(TBNGO057)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
GT-NGO TG03

JAPAN
GOODVIEW SAKURA & JAPAN ALPS 7D4N
เดินทาง 14-20 เมษายน 61 ราคาเพียง 55,900 บาท
โดยสารการบินไทย
ไฮไลท์ ทัวร์
- ชมความสวยงามของกาแพงหิมะอันสูงตระหง่าน
- เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
- สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชม
ิ ิอินาริ
- เดินชิวถนนซันมาจิ ซูจิ ชมที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า
- ชมหน้าผาโทจินโบ เดินชิลล์ที่สวนเคนโระคุเอ็น
- ผ่อนคลายกับการแช่นาจากแร่
้
ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
- อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม หรือ ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล

(TB)ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKUARA & JAPAN ALPS 7D4N (TG)
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วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก

สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินนาโงยํา
สนามบินนาโงยํา-ทาคายามํา-ที่วําการภําเภอเกําทาคายามํา
[ด๎านนอก]-ถนนซันมาจิ ซูจ-ิ หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ-เมืองมัตสึโมโต๎
โรงแรม-ออนเซน
เส๎นทางสายอัลไพน์ทาเทยามํา-เขื่อนคุโรเบะ-กําแพงหิมะเมืองคานาซาวํา
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AZUMINO HOTEL [♨]







KANAZAWA HOTEL

เมืองคานาซาวํา-สวนเคนโระคุเอ็น-ปราสาทคานาซาวํา-ตลาดปลาโอ
มิโจ-หน๎าผาโทจินโบ-โอซาก๎า







OSAKA HOTEL
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อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ







OSAKA HOTEL
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เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ๎าฟูชิมิอินาริ-NABANA NO SATO
[ชมแสดงไฟ]- สนามบินนาโกยํา
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สนามบินนาโกยํา-กรุงเทพ

2
3

หรือเทียบเทํา
หรือเทียบเทํา
หรือเทียบเทํา
หรือเทียบเทํา

รายละเอียดการเดินทาง
Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เจ๎าหน๎าที่จากบริษัท คอยให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกด๎านเอกสาร และสัมภาระ

Day 2
สนามบินนาโงย่า – ทาคายาม่า – ที่ว่าการภาเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] – ถนนซันมาจิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ – โรงแรม – ออนเซน
00.05 น.

ออกเดินทางสูํ สนามบินนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่

TG 644

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
นําทํานสูํ เมืองทาคายาม่า นําทํานชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า [ด้านนอก]
ซึ่งเป็นจวนผู๎วํา แหํงเมือ งทาคายามํา เป็นที่ทํา งานและที่อยูํอาศัยของผู๎ วําราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวํา 176 ปี
ภายใต๎การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ
ซึ่งเป็นหมูํบ๎านเกําแกํสมัยเอโดะกวํา 300 ปีกํอน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได๎เป็นอยํางดี อิสระให๎ทุกทํานได๎เดิน
เที่ ยวและชื่น ชมกั บ ทัศ นีย ภาพเมือ งเกํ าซึ่ งเต็ มไปด๎ว ยบ๎ า นเรื อนโบราณ และร๎ า นค๎ าหลากหลาย เชํน ร๎า นผลิ ตและ
จําหนํายเหล๎าสาเก ร๎านทํามิโสะ ฯลฯ พร๎อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชํน ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๏กตา
ทารกลิงตัวสีแดงไมํมีหน๎าตา ซึ่งถือวําเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายามํา และเป็นสินค๎ายอดนิยม เพราะแฝงไป
ด๎วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด๎วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนําประทับใจมากมาย ทํานยังสามารถ
ลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีก
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ๎านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท๎ดั้งเดิม และยัง
ได๎รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร๎างของบ๎านสามารถรองรับหิมะที่ตก
หนักในชํวงฤดูหนาวได๎ดี และรูปรํางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ๎า จึงเรียกหมูํบ๎านสไตล์นี้วํา “กัสโช”
และมีผู๎คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตํละปี ไมํต่ํากวํา 680,000 คน เลยทีเดียว นําทํานเดินทางสูํ
เมืองมัตสึโมโต๎

เย็น

เดินทางเข๎าสูํที่พัก AZUMINO HOTEL หรือเทียบเทํา

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 3
เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – กาแพงหิมะ – เมืองคานาซาว่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานสัมผัสใกล๎ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ ซึ่งเป็น
สํวนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นําทํานชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ําที่ใหญํมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมี
สายรุ๎งพาดผํานตลอดปี ที่โอบล๎อมด๎วยภูเขานับร๎อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล๎อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร
และมีความกว๎างถึง 492 เมตร ซึ่งใช๎เวลาตั้งแตํเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช๎เวลาในการสร๎าง
4 ปี โดยจะใช๎ เวลาเดิ น เท๎า เพื่ อข๎ า มเขื่ อ น 800 เมตร เดิ นทางบนเส๎ นทางที่ส องข๎า งทางเป็ น ก าแพงหิ ม ะสู ง ชั น
(SNOW WALL) สูงกวําสิบเมตร ยามเปิดเส๎นทาง นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนําทํานนั่งเคเบิ้ลคาร์
ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยัง สถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แหํงเดียว
ในญี่ ปุ่ น ที่ ล อดภู เ ขาตั้ ง แตํ ต๎ น จนสุ ด เส๎ น ทาง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งหิ ม ะที่ ต กรุ น แรงมากในฤดู ห นาว จากนั้ น น าท่ า น
โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไมํมีเสากลางตลอดชํวง 1,710 เมตร สูํ สถานีไดคันโบะ นําทํานเดินทางผํานอุ โมงค์ที่ลอด
ใต๎ภูเขาทาเทยามําที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยูํสูงที่สุดในญี่ปุ่น สู่สถานีมูโรโดะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําทํานชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่ งใน
สามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแตํสมัยโบราณ ให๎ทํานได๎เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามนําประทับใจจาก
ยอดเขาทาเทยามํา ซึ่งในวันที่ท๎องฟ้าโปรํง สามารถมองเห็นได๎ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สถานี
บีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหวํางทางให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให๎ทํานได๎เก็บ
เกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย นําทํานโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสูํ สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3
ก.ม. จากนั้นนําทํานเดินทางสูํคานาซาว่า
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รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเทํา

Day 4
เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น-ปราสาทคานาซาว่า-ตลาดปลาโอมิโจ-หน้าผาโทจินโบ-โอซาก้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางชม สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได๎ชื่อวําเป็น 1 ใน 3 วนที่สวยที่สุดในญี่ปน
ุ่ ตัง้ อยูํบริเวณเนินเขาที่สูง
ที่สุดในเมือง ตรงข๎ามกับปราสาทคานาซาวํา สวนแหํงนี้สร๎างขึ้นเมื่อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึนาโนริ (ไดเมียวคน
ที่ 5) ของตระกูลมาเอดะผู๎เรืองอํานาจในยุคนั้น สวนเคนโระคุเอ็นเปิดให๎คนทั่วไปได๎เข๎าชมเมือ
่ ปี 1871 บริเวณกลาง
สระน้ําขนาดใหญํมีศาลาชงชา น้ําตก สะพาน ตะเกียงหิน แวดล๎อมด๎วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ต๎นไม๎บางต๎นจะมี
เชือกที่เรียกวํา “ยูกิซึริ” ทําหน๎าที่ดึงกิง่ ไม๎เอาไว๎ไมํให๎หักจากการรองรับน้ําหนักหิมะในฤดูหนาวและเป็นสวนเดียวที่มี
วิธีการคิดและออกแบบในลักษณะนี้ สวนเคนโระคุเอ็น ซึ่งแปลได๎วํา สวนแหํงความประเสริฐทั้งหก ได๎แนวคิดมาจาก
ทฤษฎีการจัดภูมิทัศน์สวนของจีน ซึ่งต๎องมี ๖ ลักษณะจึงจะเป็นสวนที่สมบูรณ์ไร๎ที่ติ กลําวคือ มีพื้นทีก
่ ว๎าง มีความสงบ
เงียบ มีการใช๎ศิลปะจําลองธรรมชาติ มีความดั้งเดิมเกําแกํ มีน้ําสมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่มองเห็นกว๎างไกล นําทํานชม
ปราสาทคานาซาว่า เป็นปราสาทเกําแกํที่มีพื้นอาณาบริเวณขนาดใหญํมากแหํงหนึง่ ของญีป
่ ุ่น เคยเป็นของไดเมียว
ตระกูลใหญํเป็นอันดับ 2 ของญีป
่ ุ่นในยุคเอโดะ นําทํานเดินทางสูํ ตลาดปลาโอมิโจ คือตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคานา
ซาวํา เริ่มเปิดให๎บริการเมื่อ 400 ปีกํอนในฐานะตลาดเช๎า ในยุคศักดินา ตลาดแหํงนีเ้ คยเป็นแหลํงอาหารสําคัญของ
แคว๎นคางะ และเริ่มเปิดให๎บริการแกํคนทั่วไปในปี 1904 หลังจากนัน
้ ตลาดแหํงนีไ้ ด๎รับความนิยมมากขึน
้ เรื่อยๆจน
ได๎รับสมญานามวํา “ครัวแหํงคานาซาวํา” คราคร่ําไปด๎วยชาวบ๎านในท๎องถิ่นและนักทํองเที่ยวอยูํเสมอ ภายในตลาดมี
ร๎านค๎าประมาณ 170 ร๎าน จําหนํายอาหารทะเล ผักสด เนื้อสัตว์ กับแกล๎ม ขนม ของใช๎ในชีวิตประจําวัน ดอกไม๎ และ
สินค๎าอื่นๆอีกมากมาย ลองไปสัมผัสบรรยากาศที่แสนครึกครื้นของตลาด พํอค๎าสํงเสียงเซ็งแซํอยํางมีชีวิตชีวา
นอกจากนี้ ตลาดโอมิโจยังมีชื่อเสียงเรื่องร๎านอาหาร คุณจะได๎พบกับเมนูข๎าวหน๎าปลาดิบ และซูชิสดใหมํ

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาโอมิโจ

บ่าย

จากนั้นนํานําทํานเดินทางสูํ จังหวัดฟุกุอิ นําทํานเทีย
่ วชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึง่ ในสถานที่
ทํองเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุอิและยังได๎รับการจดทะเบียนให๎เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ
จุดเดํนของผานี้คอ
ื มีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด๎วยกัน เป็นหน๎าผาหินลาวาที่ถูกน้ําทะเลและคลื่นลม
กัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทําให๎มีนักทํองเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอยํางไมํขาดสาย
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เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทํา

Day 5
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันหรือเลือ กซื้ อ ทั วร์เสริ มยูนิเวอร์แซล สตูดิโ อ เต็ม วัน เพิ่ มผู๎ใหญํ ทํานละ 2,700 บาท / เด็ กทํานละ
2,000 บาท ไมํ ร วมคํ ารถไฟในการเดิ นทาง [ราคาอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง] จากนั้ น นํ า ทํ านเดิ น ทางสูํ ยู นิ เวอร์ แ ซล
สตูดิโอ รํวมสนุกท๎าทายกับเครื่องเลํนหลากหลายชนิดตื่นเต๎น ระทึกใจจากหนังดั งที่ทํานชื่นชอบ เชํน ฉากเพลิงไหม๎
จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ลํองเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค ” นั่งเรือเพื่อพบกับความนําสะพรึงกลัว
เหมือนอยูํ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช๎ทุน สร๎างมหาศาลกวํา 1,500 ล๎ านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกั บ
เครื่องเลํนภาคใหมํของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให๎ทํานพิสูจน์ความมันส์ พร๎อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนสําหรับเด็กโซน
“วันเดอร์แลนด์ ” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดนํารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให๎ทํานพบกับโซนใหมํ ลําสุดที่จะเปิดตัววันที่ 15 กรกฎาคมนี้ คือโซน“HARRY
POTTER” ให๎ทํานได๎ดื่มด่ํากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่องแฮรรี่พอร์ตเอร์กันเลยทีเดียว หรือ เลือกอิสระช๎อปปิ้ง
ณ ยํานชินไซบาชิ ให๎ทํานเพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งสินค๎ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล๎องถําย รูปดิจิตอล
นาฬิกา เครื่องเลํน เกมส์ หรือสินค๎าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู๎หญิง เชํน กระเป๋า รองเท๎า เสื้อผ๎าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ําอนาคต
สําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอางยี่ห๎อดังของญี่ปุ่นไมํวําจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีก
มากมาย
**เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า**

เย็น

เดินทางเข๎าสูํที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทํา

Day 6
เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – NABANA NO SATO – สนามบินนาโงย่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส มีอายุเกําแกํยิ่งกวําเมืองเกียวโต คือยาวนานกวํา 1,200 ปี จุดเดํน
อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห๎องโถงใหญํ สร๎างยื่นออกจากหน๎าผา มีเสาไม๎ขนาดใหญํ 139 ต๎น ค้ํายัน และสิ่งที่นํา
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อัศจรรย์ คือ สร๎างโดยไมํได๎ใช๎ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได๎ขน
ึ้ ทะเบียนให๎เป็นมรดกโลก และเชิญทุกทํานได๎ดื่ม
น้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึน
้ จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด๎วย จากนั้นให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้ง ณ ถนนกาน้า
ชา ซึ่งตั้งอยูํระหวํางทางเข๎าวัดคิโยมิสึ ร๎านค๎าตํางๆ ได๎ตกแตํงเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่ งมีสินค๎าพื้นเมืองนานาชนิด เชํน
รองเท๎าโซริ(รองเท๎าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุก
๏ ตานางระบําญีปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส๎นานาชนิด, ร๎าน 1,000 เยน,
ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นชื่ออีกแหํงหนึ่งของญี่ปน
ุ่ , ของที่ระลึกแบบญี่ปน
ุ่ ดัง้ เดิม เป็นต๎น เดินตามทางสัมผัสกับ ทําน
สามารถเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองได๎ทน
ี่ ี่อีกด๎วย พัดญีป
่ ุ่น ซึ่ง เป็นศิลปะที่ละเอียดอํอน ประณีตในการประดิษฐ์ จากHAND
MADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทัง้ ร๎าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ๎าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนํามาหํอของขวัญ ใน
โอกาสพิเศษตํางๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปน
ุ่ เทํานัน
้ ทีป
่ ราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น
ทั้งกาน้ําชา ถ๎วย ชาม ตํางๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด และ นําทํานชม ศาลเจ้าฟูชิมิอน
ิ าริ ที่สถิตของ
พระแมํโพสภ เทพเจ๎าที่เป็นทีน
่ ับถือยิง่ ของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให๎มีความเป็นอยูอ
ํ ุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืช
พรรณธัญญาหาร นําทํานสักการะ พระแมํโพสภ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อวําเป็น ทูตสวรรค์ ผู๎คอยนําขําวสารจาก
สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ทํานจะได๎ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มจ
ี ํานวนมากมาย แล๎วนําทํานชม ศาลโทริอิ
ซุ๎มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ๎า ที่มีมากกวําร๎อยต๎นทอดตัวยาวตามเส๎นทางของไหลํเขาลดหลั่นกันบน
เส๎นทางยาวถึง4กิโลเมตรและเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอด
ซุ๎มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ๎าให๎ตนเองสมความปรารถนา“ถนนนากามิเสะ” ถนนร๎านค๎าแหลํงรวมสินค๎าของที่ระลึก
ตํางๆ มากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ NABANA NO SATO นั้นเป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญํในเมืองนากาชิมํา ซึ่งทุกปีจะมีการจัด
แสดงไฟ LEDs หลายล๎านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงซะด๎วย โดยธีมงานสํวนใหญํจะ
เกี่ยวกับธรรมชาติ สายน้ํา อุโมงค์แหํงแสง สวนดอกไม๎ที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟ เป็นต๎น โดยงานแสดงไฟแหํงนี้ถือเป็น
หนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญํที่สุดในญี่ปน
ุ่ อีกด๎วย
จากนั้นนําทํานสูํ สนามบินนาโงย่า เพื่อเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ

Day 7
00.30 น.

ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647

04.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ

**********************************
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GOODVIEW SAKURA & JAPAN ALPS 7D4N BY TG
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีเตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

14-20 เมษายน 2561 [BUS 1]

55,900

55,900

54,900

8,900

14-20 เมษายน 2561 [BUS 2]

55,900

55,900

54,900

8,900

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน**
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูม)ิ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ๎าผู๎โดยสารไมํครบจํานวนดังกลําว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควํากรุ๏ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกํอนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 15-20 วันกํอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
บินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่วา
่ ยกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดินทางเข๎าประเทศญี่ปน
ุ่ โดยผิ ดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผํานการตรวจคนเข๎าเมือง ทั้งไทยและญีป
่ ุ่น ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น
ลูกค๎าทุกทํานต๎องผํานการตรวจคนเข๎าเมืองด๎วยตัวของทํานเอง ทางมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆได๎ทงั้ สิ้น**
4.5 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง
พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
- กรณีทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช๎คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต๎อง
ดําเนินกํอนเดินทาง 7 วันลํวงหน๎า และถ๎าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต๎องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เทํานั้น
2. คําที่พักห๎องละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. คําอาหาร คําเข๎าชม และ คํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5. คําน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิ ปปอน 2 ใบ ใบละไมํ
เกิน 23 กิโล] คําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คําประกันอุบัตเิ หตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์ [ไมํครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ(ทางรัฐบาลญีป
่ ุ่นประกาศยกเลิกวีซําให๎กับคนไทย ผู๎ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญีป
่ ุ่นไมํเกิน15 **ถ๎ากรณีทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่ ประกาศให๎กลับมาใช๎วีซํา ผู๎เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่มในการขอวีซําตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. คําใช๎จํายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชํน คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คําทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน๎าทัวร์ ทํานละ 4,000 เยน ตํอทําน/ทริป (เก็บทิปกํอนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จําย 3%
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปน
ุ่ ให๎กบ
ั คนไทย ผู๎ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปน
ุ่ ไมํเกิน 15 วัน ไมํวําจะด๎วย
วัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมือง เพื่อเป็นการยืนยัน
วํามีคุณสมบัติในการเข๎า ประเทศญีป
่ ุ่น
**เอกสารที่อาจจะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให๎กับลูก
ทัวร์ แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของกองตรวจคนเข๎าเมืองของญี่ปน
ุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปน
ุ่ (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น)
3. ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎ระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เชํน คน รู๎จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญีป
่ ุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไม่ตากว่
่
า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปน
ุ่ จะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4. เป็นผู๎ที่ไมํมป
ี ระวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํเข๎าขําย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 20 ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด
7. สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถงึ 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บต
ุ รเดินทางไปตํางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด๎วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข
้ ึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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