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** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” ชมดอกซากุระ สองข้างทาง
** ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”
** ชิมไข่ดํา “โอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่าทานไข่ดํา 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 3-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ)

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า

21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

หมู่บ้านนินจาอิงะ - ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิออง

00.05 น.

เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนําท่านสู่ “หมู่บ้านนินจาอิงะ” ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สําหรับ
จัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย

08.00 น.
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ “สวนมารุยามะ” สวนสาธารณะที่มีอายุแก่ที่สุดในเกียวโต มีการ
ปลูกต้นซากุระกว่า 500 ต้น เรียงรายเต็มสวน จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือต้นซากุระพันธุ์
SHIDAREZAKURA หรือ WEEPING CHERRY TREE ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางสวน (ความสวยงาม
ของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนําท่านสู่ “ศาลเจ้ายาซากะ” หรือ ศาลเจ้ากิออน ศาลเจ้าชื่อดัง
ของเมืองเกียวโต ตั้งยู่ด้านหน้าสวนมารุยามะ ด้านหน้าของอาคารหลักนี้เป็นศาลาทีม่ ีโคมไฟหลายร้อยอันแขวน
อยู่ ในช่วงเย็นจะมีการเปิดประดับไฟอย่างสวยงาม และจัดศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเทศกาลเฉลิม
ฉลองเทศกาลกิออนมัทซุริ ที่จัดในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และให้ท่านช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น
นานาชนิดที่ย่าน “กิออง” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ที่ยังคงลักษณะบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์
โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึกอย่างยิ่ง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOTEL HEIAN NO MORI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า –
รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินชมดอกซากุระ “ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนี้เป็นทางเดินเล็กๆ
เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ที่ใสสะอาด ผู้คนจํานวนมากที่ต่างพากันมาเดินเล่นชมซากุระทีอ่ อกดอกสะพรั่ง
เต็มต้นตลอดสองข้างทาง เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว ทําให้ได้
บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหนึ่งปีจะหาชมได้พียงครั้งเดียว
เท่านั้น (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกัน
ว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ํา โอบล้อม
ด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่อง
ประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ําคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ําอีกหนึ่งหลัง ให้ท่าน
ได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic
Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของดอก
ซากุระที่บานสะพรั่ง (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เรียบแม่น้ํา เคียงข้างภูเขา ผ่าน สาย
ลม และ แสงแดดผ่าน ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ ว เช่น ใบไม้เปลีย่ นสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปนั่งรถไฟ
JR
แทน*
จากนั้นนําท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่
(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลก
และหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามี
ลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่
ทํามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น
ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนําท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว
(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูก
สร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้น
เป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ําที่ทั้งสองฝั่ง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิว
ที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
 รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ COSMO SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
Nabana no Sato
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัย
โบราณ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสํารวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง
โบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ําขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจาก
ข้าศึก บริเวณรอบๆปราสาทมีต้นซากุระปลูกหลากหลายต้นบานสพรั่งน่าชม (ความสวยงามของดอกซากุระ..
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนําท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ ช้
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อปปิ้งไร้ชีดจํากัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้าง
ทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสําอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย
Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เพื่อชม “วัดโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดง
บุญญาธิการของพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ผ่านซุ้มประตู “นันไดมง” ที่ใช้เสารองรับถึง 18 ต้น ด้านล่างมี “ทวารบาล”
ที่แกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม เข้าชม “วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระ
ไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 เนื่องจาก
ของเดิมนั้นถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งนี้ และ
เพลิดเพลินกับความน่ารักและการป้อนอาหารให้กับฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติที่ “สวนกวาง”
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็น
สวนดอกไม้แล้วยามค่ําคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียังประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่ง
เป็นงานจัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOTEL CROWN PALAIS CHIRYU หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ้า

ทะเลสาบปลาไหล - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล)” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด
อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ
ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลัด”
(ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของ
ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบัส หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮา
โกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทําให้เกิดบ่อน้ําร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ําและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกํามะถัน
อยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ําที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่
จะมีสีดําสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดาํ หนึ่งฟองจะทําให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ
กับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโก
อินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชั่น สินค้าสําหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆ
อีกมากมาย
 พักที่ FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึน้ ชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อนั้
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ําแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

วันทีห่ ก

ภูเขาไฟฟูจิ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ําทะเล
นําท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ นําท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงที่
รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอก
ซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอ
โนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนําทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ
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ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
และนําทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ นําท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็น
จุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,
รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสําอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ําแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

วันทีเ่ จ็ด

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
04.50 น.

เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็นสําคัญ
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เดินทาง 3-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)

55,900 บาท
53,900 บาท
51,900 บาท
8,000 บาท
-22,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ํากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่าบริการนี้รวม
o ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 7/12/2560)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ํากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
o น้ําดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA (NO.2)7D4N(TG)

https://goo.gl/hAQV73

-7-

(JGNGO027)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สานักงานใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295

o ค่าธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง ชาระเงิน การยกเลิก
o กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทําการเก็บเอกสารจริงใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็น สาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่สํารองที่นั่ง หากไม่มกี ารแจ้ง
เรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได้
o ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชําระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
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o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อํานาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ
o บริษัทฯ จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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