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** ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์ สุ ดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่ งญีป่ ุ่ น"
** ชม"ปราสาทมัตสึ โมโต้ " สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปนุ่
** ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาที่อุดมสมบูรณ์
** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียงั คงอนุรักษ์ความเป็ นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สําหรับเดือนเมษายน)
** ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (สําหรับเดือนพฤษภาคม)
** ชมทุ่ง “พิง้ ค์ มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดืม่ ทีญ
่ ปี่ นท่
ุ่ านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 16 - 21 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์)
25 - 30 เมษายน 2561
2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

19.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

22.45 น.
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วันทีส่ อง

วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่ านชินจูกุ - ชมทุ่งพิง้ ค์ มอส SHIBAZAKURA PARK โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

06.55 น.

เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับ
ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพือ่ ความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายใน
วัดยังเป็ นที่ต้งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก และนํา
ทุกท่านเดิน ถ่ ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าํ สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นนําท่านสู่ “ย่ านชินจูก”ุ ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่งของ
กรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ป,
นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ”
สินค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนําท่านสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิง้ ค์มอส” ลักษณะดอกมี 5
กลีบคล้ายๆดอกซากุระ คนญี่ปุ่นจึงเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชิบะซากุระ” แต่จริ งๆแล้วเป็ นพืชคนละชนิดกัน ให้ท่าน
ได้เก็บภาพประทับใจกับ ทุ่งดอกไม้หลากสีต้งั แต่สีขาว ชมพูอ่อนๆ จนถึงสีชมพูเข้ม ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยูก่ บั
สภาพอากาศ) นําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้
เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พ้นื ดินและซึมไปยังบ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยูใ่ นบ่อจะเป็ นนํ้าที่ใส
สะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับแหล่งนํ้าจากธรรมชาติที่ดี
ที่สุดของญี่ปนอี
ุ่ กด้วย
 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้นั
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พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพือ่ ผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ าม

ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ หรือ ชมทิวลิป สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ ไร่ วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้ านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สาหรับคณะเดินทาง เมษายน 2561 (ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ)
จากนั้นนําท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ” เป็ นสถานที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประ
ญี่ปุ่น บริ เวณรอบๆมีตน้ ซากุระสีชมพูสายพันธุโ์ คอิกงั (Kohigan) ประมาณ 1,500 ต้น เริ่ มปลูกในปี 1875 และ
เปิ ดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจัดเทศกาลดอกซากุระเป็ นประจําทุกปี ในเดือนเมษายนทั้งเดือน โดยการ
ตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคัก ผูเ้ ข้าชมมากมายต่างพากันมารวมตัวกันที่นี่ ชมบรรยากาศที่เต็ม
ไปด้ วยดอกซากุระ เป็ นฉากหลังที่สวยงามรอบปราสาท (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
สาหรับคณะเดินทาง พฤษภาคม 2561 (ชมทิวลิป ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ)
จากนั้นนําท่านสู่ “สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ” สวนสาธารณะริ มทะเลสาบยามานากาโกะ ที่มีการจัดแสดง
ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง มีพ้นื ที่ถึง 300,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้ชม “ดอก
ทิวลิป” ตามอัธยาศัยพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังที่สวยงาม (ความสวยงามของดอกทิวลิป....ขึน้ อยู่กับ
สภาพอากาศ) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ไร่ วาซาบิไดโอะ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย พร้อมเรี ยนรู ้ถึง
ขั้นตอนการเพาะปลูกและการนํามาทําเป็ นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนมและของที่ระลึกที่ทาํ มาจากวาซาบิ
สดๆ หรื อจะเลือกชิม “ไอศกรี มรสวาซาบิ” รสชาติด้ งั เดิมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “ปราสาทมัตสึ โมโต้ ” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความ
สวยงามที่สุดของญี่ปนุ่ ที่สามารถรอดพ้นการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมี
ผนัง ที่ทาด้วยสีดาํ สนิททําให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดํา จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ ง ซื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานา
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ชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริ เวณใกล้กบั ปราสาท ทียงั คงลักษณะบ้านเรื อนและสิ่งก่อสร้างที่
เป็ นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ละลึกอย่างยิง่
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ ROUTE-INN COURT HOTEL MATSUMOTO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ท่ องเทีย่ วเส้ นทางเจแปนแอลป์ (กาแพงหิมะ) - เมืองคานาซาว่ า - มิสุอิ เอ้าท์ เล็ต โอยะเบะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่จุดเริ่ มต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์ ” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจ
ไม่รู้ลืม
* โองิซาว่า เส้นทางธรรมชาติ นําท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้ าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็ นทาง
ยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร
* เขื่อนคุโรเบะ นําท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ ารู ปขั้นบันไดอีกครั้งเพือ่ ลดระดับลงสู่สนั เขื่อนคุโรเบะ
เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา
* คุโรเบะไดร่ า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็ นเหวลึก สร้างความ
ตื่นตาตื่นใจยิง่ แก่นกั ท่องเที่ยวทุกคน นําท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึง
ปลายทาง ไม่มีเสาคํ้าสลิงคัน่ กลางเลยเป็ นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า
 รับประทานอาหารกลางวัน บริ การท่ านด้วยอาหารญีป่ ุ่ นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกล่ อง)
* ไดคัมโป นําท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้ าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูง
เป็ นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพือ่ ชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
* ดอยมุโรโด นําท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที่มีมนต์
เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น นํ้าตกเมียวโจ เป็ นนํ้าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดําบรรพ์ที่มีอายุ
กว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกําแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม)
ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสู งสุดของเส้นทางนี้บริ เวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเล
เมฆที่ตดั กับขอบฟ้ าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้แก่ท่านมิรู้ลืม
* นําท่านนัง่ รถกระเช้าไฟฟ้ ารู ปขั้นบันไดจากที่ราบสูงบิโจไดร่ าเพือ่ เปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติได้
และชมความแรงของนํ้าที่ปล่อยออกจากแอ่งนํ้าสีเขียวมรกตที่พวยพุง่ ส่ งเสี ยงดังสนัน่ สู่เบื้องล่างสู่ ทาเทยาม่ า

(JG)ทัวร์ญี่ปนุ่ JAPAN ALPS (NO.1 )6D3N(TG)

https://goo.gl/hYcZWy

-4-

(JGHND022)

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองคานาซาว่า” เพือ่ ช้อปปิ้ งจุใจกับ “มิสุอิ เอ้ าท์ เล็ต โอยาเบะ” ซึ่งเป็ น
Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนําและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มี
ชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนัง่ พักเท้า นัง่ พักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้ งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่
นัง่ ให้ท่านได้ซ้ือสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA KANAZAWA CHUO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ้ า

ตลาดโอมิโจอิจบิ ะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่ าจินยะ (ด้ านนอก) - ย่ านซันมาชิซูจิ อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ “ตลาดโอมิโจอิจิบะ” คือตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคานาซาว่า เริ่ มเปิ ดให้บริ การเมื่อ 400 ปี ก่อน
ในฐานะตลาดเช้า ในยุคศักดินา ตลาดแห่งนี้เคยเป็ นแหล่งอาหารสําคัญของแคว้นคะกะ และเริ่ มเปิ ดให้บริ การ
แก่คนทัว่ ไปในปี 1904 หลังจากนั้น ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆจนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่ ง
คานาซาว่า” คราครํ่าไปด้วยชาวบ้านในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ ภายในตลาดมีร้านค้าประมาณ 170
ร้าน จําหน่ายอาหารทะเล ผักสด เนื้อสัตว์ กับแกล้ม ขนม ของใช้ในชีวติ ประจําวัน ดอกไม้ และสินค้าอื่นๆอีก
มากมาย ลองไปสัมผัสบรรยากาศที่แสนครึ กครื้ นของตลาด พ่อค้าส่งเสียงเซ็งแซ่อย่างมีชีวติ ชีวา นอกจากนี้
ตลาดโอมิโจยังมีชื่อเสียงเรื่ องร้านอาหาร คุณจะได้พบกับเมนูขา้ วหน้าปลาดิบ และซูชิสดใหม่ จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นําท่านชมสถานที่พเิ ศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและ
พยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995
ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ
ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความ
สวยงามของหมู่บา้ นแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นนําท่านสู่ “ทาคายาม่ าจินยะ” หรื อ จวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ น
ทั้งที่ทาํ งาน และที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมือง
เก่ าซันมาชิซูจ”ิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอ
ในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “อิออนพลา
ซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่ า” เพื่อเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันทีห่ ก

สนามบินนาโกย่ า - กรุงเทพฯ

00.30 น.
04.30 น.

เหินฟ้ าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเที่ยวเป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เดินทาง 18 - 23 เมษายน 2561
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

46,900 บาท
44,900 บาท
42,900 บาท
6,000 บาท
-20,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ

((รับส่ วนลด 2,000 บาท)) จากราคาเดิม 49,900.->>เพียง 47,900.เดินทาง 16 - 21 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์)
17 - 22, 25 - 30 เมษายน 2561
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

49,900 บาท >>> 47,900 บาท
47,900 บาท >>> 45,900 บาท
45,900 บาท >>> 43,900 บาท
6,000 บาท
-21,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
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((รับส่ วนลด 3,000 บาท)) จากราคาเดิม 49,900.->>เพียง 46,900.เดินทาง 2 – 7, 8 - 13 พฤษภาคม 2561
9 - 14 / 10 - 15 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

49,900 บาท >>> 46,900 บาท
47,900 บาท >>> 44,900 บาท
45,900 บาท >>> 42,900 บาท
6,000 บาท
-21,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 16/2/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่าํ กว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o นํ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
o ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
(JG)ทัวร์ญี่ปนุ่ JAPAN ALPS (NO.1 )6D3N(TG)
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o ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ , ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่ างช้ า)
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
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o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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