วันแรก

กรุงเทพฯ – นาริตะ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG676
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ่นุ ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิต้นตํารับ หรือจะเป็ นเท็มปุระ
ยักษ์ ซูช ิ ข้าวปนหน้
ที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทานที่เสิร์ ฟ ผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ย ังมีซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม, ข้าวราดแกงกะหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ป่นุ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

08.00 น.
15.50 น.

คา่

วันที่สอง

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – สวนสตรอเบอร์รี่ –
สวนนกคาเคกาว่า – นาโกย่า – ซาคาเอะช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็ น
หมู่บา้ นเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทัง้ ภายในหมู่บา้ นแห่งนี้ยงั มี
บ่อนํ้ าแร่ธรรมชาติให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอ

เที่ยง

บ่าย

คา่

เบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิม้ รสสตรอเบอร์ร่สี ดๆ จากต้น ได้ตามอัธยาศัย แบบ
อิม่ อร่อยไม่อนั ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตป์ ้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ไม่อนั ้
นําท่านเดินทางสู่ สวนนกคาเคกาว่า สวนนกที่รวบรวมนกหลากหลายชนิด และสวน
ดอกไม้นานาพันธุห์ ลากสีสนั จากทัวโลกกว่
่
า 700 พันธุต์ ามฤดูกาล ซึ่งในทีเ่ ดียวกันจะมี
ดอกไม้ให้ชมตลอดทัง้ ปีเหมาะกับทุกเพศทุกวัย สามารถสัมผัสและถ่ายรูปกับนกต่างๆ
และให้อาหารนกจากมือ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง
ย่านซากาเอะ ซึ่งเป็นย่านการค้าทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุดของเมืองนาโกย่า ทัง้ ยังเป็ นที่ตงั ้
ของหอคอยส่ ง สัญ ญาณโทรทัศ น์ แ ห่ ง เมือ งนาโ กย่ า นอกจากนี้ ย ัง เป็ น ที่ต ัง้ ของ
ั่
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่ม ีช่อื เสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝงถนน
รวมทัง้ ร้านค้าแบรนด์
เนมต่างๆ อีกมากมาย โดยทีแ่ ต่ละอาคารก็มรี ูปทรงสวยงามแตกต่างกันไป ทัง้ นี้ย่านซา
กาเอะยังเป็ นที่ตงั ้ ของโรงแรมชื่อดัง มากมาย จึงทํา ให้บ ริเวณนี้ไม่ใ ช่เพียงแค่ แหล่ ง
การค้าทีส่ ําคัญของเมืองเท่านัน้ แต่ยงั เป็นศูนย์รวมการคมนาคมเชือ่ มต่อไปยังจุดต่าง ๆ
ทัวทั
่ ง้ ภูมภิ าคนี้อกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NAGOYA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoyasakae-r/

วันที่สาม

นาโกย่า – ศาลเจ้าอาสึตะ – ปราสาทกิฟุ (นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า) –
หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – โอคุฮิดะ –
ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาสึตะ (Atsuta Shrine) ศาลเจ้าทีถ่ ูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2
และได้รบั การบูรณะเมื่อปี ค .ศ. 1935 เป็ นศาลเจ้าที่ได้รบั ความเคารพอย่างมากของ
ชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ จิงงู และทีแ่ ห่งนี้ยงั เป็นทีเ่ ก็บรักษา “ดาบแห่งคุ

เที่ยง
บ่าย

คา่

ซานางิ อันเป็ นสิง่ สําคัญ 1 ในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิน้ ที่แสดงถึงอํานาจแห่งองค์
จักรพรรดิญ่ปี นุ่ มาตัง้ แต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิน้ ได้แก่ กระจกทําจากหินขัดมันอยู่ท่ี
ศาลเจ้าอิเสะ จิงงูกบั สร้อยประดับพระศอทีท่ ํามาจากหินสีและอยู่ท่พี ระราชวังอิมพีเรียล
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ปราสาทกิ ฟุ (นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า) จุดเด่นปราสาทแห่งนี้ค ือ
การที่ตงั ้ อยู่บนยอดเขาที่มคี วามสูงจากระดับนํ้ าทะเลถึง 329 เมตร และจะสวยที่สุด
ในช่ว งฤดู ใ บไม้ร่ ว ง และทางด้า นทิศ ตะวัน ออกของตัว ปราสาท จะเป็ น พิพิธ ภัณ ฑ์
ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle Museum) ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็นทีต่ งั ้ ของป้อมปืนใหญ่ และเป็น
คลังเก็บอาวุธ รวมถึงเสบียงทีใ่ ช้ในยามสงคราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (จุดชมวิ วชิ โรยามะ) ซึ่งยังคงอนุ รกั ษ์บ้าน
สไตล์ญ่ปี นุ่ ขนานแท้ดงั ้ เดิม และยังได้รบั เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ใน
เดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์กสั โซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความ
กว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า “กัสโซ่ ”
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอคุฮิดะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั OKADA RYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.okadaryokan.com
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ป่นุ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

โอคุฮิดะ – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ –
ไร่วาซาบิ (ลิ้มรสซอฟครีมรสวาซาบิ) – คุซทั สึ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เพื่อเที่ยวชม ตลาดเช้าทาคายาม่า มีอยู่ด้วยกัน
2 แห่งคือ ตลาดเช้าจินยะมาเอะ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณหน้าอาคารทาคายะ จินยะ อันเป็นอดีต

เที่ยง
บ่าย

คา่

ผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายา และตลาดเช้ามิยางาวะ ที่ตงั ้ อยู่เลียบแม่น้ํ ามิยางาวะ โดยตลาด
เหล่านี้เริม่ ก่อตัง้ ตัง้ แต่สมัยเอโดะเพื่อใช้เป็ นตลาดซื้อขายข้าว ต้นหม่อน และดอกไม้
นานาชนิด จนกระทังกลางสมั
่
ยเมจิ จึงได้เปลี่ยนเป็ นการขายสินค้าทางการเกษตรที่
เพาะปลู กภายในเมือง สํา หรับ ตลาดเช้าทัง้ 2 แห่ งนี้ เปิ ด บริการทุกวัน ในช่วงเวลา
06.00-12.00 น. โดยมีร้า นค้า ตัง้ เรีย งรายมากกว่า 40 ร้า น ต่ อ ด้ว ยนํ า ท่ า นช้อ ปปิ้ ง
ย่านซัน มาชิ ซู จิ เป็ นย่ านเมืองเก่ าที่ยงั คงอนุ ร ักษ์ บ้า นเรือ นสมัย เอโดะกว่า 300 ปี
เอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีคูน้ําล้อมรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็ นมา
อย่ า งยาวนาน ป จั จุ บ ัน ผู้ค นที่อ าศัย อยู่ ใ นย่ า นนี้ ต่ า งดัด แปลงบ้า นเรือ นของตนให้
กลายเป็นย่านช้อปปิ้งทีส่ ําคัญของเมือง ซึ่งมีรา้ นขายของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองมากมาย ไม่วา่
จะเป็นถ้วยชาม เหล้าสาเก เกีย๊ ะ กระดาษญี่ปนุ่ หรือตุ๊กตาซารุโบะโบะ เป็ นต้น แต่หาก
เป็นในช่วงหน้าหนาวร้านค้าเหล่านี้จะปิดร้านไวกว่าปกติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ไร่วาซาบิ เป็นฟาร์มวาซาบิทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ ครอบคลุมพืน้ ที่
15 เฮกตาร์ วาซาบิกลายมาเป็ นที่นิยมของคนทัวโลกกั
่
บซู ช ิ มันสามารถเติบโตใน
บริเวณทีม่ นี ้ําสะอาดเท่านัน้ มันสามารถเติบโตในอุณหภูมขิ องนํ้ าระหว่าง 10-15 องศา
เซลเซียสและนํ้าต้องไม่ขนุ่ นํ้าเย็น และบริสุทธิ ์จากหิมะทีล่ ะลายบนเทือกเขาทําให้วาซา
บิของฟาร์มวาซาบิไดโอะมีคุณภาพดีตลอดทัง้ ปี (พิเศษ! แจกซอฟครีมคนละ 1 แท่ง)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคุซทั สึ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NAKAZAWA VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่ห้า

คุซทั สึ – ยูบาทาเกะ – สโนว์แมน พาร์ค ลานสกี (Snow Tube &
Snow Sled) – คาวาโกเอะ – ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

นํ าท่านชมเขต ยูบาทาเกะ จุดสัญลักษณ์ใหญ่กลางเมืองที่เป็ นแหล่งกําเนิดนํ้ าพุร้อน
บ่อนํ้ าพุ ร้อ นคุ ซัท สึ ซึ่งสามารถผลิต นํ้ า พุร้อ นได้ถึง 4,000 ลิตรต่อนาที เป็ น จุด ร่อ น
กํามะถันออกจากนํ้าพุรอ้ น ก่อนทีจ่ ะถูกส่งไปยังโรงแรมรอบๆ ในเวลากลางคืนมีการจัด
ไฟสวยงาม จากนัน้ นํ า ท่ านเดิน ทางสู่ สโนว์แ มน ลานสกี ให้ท่ านได้ร่ว มสนุ ก กับ
กิจกรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แก่ Snow Tube , Snow Sled ระหว่างลานกิจกรรม
แล้ว ** สําหรับท่านทีต่ อ้ งการเช่าอุปกรณ์สกี จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ คาวาโกเอะ ตัง้ อยู่บริเวณทางใต้ของจังหวัดไซตามะ ซึ่งมี
จุดเด่นคือการอนุรกั ษ์สถาปตั ยกรรมแบบเก่าในสมัยเอโดะเอาไว้จนถึงปจั จุบนั ไม่ว่าจะ
เป็นอาคารโกดังเก่าทีม่ อี ายุมากกว่าร้อยปี รวมทัง้ บ้านเรือน หรือร้านค้าต่างๆ ซึ่งยังให้
บรรยากาศและกลิ่นอายคล้ายย้อ นกลับไปในสมัยอดีตของญี่ป่นุ จนทําให้เมืองแห่งนี้
ได้รบั สมญาว่าเป็นลิตเติ้ลเอโดะ และมีช่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
นอกจากนัน้ ที่น่ียงั เป็ น
ทีต่ งั ้ ของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมทัง้ ภาคการเกษตรที่มพี ชื เศรษฐกิจที่ขน้ึ
ชื่อคือมันหวาน จากนัน้ ให้ท่านได้เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิ ยะ โยโคโช เป็ น
ซอยเล็กๆ ทีม่ รี า้ นค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่กเ็ ป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนัน้ ทีเ่ ปิดเป็นร้านขนมกัน
มาตัง้ แต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจํานวนมากมาที่น่ีเพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ
ของช่วงเวลาสมัยโชวะ และอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝาก สินค้าพืน้ เมืองมากมายตาม
แบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! เต็มอิม่ กับปิ้ งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปู
ยักษ์พร้อมเมนูอ่นื ๆ อีกมากมาย และซอฟดริง้ ไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั AKASAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

วันที่หก

โตเกี ย ว – ** อิ สระช้ อ ปปิ้ งใจกลางเมื อ งโตเกี ย ว หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม
โตเกี ยวดิสนี ย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ ชาระเพิ่มท่ านละ 3,000
บาท, เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านได้เลือกอิ สระช้อปปิ้ ง หรือซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ รวม
ค่าเดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่ จ่ายเพิ่ ม 3,000 บาท ราคาเด็กจ่ายเพิ่ ม 2,400
บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่หแ์ ห่งตํานานและจินตนาการของ

เที่ยง
บ่าย
คา่

การผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเลออกไปสัมผัสกับ
เครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE
MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้นกับ SPLASH
MOUNTAIN, นัง่ เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุย
อวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่ง
จินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั AKASAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

วันที่เจ็ด

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเที่ยวชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคําทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิ ออน แหล่ง
ใหญ่ ร วบรวมสิน ค้า หลากหลายชนิ ดรอให้ท่ า นเลือกซื้อ อาทิ เสื้อ ผ้า แฟชันนํ
่ าสมัย
กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอาง ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ น
ต้น และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและสินค้าที่มชี ่อื เสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ
ได้เวลาอันสมควร จากนัน้ เดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG677
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

17.30 น.
22.30 น.

******************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

28 ธันวาคม - 03 มกราคม 63

อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
80,900.72,900.64,900.13,000.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
56,500.50,900.45,500.13,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ ร ับผิด ชอบต่อ การถู กปฏิ เสธหรือ ห้า มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเ สธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
ความเป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- สายการบินไทยสามารถสํารองที่นงั ่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป่ ระสงค์นงตรงนี
ั่
้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน

