท่านน
ั้
3.3 กรุณาชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 ว ันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
4. การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช ้จ่ายเบือ
้ งต ้น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทัง้ หมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
4.6 ยกเว้นกรุป
๊ ทีอ
่ อกเดินทางชว
ั จําที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาทีพ
่ ก
ั รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ ค่า
ท ัวร์ทงหมด
้ั
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้อง และตรงตามกําหนดเวลา)
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะยืน
่ วีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันทีท
่ างบริษัทฯ ได ้ดาเนินการออกตัว๋
เครือ
่ งบินแล ้ว ถ ้าวีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครือ
่ งบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ราคา
ตั๋วเครือ
่ งบินในแต่ละกรุ๊ป)
4.9 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
้
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
หมายเหตุ เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1.ค่าตว๋ ั โดยสารเครือ
่ งบินไป-กล ับ ชัน

การเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบ
ั เครือ Star Alliance ได ้ 50% โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
เงือ
่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
้
การเปลีย
่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บ
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว
2.ค่าทีพ
่ ักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท
ี่ ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึน
้ อยู่กับข ้อจํ ากัดของห ้องพักและการวางรูปแบบของห ้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต
่ ้องการ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน ้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส
่ ถานทีเ่ ข ้าชมนั น
้ ๆ ปิ ดทํ าการ
หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า หรือ หากมีการล่าช ้า หรือ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทํ าให ้ท่านไม่
สามารถเข ้าชมสถานทีด
่ ังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มก
ี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ น
4.เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่านํ้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งท่านละ 1 ใบ
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
กรณีด ังต่อไปนี้ ทางบริษ ัทประก ันภ ัยไม่คม
ุ ้ ครองต้องทําเป็น แผนแบบเดีย
่ วเท่านน
ั้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
1. กรณีผุ ้เดินทางเป็ น ไม่เดินทางไป - กลับพร ้อมคณะ
2. กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ
3. กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้เดินทางเริม
่ ต ้นจากประเทศไทย
้ ค่ะ ***
*** กรณีดังกล่าวข ้างต ้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้
่
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนือ
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการเปลีย
้ น
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง
้ น
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน
สายการบิน และราคาอาจเปลีย

่ เข้าประเทศญีป
รายละเอียดเกีย
่ วก ับมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย
(เอกสารทีจ
่ ะต้องใชใ้ นการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ั ้ ในประเทศญีป
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพํานั กระยะสน
่ น
ุ่
ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารในขัน
้ ตอนการ
ตรวจเข ้าเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่
2. สงิ่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้
่ เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. (เชน
ื่ ทีอ
่ คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
4. ชอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ (เชน
่ ๆ)
5. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ น
ุ่
ํ หร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ (สา
่ ่ นด้
ุ วยมาตรการยกเว้นวีซา
ื เดินทางต ้องมีอายุการใชงาน
้
1. หนังสอ
เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึน
้ ไป นั บจากวันทีผ
่ ู ้โดยสารเดินทาง
ื เดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
กรณีหนังสอ
ี หายไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สน
ิ้
เสย
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ
่ ะกระทําในประเทศญีป
่ นจะต
ุ่
้องไม่เป็ นสงิ่ ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ าร
ั้
พํานักระยะสน
3. ในขัน
้ ตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกสง่ ตัวกลับจากประเทศญีป
่ น
ุ่ มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้า
ประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึน
้ สําหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์เดินทางท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ เนือ
่ งจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถ
รับผิดชอบ กรณีเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดเป็ นการ
ิ้ ไม่สามารถคืนได ้ไม่วา่ กรณีใด
ชําระขาดล่วงหน ้าก่อนออกเดินทางทัง้ สน

