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“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %”

วันที่
1
2
3
4
5
6

กาหนดการเดินทาง

ราคา

26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561

49,900.-

กาหนดการเดินทาง

เช้า เที่ยง ค่า

กรุงเทพฯ - สนามบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )

 ✈

โรงแรม

นาโกย่า – ทาคายาม่า– ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า จินยะ – หมู่บ้าน
มรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – ทาคายาม่า
ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ
เอาท์เล็ท
อิซาว่า – ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) –
นาโกย่า – ช้อปปิง้ ซาคาเอะ – นาโกย่า
นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – ปราสาทนาโกย่า –
ช้อปปิง้ เอออน มอลล์ – สนามบินเซนแทร์

TAKAYAMA WASHINGTON
HOTEL OR SIMILAR
KASUGAI VIEW HOTEL
  
OR SIMILAR
NAGOYA TOKYU REI
  HOTEL OR SIMILAR
 

-

สนามบินเซนแทร์ - กรุงเทพฯ ( 00.30-05.10 )

✈ -

-

(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIBAZAKURA 6D3N (TG)

-
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วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า)

2000

พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวํางประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล๎กับประตูทางเข๎าหมายเลข 2) พบกับเจ๎าหน๎าที่ที่คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

นาโกย่า – ทาคายาม่า– ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า จินยะ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – ทาคายาม่า

0005

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0730

เที่ยง

ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ...
ผํานพิธีศุลกากรและตรวจคนเข๎าเมือง พร๎อมตรวจเช็คสัมภาระ

นําทํานเดินทางสูํ “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ที่ทําให๎คุณรู๎สึกเหมือนได๎เดินทางย๎อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีต และมี
ธรรมชาติ อันอุด มสมบูรณ์ ถูก ล๎ อ มรอบด๎ ว ยภูเ ขาและแมํน้ํา เพื่อ นําทํ านเดิ นทางสูํ “เมือ งทาคายาม่า ” เมือ งที่ถู ก
ขนานนามวํา “Little Kyoto” ด๎วยบรรยากาศอันเกําแกํที่อาบด๎วยจิตวิญญาณแหํงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตาม
จารีตแหํงยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร๎อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยธรรมชาติ โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและวัฒนธรรมอัน
งดงาม ... เพื่อนําทํานเดินทางสูํ “ซันมาชิซูจิ” ยํานเมืองเกําของญี่ปุ่น มีอายุกวํา 300ปี เป็นศูนย์กลางการค๎าของเมือง
ทาคายามําที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ เป็นอยํางมากในยุคเอโดะ จุดเดํนของยํานนี้คืออาคารบ๎านเรือนเป็นสไตล์แบบ
ญี่ปุ่นแท๎ๆ และสีของตัว อาคารจะมีสีน้ํ าตาลและสี ดําเทํา นั้น ... ในปัจ จุ บั นได๎รับการอนุรัก ษ์ เ ชิดชูให๎เ ป็นยํานที่ มี
สิ่งกํอสร๎างที่ควรคําแกํก ารอนุรัก ษ์ ของญี่ปุ่น...ตลอดสองข๎ างทางในยํานนี้จ ะมีร๎านค๎า ร๎านขายของที่ระลึ ก รวมถึง
ร๎านอาหารให๎ได๎เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนําทํานเดินทางชม“ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ” ที่ทํางานและที่อยูํอาศัย
ของผู๎วําราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครองของโชกุนตระกูล โชกุนโทกุงาวํา ในสมัยเอโดะ
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIBAZAKURA 6D3N (TG)
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ค่ํา

หรือกวํา 300 ปีที่แล๎ว ...ทํานจะได๎ชมถึง “ห้องทางาน” / “ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะเรียบงํายของผู๎ปกครองในอดีต …
จากนั้นนําทุก ทํานเดินทางสูํ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมูํบ๎านที่มีห ลังคาสู งมุงจากหมูํบ๎านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ
เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท๎ๆ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร๎างขึ้นเพื่ อตํอสู๎กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในชํวงฤดูหนาว
ที่มีหิมะตก... หมูํบ๎านชิราคาวาโกะได๎รับการยกยํองเป็น “มรดกโลก” จากองค์ก าร “ยูเนสโก้ ” ให๎เ ป็นมรดกโลก
เมื่อปี 1995 มีอายุเกําแกํกวํา 250 ปี ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได๎อยํางเหมือนเดิม… ด๎วยเสนํห์และความสวยงาม
ของตั ว บ๎ า นหลั ง คามุ ง ฟางที่ โ อบล๎ อ มด๎ ว ยขุ น เขามี บ รรยากาศธรรมชาติ พร๎ อ มเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ทั ศ นี ย ภาพ
ให๎ความรู๎สึกราวกับหมูํบ๎านในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอยํางมาก... ให๎ทํานเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความ
สวยงามของหมูํบ๎านสไตล์ญี่ปุ่นแหํงนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (2)

ที่พัก : TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
เช๎า

ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (3)

เที่ยง

นําทํานชม “ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่ า” เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผํานมา โดยพวกเกษตรกรได๎นําเอาผลิตผล
จํ า พวกดอกไม๎ พื ช ผัก มาจํา หนํ ายเอง อี ก ทั้ งของที่ร ะลึ ก ที่ ขึ้ นชื่ อ ของเมื อ งทาคายามํ า ด๎ ว ย... ณ บริเ วณริม แมํ น้ํ า
มิ ย ากาวํ า เพื่ อ ให๎ ทํ า นได๎ ตื่ น ตากั บ “บ้ า นเรื อ น” ที่ ยั ง คงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง “สมั ย เอโดะ” ในชํ ว งปี
ค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะท๎ อ นให๎เ ห็นถึ งวิ ถีชีวิ ต ความโดดเดํน ทางวัฒ นธรรมและมี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะตั ว โดยเฉพาะ
สิ่งหนึ่งที่ผู๎คนมัก จะ พูดถึงเสมอเมื่อ นึก ถึงสมัยเอโดะ คื อการขยายตัว ของชนชั้นพํอ ค๎ า และการพัฒนาศูนย์ก ลาง
ชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุง าว่า” ทํานจะได๎สั มผัสบรรยากาศสุดคลาสสิ กกับบ๎านเรือ นตํางๆ ซึ่ งจะเปิดให๎ทํานชม
และเลือกซึ้อสินค๎าตํางๆตามอัธยาศัย... จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ “เมือ งมัตสึโมโต้” เมืองที่ใหญํที่สุ ดเป็นอันดับสอง
ในจังหวัดนากาโนํ มีความโดดเดํนทางด๎านวัฒนธรรมอันเกําแกํ และธรรมชาติอันสวยงามอยํางเทือกเขา Japan Alps
เพื่ อ นํ า ทํ า นชมความงดงามของ “ปราสาทมั ต สึ โ มโต้ ” สถานที่ สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ โ ดดเดํ น
เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที่สุ ดของประเทศญี่ปุ่น และได๎รับการขึ้นทะเบียน
ให๎เป็นสมบัติประจําชาติที่เกําแกํที่สุดในญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่สร๎างด๎วยไม๎ 5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร๎างขึ้นจากองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอยําง ใช๎สีดําเป็นหลักในการตกแตํง ทําให๎เกิดความรู๎สึกที่ยิ่งใหญํ
และสุ ขุ ม จนได๎ ส มญานามวํ า “ปราสาทอี ก า ” นอกจากนี้ ป ราสาทมั ต สึ โ มโต๎ ยั ง มี ศ าลาชมดวงจั น ทร์ ที่ ง ดงาม
แสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของขุ น นางในสมั ย กํ อ น ...ให๎ ทํ า นชื่ น ชมความงามของปราสาทที่ มี ทั ศ นี ย ภาพของ
เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันงดงามเป็นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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จากนั้นนํ าทํา นเดินทางสูํ “โกเทมบะ พรีเ มี่ยม เอาท์ เล็ ท ” ที่ร วบรวมแบรนด์ร ะดั บโลกมาไว๎ด๎ ว ยกันบนหุบ เขา
ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวําง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหํงชาติฮาโกเนํ กับมหานครโตเกียว ให๎ทํานได๎อิสระกับ
การเลือกซื้อเลือกชมสินค๎าที่ได๎รวบรวมกวํา 165 แบรนด์ดังไมํวําจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss,
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค๎า Intimate Apparel ได๎แกํ Kid Blue
และ Triumph หมวดสินค๎า Home Fashion ได๎แกํ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต๎น ...
นอกจากนี้ยังมีห มวดสินค๎าอื่นๆ อยํางรองเท๎า กระเป๋า เสื้ อ ผ๎าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็นของแท๎และราคาถูก กวําใน
ห๎างสรรพสินค๎า ที่รวมไว๎ในพื้นที่ก วํา 400,000 ตารางฟุต ถือ เป็นสวรรค์ แหํงการช๎อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ให๎ทํานได๎อิสระช๎อ ปปิ้งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแกํเ วลานําทํานเดินทางเข๎ าสูํที่พัก พร๎อ มทั้งอาบน้ําแรํธ รรมชาติ
เพื่อสุขภาพ ทํานจะได๎พักผํอนกับการลองอาบ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ําแรํในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผํอนอยํางเต็มอิ่ม
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให๎ทํานได๎ลิ้มรสปูน้ําเย็นแหํง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได๎รับการกลําวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นวําเป็นปูน้ําเย็นที่เนื้อ มีรสชาติอ รํอ ยที่สุ ดและมีเนื้อ ที่นุํมนํารับประทานให๎ทํานได๎อิ่มอรํอ ย
“แบบไม่อั้น!!!”

ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไมํควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ําแรํสไตล์ญี่ปุ่น
ให๎ทํานได๎พักผํอนอยํางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อวําน้ําแรํธรรมชาตินี้มีสํวนชํวยเรื่อง โรคภัยไข๎เจ็บและผิวพรรณเปลํงปลั่ง
วันที่สี่
เช๎า

อิซาว่า – ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – นาโกย่า – ช้อปปิง้ ซาคาเอะ – นาโกย่า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (3)

เที่ยง

นําทํานเดินทางสูํ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแหํงนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลก
แหํงหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําทํานขึ้นสัมผัสบรรยากาศ
และกลิ่นอายอยํางใกล๎ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออานวย )อิสระให๎ทํานได๎
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแหํงนี้ พร๎อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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นําทํานเดินทางชมความงดงามอลังการของ “ทุ่งชิบะซากุ ระ” หรือ ที่รู๎จั ก กันในนาม “พิ้ง ค์มอส” สี ชมพูสดใสบาน
สวยงามตระการตา ...ในชํว งฤดูใบไม๎ผลิ ดอกไม๎จ ะบานและหน๎าตาดูค ล๎ายกับดอกซากุระ ... สํ ว นในฤดูอื่นจะมี
ใบสี เขี ยวแทนดูคล๎ายต๎นหญ๎า ดังนั้น จึงเรียกกันวํา “ชิบะซากุระ” ... คําวํา “ชิบะ” หมายถึงต๎นหญ๎า จึ งแปลได๎วํา
“ซากุ ร ะต้ น หญ้ า ” ... นํ า ทํ า นเดิ น ชมต๎ น ชิ บ ะซากุ ร ะที่ มี อ ยูํ อ ยูํ นั บ แสนต๎ น ปลู ก อยูํ บ ริ เ วณรอบภู เ ขาฟู จิ
ซึ่ ง มี จํ า นวนมากที่ สุ ด ในภาคคั นโต ดู เ หมื อ นพรมหลากสี ทั้ ง สี ข าว สี ช มพู และสี แ ดง ซึ่ ง สี ข องดอกจะเข๎ ม ขึ้ น
ตามอายุที่ปลูกให๎ทํานได๎สัมผัสและ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ...สมควรแกํเวลา
นําทํานเดินทาง ตํอโดยรถโค๎ชไปยัง “นาโกย่า” เมืองใหญํอันดับ 3 รองจากโอซาก๎า ที่เจริญไปด๎วยแหลํงธุรกิจและ
โรงงานอุตสาหกรรม ...เพื่อนําทํานเดินทางสูํ “ย่านซาคาเอะ” ซึ่งเป็นยํานช๎อปปิ้งและแหลํงบันเทิงยามราตรี มีสินค๎า
แบรนด์ เ นมจากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกมาวางขายที่ ถ นนสายนี้ มี ห๎ า งสรรพสิ น ค๎ า ร๎ า นอาหารที่ บํ ง บอกถึ ง ความมี ร ะดั บ
ซึ่งมีให๎ทุก ทํานได๎เ ลือ กอยํางมากมาย ... นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิว ที่ทํานจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมือ ง
นาโกยําอยํางชัดเจน คือที่ตึก ทีวีของนาโกยํา (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล๎ายโตเกีย วทาวเวอร์
แตํมีอายุเกําแกํมากกวํา ... อิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าตามอัธยาศัย

ที่พัก : NAGOYA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช๎า

นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิง้ เอออน มอลล์ – สนามบินเซนแทร์
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (5)

นํ า ทุ ก ทํ า นเดิ น ทางสูํ “วั ด โอสุ คั น นอน” (Osu Kannon Temple) เป็ น วั ด พุ ท ธที่ มี ชื่ อ เสี ย งโดํ ง ดั ง ของเมื อ ง
นาโกยํ า เป็ น หนึ่ ง ในสามของศาลเจ๎ า บู ช าเจ๎ า แมํ ก วนอิ ม ที่ ใ หญํ ที่ สุ ด ในญี่ ปุ่ น และเป็ น วั ด ประจํ า ตระกู ล โอดะ
นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเ อะยาสุ เ คยพัก อยูํเ มื่อ ครั้งเป็นตัว ประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์ห น๎าหนึ่ง
ของยํานโอสึเ ป็นเมือ งที่ผสมผสานระหวํางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหมํ และยังเป็นจุ ดทํอ งเที่ยวยอดฮิต
ที่สุดของนาโกยํา ...นอกจากทํานจะได๎ชื่นชมความงดงามของวัดโอสึคั นนอนแล๎ ว ...บริเวณถนนทางเดินที่อยูํเ ยื้อ ง
กับบริเวณวัดก็เป็น “ย่านช้อปปิ้งโอสุ” (Osu Shopping Arcade) แหลํง ช๎อ ปปิ้ง ยอดนิย ม ที่มีร๎านค๎าและร๎านอาหาร
กวํา 1,200 ร๎านเรียงรายอยูํสองข๎างทาง ขายทุก อยํางตั้งแตํงานศิล ปะราคาถูก คอมพิว เตอร์ กล๎อ งถํายรูปไปจนถึง
แฟชั่ น ทั น สมั ย วั ต ถุ โ บราณ ชุ ด กิ โ มโนใหมํ เ อี่ ย มหรื อ มื อ สอง และเสื้ อ ผ๎ า ร๎ า นอาหารและคาเฟ่ ร๎ า นค๎ า จิ ป าถะ
และของที่ ร ะลึ ก จากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก ไมํ ใ ชํ เ พี ย งสิ น ค๎ า ในประเทศญี่ ปุ่ น เทํ า นั้ น ... อิ ส ระให๎ ทํ า นเลื อ กชมและ
ซื้อของฝากตามอัธยาศัย…
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นําทํานเดินทางสูํ “ปราสาทนาโกย่า” ตั้งอยูํที่ เมือ งนาโกยํา จั งหวัดไอจิ ถูกสร๎างขึ้ นตามคํ าสั่ งของโชกุนโทกุงาวะ
อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอํานาจความมั่นคงและป้องกันการ โจมตีจากทางเมืองโอซาก๎า ตัวปราสาทสร๎างจากฐานหิน
ขนาดใหญํ จุดเดํนของยอดปราสาท คือ โลมาสีทอง ตัว ผู๎ และตัว เมีย หุ๎มด๎ว ยทอง 18k หนัก ตัว ละ 44 กิโลกรัม
คนญี่ปุ่นเรียกโลมาสีทองนี้วํา “คินซาชิ” หรือ “ซาชิโ ฮโกะ” โดยเชื่อ วําเป็นเครื่องคุ๎มครองปราสาทและชาวเมือง...
ภายในมี พิพิ ธ ภั ณฑ์ ที่ ทัน สมั ย จั ดแสดงนิ ท รรศการเกี่ย วกับ ประวั ติ ศาสตร์ ข องปราสาท แสดงข๎ าวของเครื่อ งใช๎
ยุ ท โธปกรณ์ ข องเหลํ า ซามู ไ รในสมั ย โบราณ และภายนอกปราสาทมี ส วนสวยสไตล์ ญี่ ปุ่ น ทั้ ง ต๎ น ซากุ ร ะ
ที่จะเบํงบานดอกในชํวงฤดูใบไม๎ผลิ... เชิญทํานสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค๎ามากมายในห๎างสรรพสินค๎า
ชื่อ ดัง “เอออนมอลล์ กิฟุ ” ศูนย์ก ลางการช๎อปปิ้งขนาดใหญํ ที่มีสิ นค๎ ามากมายให๎เลือ กซื้ อ อยํางครบครัน ให๎คุณ
สามารถซื้อ หาได๎ทุก สิ่ งในที่ เ ดีย ว ไมํ วําจะเป็น เสื้ อ ผ๎ า , เครื่อ งสํ าอาง, นาฬิ ก า, เครื่ อ งใช๎ ไฟฟ้ า หรื อ ของใช๎ใ น
ชีวิตประจําวันตํางๆ นอกจากนี้ยังมีร๎านอาหารมากมายไว๎ค อยบริก ารอีกด๎วย... อิสระให๎ทํานได๎เพลิ ดเพลินกับการ
เลือกชมและซื้อสินค๎าถูกใจฝากคนทางบ๎านตามอัธยาศัย
*** เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาได๎อยํางคุ๎มคําอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ...ให๎ทํานได๎เลือกชิมร๎านอรํอยจากร๎านค๎า
ตํางๆ ***
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินเซนแทร์”
วันที่หก

สนามบินเซนแทร์ – กรุงเทพฯ

0030
0510

เดินทางจากสนามบินเซนแทร์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 647
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เ ฉพาะลูก ค้า ที่มีวัตถุประสงค์เ พื่อ ท่องเที่ ยวหรือ สํา รวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่า นถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

ท่านละ

49,900.- บาท

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

44,900.- บาท

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

44,900.- บาท

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

37,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตั๋วแล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

คําบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส๎นทางและสายการบินที่ได๎ระบุไว๎ในรายการ
คําที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
คําอาหาร, คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได๎ระบุไว๎ในรายการ
คําใช๎จํายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให๎กับทํานในตลอดการเดินทาง
คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คําซักรีด, คําโทรศัพท์ เป็นต๎น
คําภาษีหัก ณ ที่จําย และคําภาษีมูลคําเพิ่ม
คําทําหนังสือเดินทาง
คําภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
คําธรรมเนียมวีซําราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชาระเงิน

 สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
5.
ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
6.
ยกเว๎นกรุ๏ปที่ออกเดินทางชํวงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ
สายการบินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คําทัวร์ทั้งหมด
ไมํวํายกเลิกด๎วยกรณีใดๆ
7.
กรณีที่ทํานมีความประสงค์จะยื่นวีซําและฟังผลวีซําหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได๎ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล๎ว ถ๎าวี
ซําไมํผําน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคําตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตํจะขึ้นอยูํกับราคาตั๋วเครื่องบินในแตํละ
กรุ๏ป)
8.
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของทํานเป็นสําคัญที่สุด
2.
ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการออกนอกประเทศ / ห๎ามเข๎าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไมํถูกต๎อง และความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ย วบิน
3.
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
4.
เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด
5.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดย
ทาง บริษัทฯ จะแก๎ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทํานเป็นสําคัญที่สุด
6.
ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการออกนอกประเทศ / ห๎ามเข๎าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไมํถูกต๎อง และความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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7.
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตํางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร์ ได๎ก็ตํอเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได๎ทําการพิจารณาคืนเงินสํวนนั้นให๎แล๎ว
8.
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
9.
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค๎าในกรุ๏ปสํงเลํมพาสปอร์ตไมํถึง 15 ทําน ทางสายการบินไทย
จะไมํรับจัดที่นั่งลํวงหน๎า (PRE CHECK IN) อาจต๎องนั่งแยกกันทั้งกรุ๏ป แตํทางบริษัทจะพยายามจัดให๎สมาชิกแตํละบ๎านได๎นั่งด๎วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไมํรับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
10. หากทํานที่ต๎องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
11. สําหรับการเดินทางชํวงปีใหมํ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแนํนตามสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ
ร๎านอาหารคนเยอะ หรือในชํวงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงชํวงปีใหมํร๎านค๎าจะปิดบางสํวน ร๎านอาหารปิดเร็วกวําปกติ ขอให๎ทํานทําความ
เข๎าใจกํอนจองทัวร์
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห๎องพักมีขนาดคํอนข๎างเล็ก เรียนแนะนําวําให๎จองห๎องพักสําหรับ 2-3 คน / ห๎อง หากทํานจองห๎อง
แบบเด็กไมํเสริมเตียงแล๎วต๎องการเปลี่ยนภายหลังอาจไมํมีห๎องวําง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวํา
13. โรงแรมในญี่ปุ่นไมํมีบริกรยกกระเป๋า ขอความรํวมมือจากทุกทํานดูแลกระเป๋าของตัวทํานเอง บางโรงแรมที่อยูํในเมือง ถนน
คํอนข๎างแคบ รถบัสไมํสามารถจอดหน๎าโรงแรมได๎จําเป็นต๎องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
14.

หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือมากกวํา 6 เดือน

15. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง..
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