(GLH)

นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – ทาคายาม่ า – ซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเก่ าเมืองทาคายาม่ า
ตลาดเช้ าทาคายาม่ า – เก็บสตอร์ เบอร์ รี่ – มิตซุยเอ้ าท์ เล็ต – ชมงานประดับไฟ
Nabana no sato - ศาลเจ้ าอิเสะ – เกาะไข่ มุกมิกโิ มโตะ – ชมโชว์ อามะซัง ดํานํ้าเก็บไข่ มุก
ช้ อปปิ้ งในย่านซากาเอะ - สวนสนุก LEGOLAND
!!!! ชมงานประดับไฟ Nabana no Sato !!!!

 อาบนํ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปนแท้
ุ่ ๆ
 ชมงานประดับไฟจาก เมือง NABANA NO SATO
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชํานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
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กําหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง
12 - 17 เม.ย. 2562

ราคาทัวร์
67,900.-

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์
(TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอํานวยความสะดวกทุกท่าน

วันที่สอง

นาโกย่ า – หมู่บ้านชิราคาว่า – ทาคายาม่ า – ถนนเก่ าซันมาชิซูจิ – ที่ทําการเก่ าเมืองทาคายาม่ า

00.05 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 644
ถึง สนามบินนาโกย่า (เวลาท้ องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่ าไทย 2 ช.ม.) นําท่านผ่านพิธีก ารศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือ ง
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่ า ซึ่ งยังคงอนุรักษ์บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ด้ งั เดิม และยังได้รับเลือก
จากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1995 บ้านในสไตล์ กัสโช – สึ คุริ ซึ่ งรู ปแบบบ้านจะมี
ความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โค รงสร้ างของบ้านสามารถรองรับหิ มะที่ตกหนักในช่วงฤดู
หนาวได้ดี และรู ปร่ างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรี ยกหมู่บา้ นสไตล์น้ ีว่า “กัสโช” มีผคู้ นจากทัว่
ทุกมุมโลกหลัง่ ไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนี้แต่ละปี ไม่ต่าํ กว่า 680,000 คนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม – เดือน
พฤศจิกายน ที่นี่ยงั เป็ นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาชมใบเมเปิ้ ลเปลี่ยนสี อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า หรื อที่เรี ยกอย่างหนึ่ งว่า “ลิตเติ้ล เกี ยวโต” ตั้งอยู่ในจังหวัดกิ ฟุ เมืองซึ่ งมีป่าไม้
อุดมสมบูรณ์ มี กลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้ อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนี ย ภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่ ง
ก่อให้เกิดแหล่ง วัฒนธรรมอันลํ้าค่า นําท่านเที่ยวชม ย่านถนนเก่ า ซันมาชิซูจิ เมืองที่ได้รับการดูแลรักษาความ
ดั้งเดิมของเมืองที่มีคูเมืองล้อมรอบและถนนที่ยงั คงเป็ นเอกลักษณ์ โดยยังเห็นได้จากร้ านค้าขายของบนถนน 3
สายแคบๆ ของตัวเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน รวมทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า และ รู ปแบบของหมู่บา้ นของ
ชาวนา ชาวไร่ เมื่อครั้งอดีตจึงถูกขนานนามว่าเป็ น Little Kyoto ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้ที่นี่ โดยเฉพาะตุ๊กตา ซารุ โบโบะ หรื อตุ๊กตาลิงไม่มีหน้า ซึ่ งถึงว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ทาคายาม่า จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ที่ทําการเก่ าเมืองทาคายาม่ า ใช้เ ป็ นทั้งที่ ทาํ งาน และที่อ ยู่อ าศัยของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี
ที่แล้ว เป็ นที่ทาํ การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้ มพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งภายในนี้ ประกอบด้วย
บริ เวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

คํา่
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***หลังรับประทานอาหารคํ่าให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่น
เชื่อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึน และจะทําให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมี
สุขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตัว***

วันที่สาม

ตลาดเช้ าทาคายาม่ า – เก็บสตอรเบอร์ รี่ – มิตซุยเอ้ าท์ เล็ต – ช้ อปปิ้ ง – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเช้ าของเมือง ทาคายาม่ า ตลาดเช้าเมืองทาคายามะมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แห่ งคือ ตลาดเช้าจิ นยะ
มาเอะซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าอาคารทาคายะ จิ นยะ อันเป็ นอดีตจวนผูว้ ่าแห่ งเมืองทาคายา และตลาดเช้ามิยางาวะที่
ตั้งอยูเ่ ลียบแม่น้ าํ มิยางาวะ โดยตลาดเหล่านี้เริ่ มก่อตั้งตั้งแต่สมัยเอโดะเพื่อใช้เป็ นตลาดซื้ อขายข้าว ต้นหม่อน และ
ดอกไม้นานาชนิด จนกระทัง่ กลางสมัยเมจิ จึงได้เปลี่ยนเป็ นการขายสิ นค้าทางการเกษตรที่เพาะปลูกภายในเมือง
สําหรับตลาดเช้าทั้ง 2 แห่ งนี้ เปิ ดบริ การทุกวัน ในช่วงเวลา 06.00-12.00 น. โดยมีร้านค้าตั้งเรี ยงรายมากกว่า 40
ร้านเชิญเพลิดเพลินกับ การเก็บสตรอเบอร์ รี่ญี่ปุ่นสดๆ อร่ อยหวานจากต้น สตรอเบอร์ รี่ของชาวญี่ปุ่น มีการปลูก
อย่าง พิถีพิถนั และได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลสตรอเบอร์ รี่ที่นี่มีขนาดใหญ่ สี
แดงสด รสชาติหวาน พร้อมชมวิธีการเก็บสตรอเบอร์ รี่ และซื้ อกลับมาเป็ นของฝากได้ ไม่ว่าจะเป็ นผลสตรอเบอร์
รี สดๆ ขนมต่างๆ ที่แปรรู ปจากสตรอเบอร์ รี่ สตอรเบอร์ รี่ที่นี่ สามารถทําการเก็บเกี่ ยวผลผลิตได้ต้ งั แต่ปลายเดือน
ม.ค. – มี.ค. ไม่ใส่สารเร่ งสี เร่ งโต เร่ งความหวาน ซึ่ งประทับใจกับรสชาติอนั แสนอร่ อยและหอมหวาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้ าท์ เล็ต ซึ่ งเป็ น Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวม
ร้ านค้าแบรนด์เนมชั้นนําที่มีชื่อเสี ย งไว้มากกว่า 240 ร้ าน อาทิ เช่น COACH, ONITSUKA, ADIDAS, NIKE,
PERRY เป็ นต้นให้ท่านได้ซ้ื อสิ นค้ามากมายในราคาลดพิเศษ นําท่านเดินทางต่อสู่ NABANA NO SATO (な
ばなの里) อยูใ่ นเมืองนางาชิมะ ตั้งอยูร่ ะหว่างแม่น้ าํ คิโสะกับแม่น้ าํ อิบิ เขตคุวานะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่เป็ นสวน
ดอกไม้ที่ มีดอกไม้บานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ เริ่ ม จากเรื อนกระจก
เพาะปลูกดอกบี โกเนี ย (Begonia) และมี ดอกไม้บานตามฤดูก าลตั้ง แต่ซากุร ะในฤดูใบไม้ผลิ ทิ ว ลิ ป กุหลาบ
ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่ หรื อดอกดาเลียและดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง เป็ นทัศนียภาพงดงามที่ติดตาตรึ ง
ใจ อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ทาํ ให้ NABANA NO SATO เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ ญี่ปุ่นก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว เดิมที่ใน
ฤดูหนาวชนิดของดอกไม้จะลดลง ดังนั้นจึงได้เริ่ มนําแสงสี ของ LED เข้ามาประดับประดาตามต้นไม้ภายในสวน
จนกระทัง่ ความสวยงามของ Illumination เลื่องลือโด่งดังไปทัว่ ประเทศถึงขนาดถูกแนะนําว่าเป็ นสถานที่ดูไฟ

กลางวัน
บ่าย
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ประดับ “สวยระดับโลกที่ตอ้ งไปก่อนตาย” จะมีการประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆ หลากหลายโซน ซึ่ งใน
รอบปี 2018-19 นี้ จะนําเสนอความเป็ นญี่ปุ่นในธี ม JAPAN ผ่านหลอดไฟ LED นับล้านดวง ในบรรยากาศสุ ด
แสนโรแมนติก งานจะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม และจะจัดงานจนถึงเดือนพฤษภาคมปี ถัดไปเลย การ
ประดับไฟในฤดูหนาวเริ่ มขึ้นตั้งแต่ปี 2004 และมีมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งระดับความอลังการและผูม้ าเที่ ยวชมจะ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในแต่ละปี เคล็ดลับก็คือสเกลการใช้พ้ื นที่ทวั่ ทั้งสวนประดับประดาได้อย่างหรู หราอลังการและ
สามารถสะกดผูม้ าเที่ยวชมได้อยูห่ มัด โดยการจัดองค์ประกอบของลักษณะภูมิประเทศกับต้นไม้ต่างๆ ได้อย่างลง
ตัว และใช้ความเด่นของแสงสี คลั เลอร์ ฟูล ต้นไม้ และดอกไม้ในสวนมาเนรมิตโลกอันสวยงาม ท่านจะพบกับ
อุโมงค์ทางเดินความยาว 200 เมตร ที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกปี
**อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย** (แต่มีแจกเงินสดให้ คนละ 2,000 เยน เพือ่ เป็ นการไม่ รบกวนเวลาในการเดินดู
ไฟ จะได้ เดินดูถ่ายรูปสวยๆกันได้อย่ างจุใจ)
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

ศาลเจ้าอิเสะ – เกาะไข่ มุกมิกิโมโตะ - ชมโชว์อามะซัง ดํานํ้าเก็บไข่ มุก – ช้ อปปิ้ งในย่ านซากาเอะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ Ise Jingu Shrines ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ในเมืองอิเสะ จังหวัดมิเอะ มีผเู้ ดินทางมา
สักการะปี ละกว่าแปดล้านคน เป็ นศาลเจ้าที่ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าต้องมาไหว้สักครั้งหนึ่ งในชีวิต นับว่าเป็ นสถานที่ที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์และมีความเก่าแก่ มีอายุราวๆ 2,000 ปี ที่นี่ชาวญี่ปนมั
ุ่ ก จะมาสักการะบูชา เทพเจ้าอามะเทระซึ โอ
มิคามิ Amaterasu เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ที่ประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลเจ้าแห่ งนี้ ซึ่ งเชื่อกันว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นสื บเชื้อ
สายมาโดยตรง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นแหล่งรวมศาลเจ้าถึง 125 แห่ ง โดยมีศาลเจ้าหลักคือ ในคู (ศาลเจ้าด้านใน) และ
เกะคู (ศาลเจ้าด้านนอก) ระหว่างทางเดินไปนมัสการศาลเจ้าด้านใน จะต้องเดินผ่านป่ าสนเขียวชอุ่มและ สะพานอุ
จิ สะพานที่เป็ นเชิงสัญลักษณ์เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของเทพเจ้า สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้
จัดเป็ นสถานที่ยอดนิยมสําหรับการขอพร โดยเฉพาะความโชคดี มีผคู้ นนิยมมาขอพรและสักการะจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เกาะไข่ มุกมิกิโมโตะ Mikimoto Pearl Island นับว่าเป็ นเกาะที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมากๆ ด้านไข่มุกระดับ
เกรดพรี เมี่ยม เรี ยกว่าไข่มุกของที่นี่เป็ น ราชาไข่มุก อีกทั้งยังเป็ นที่แรกที่ประสบความสําเร็ จในการผลิตมุกเลี้ยง
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คํา่

เป็ นเจ้าแรกของโลก โดยผูท้ ี่ริเริ่ มต้นการเพาะไข่มุกเลี้ยงคนแรกอย่างโคคิชิ มิกิโมโตะ ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งกิ จการฟาร์ ม
หอยมุกขึ้นในปี ค.ศ.1888 เนื่องจากปัญหาที่ไข่มุกธรรมชาติน้ นั ยากต่อการควบคุมคุณภาพด้านต่างๆและการผลิต
ก็เต็มไปด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากแบบสุ ดๆ จากความสําเร็ จของการเพาะเลี้ยงไข่มุกของเค้านัน่ เองนํามาสู่ การได้รับ
เกียรติติด 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ช้นั นําของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ.1930 ไม่ใช่แค่เพียงการยอมรับภายในประเทศเท่านั้น
ไข่มุก ของที่ นี่เ รี ย กได้ว่าโด่ง ดัง ระดับสากลเห็ นได้จ ากการไปถูก นําไปใช้ในการออกแบบมงกุ ฎ มิ สยูนิเ วิ ร์ ส
ไฮไลท์ชมโชว์อามะซัง ดํานํ้าเก็บหอย ใต้ ท้องทะเล (หมายเหตุ รอบการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
และสภาพอากาศ) ได้จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ กระท่ อม อามะซั ง หมู่ บ้านชาวประมง ที่จ ะพาทุกท่านไปร่ ว ม
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่และอีกหนึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หาดูได้ยากกับอามะซังและการรับประทานอาหาร
ทะเลสดๆ ณ หมู่บ ้านแห่ งนี้ อามะซัง คื อ นัก ดํานํ้าผูห้ ญิ งของญี่ปุ่น ซึ่ ง เป็ นอาชี พท้อ งถิ่ นที่ ก ระจายตัวอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆในประเทศญี่ปุ่น คอยหาสัตว์น้ าํ ในทะเล เช่น หอยเม่น หอย ต่างๆ กุ้งล็อปสเตอร์ ที่อยู่ ตามพื้นผิว
ทะเล รวมถึงหอยมุก มีมากที่สุดคืออิวาเตะ และจังหวัดมิเอะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ นาโกย่า ให้ท่านอิสระช้ อป
ปิ้ งในย่ านซากาเอะ มีห้างสรรพสิ นค้าอยู่หลายแห่ งที่เหมาะสําหรับทุกกลุ่มลูกค้า โดยมีต้ งั แต่ “ห้างสรรพสิ นค้า
ชั้นสู ง ” ที่ จะวางขายสิ นค้าคุณภาพสู ง และมี ราคาแพง เช่น Gucchi, Chanel, Burberry, Dior และอี ก มากมาย
นอกจากนี้คุณยังสามารถหาร้านค้าทัว่ ไปอย่างเช่น Zara หรื อ Old Navy ได้ตามท้องถนนของย่านซากาเอะ ซึ่ งถือ
เป็ นสถานที่ที่ดีที่สุดในนาโกย่า สําหรับการมาช้อปปิ้ งและใช้เวลาหลายชัว่ โมงในการเดินเที่ยว พร้ อมรับประทาน
อาหารแสนอร่ อย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

นาโกย่ า – สวนสนุก LEGOLAND– นาโกย่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ LEGOLAND JAPAN สวนสนุก ธีมพาร์ คแห่งใหม่ที่เอาใจแฟนตัวต่อ LEGO ของเล่นคลาสสิ ค
สร้างที่เมืองนาโกย่า เปิ ดวันที่ 1 เมษายน 2017 ซึ่ งที่นี่จะถือเนสวนสนุกแห่งแรกของญี่ปุ่น และ แห่ งที่ 8 ของโลก
สร้างขึ้นบนพื้นที่ 93,000 ตารางเมตร มีเครื่ องเล่นและกิ จกรรมมากถึง 40 จุด ที่สามารถเล่นได้ท้ งั ครอบครัวซึ่ ง
หนึ่งในไฮไลท์จะรวมถึงแบบจําลองปราสาทนาโกย่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านตามอัธยาศัยภายใน เลโก้แลนด์ นาโงย่า แบ่งออกเป็ นหลายโซน อาทิ Miniland พื้นที่เมืองต่างๆ ที่สร้ าง
ขึ้นจากเลโก้, Pirate Shore ทุกคนจะได้สนุกสนานกับต่อสู้กบั โจร สลัด โดยการยิงปื นฉี ดนํ้า พายเรื อหนี ปลา
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ฉลาม, Lego®City มีกิจกรรมให้เด็กๆได้สนุก ทั้งเรี ยนขับรถบนถนนเลโก้ เป็ นนักดับเพลิงและขับเรื อ, Knight’s
Kingdom พื้ นที่ที่เป็ นอาณาจักรของกษัตริ ยม์ ี ท้ งั ปราสาทและบริ เวณเมื องรอบปราสาท, A dventure จะพานัก
สํารวจไปล่องเรื อดํานํ้าผจญภัยโลกใต้น้ าํ ที่แสนลึกลับ ค้นหาสมบัติที่ถูกขโมยของฟาโรห์ สํารวจซากปรักหักพัง
ของสิ่ ง ก่ อ สร้ างโบราณ และ Bricktopia ช่ว ยเสริ ม สร้ างจิ นตนาการ ความรู้ และความคิ ดสร้ างสรรค์ในการ
ประกอบหุ่นยนต์และสิ่ งของต่างๆ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

วันที่หก

สนามบิน กาโกย่ า – กรุงเทพฯ

00.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 647
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

04.30

น.



อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผูใ้ หญ่

69,900.69,900.69,900.67,900.7,900.-

34,900.34,900.34,900.32,900.7,900.-

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจํานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ เู ดินทางในคณะมีไม่ ถงึ 25 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ าเดินทางให้ นะคะ ***
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อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยก
เก็บเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําหนังสื อเดินทาง Passport
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าวีซ่าเข้ าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ ทําการยกเว้นวีซ่าท่ องเที่ยวสํ าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่ องเที่ยวไม่ เกิน 15 วัน
** สํ าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 รู ปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
 สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ ที่ทาํ งาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร
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 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั กรณีใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่ สามารถนํามาใช้ ยื่นวีซ่าได้
 หนังสื อรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทํางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทําธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํ หนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาํ เนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
เงือ่ นไขการจองทัวร์ และการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจําเป็ นจํานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่ าน
กรุณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่ าน
( สํ าหรับช่ วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
กรณี ที่ลกู ค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้งกับทางบริษัทให้ ทราบตั้งแต่ทําการจอง หากลูกค้ามีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจํา
ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ามัดจํา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทําการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทั วร์ ท้ งั หมด
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หมายเหตุ
 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิ น
15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้
ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอ
ตรวจเอกสารที่จาํ เป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิ น 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิ นสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สํ าหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ก องตรวจคนเข้าเมือ งได้
พิจารณาแล้ว
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 บริ ษทั ฯ ไม่อ าจคืนเงิ นให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้ง หมด หรื อบางส่ ว น และบริ ษทั ฯ จะไม่รั บผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
 รายการอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่าช้าของสายการบิ น โรงแรมที่ พกั ในต่างประเทศ
เหตุก ารณ์ ทางการเมื อ งและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคํานึ ง ถึ ง ความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ เนื่ องจากการ
ท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ า ยกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงิน คืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ท ธิ์ในการใช้ บริการนั้น ที่ท างทัวร์ จัดให้ ยกเว้ น จะตกลงกัน เป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่ า 25 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
**************************************
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