CODE : PTC02

WHITE WINTER GUJO TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO
(GIFU - NAGANO – MATSUMOTO – FUJI SNOW)
6 DAYS 4 NIGHTS (TG)
25 FEBRUARY – 01 MARCH 2020
ระดับทัวร์ โปรแกรมนี ้ 
รายละเอียดเบื ้องต้ น

ทัวร์ ประหยัด
อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว



ทัวร์ มาตรฐาน

ทัวร์ พรี เมี่ยม



อาหารอัพเกรด
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว

อาหารมาตรฐาน – อัพเกรด
ที่พกั ระดับ 3.5 – 4 ดาว

อาหารในรายการ
เช้ า เที่ยง ค่า

โรงแรมหรือ
ระดับเทียบเท่า

วันที่

เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นได้ ที่นี่

01

กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

-

-

-

-

02

ประเทศญี่ปนุ่ - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชบู เุ ซ็นแทร (นาโกย่า) เมืองกุโจ - เรียนทาขนมสาธิตตัวอย่าง - เมืองทาคายาม่า – ที่ทาการเก่าเมือง
ทาคายาม่า – อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนโบราณซันมาชิซจึ ิ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ

-

01

02

TAKAYAMA
HIDA PLAZA

03

ทาคายาม่า - ชมตลาดเช้ าพื ้นเมือง - ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโต้ (จังหวัดนากาโน่) - ปราสาทอีกามัตสึโมโต้

03

04

05

04

มัตสึโมโต้ - เก็บผลไม้ สดจากสวนสตรอเบอร์ รี่ (จังหวัดยามานาชิ) - สนุกลาน
สกีฟจู ิเท็นสโนว์ รีสอร์ ท - มหานครโตเกียว - อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอพั เกรด
อาหารประเภทปิ ง้ ย่างแนะนาโดยรายการทีวีแชมป์เปี ย้ นบริการขาปูยกั ษ์ (ไม่
อั ้น

06

07

08

05

มหานครโตเกียว - อิสระช้ อปปิ ง้ เต็มวันจุใจ หรือ เลือกซื ้อทัวร์ เสริ ม 1 วัน เช่น
“ดิสนีย์แลนด์ ” หรือ “ดิสนีย์ซีพาร์ ค”

09

X

X

06

โตเกี ยว - วัด อาซากุ ซ ะ - นมัส การเจ้ า แม่ ก วนอิ ม ศัก ดิ์ สิท ธิ์ - เมื อ งนาริ ต ะ
(จังหวัดชิบะ) – อิสระช้ อปปิ ง้ นาริ ตะอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ
ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG677

10

-

-

MATSUMOTO
BUENA VISTA

IKEBUKURO
SUNSHINE CITY
PRINCE

IKEBUKURO
SUNSHINE CITY
PRINCE

CODE : PTC02

WHITE WINTER GUJO TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO
(GIFU - NAGANO – MATSUMOTO – FUJI SNOW)
6 DAYS 4 NIGHTS (TG)
25 FEBRUARY – 01 MARCH 2020

วันอังคาร
25 ก.พ.63
21: 00 น.
หมายเหตุ

หมายเหตุ

ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
เรียนเชิญคณะพร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C
เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้ รับบัตรขึ ้นเครื่องแล้ ว
กรุณ าท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ ้นเครื่ องกับ หน้ าจอมอนิ เตอร์ ก่ อนขึน้ เครื่ องอีกครัง้
เนื่องจากประตูขึ ้นเครื่ องอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน
เรียนเชิญผู้โดยสารพร้ อมกัน ณ ห้ องผู้โดยสารประตูขึ ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 30 นาที

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้ รับบัตรขึ ้นเครื่องแล้ ว
กรุณ าท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ ้นเครื่ องกับ หน้ าจอมอนิ เตอร์ ก่ อนขึน้ เครื่ องอีกครัง้
เนื่องจากประตูขึ ้นเครื่ องอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน
เรียนเชิญผู้โดยสารพร้ อมกัน ณ ห้ องผู้โดยสารประตูขึ ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 30 นาที
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วันพุธ
26 ก.พ.63 ประเทศญี่ ปุ่ น - เกาะฮอนชู – สนามบิ น นานาชาติ ชู บุ เซ็ น แทร (นาโกย่า )เมื องกุโจ- เรียนทาขนมสาธิตตัวอย่า ง - เมื องทาคายาม่า – ที่ทาการเก่าเมื อง
ทาคายาม่า – อิสระช้อปปิ้ งถนนโบราณซันมาชิซึจิ - อาบน้าแร่ธรรมชาติ
00:05 น.
07:30 น.

เที่ยง

บ่าย

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งไทย เที่ยวบินที่ TG 644
(เวลาท้ องถิ่นประเทศญี่ปนเร็
ุ่ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
เดินทางถึงประเทศญี่ปนุ่ ณ สนามบินนานาชาติชบู เุ ซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับที่หนึ่งของญี่ปนุ่ ภายหลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อย

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “กุโจ ฮะจิมงั ” (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชัว่ โมง) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัด
“กิฟ”ุ สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเล็กท่ามกลางขุนเขา ที่ยงั คงความเป็ นญี่ปนในอดี
ุ่
ตครัง้ สร้ างเมืองในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ตังอยู
้ ่เกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสน ้านะกะระ 1 ใน 3 ธารน ้า
บริสทุ ธิ์ที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนเป็
ุ่ นเมืองที่มชี ื่อเสียงเรื่องความงามบริสทุ ธิ์ของสายน ้าใส...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ “เรียนทาอาหารสาธิตตัวอย่าง” โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญสอนและ
ดูแลอย่างใกล้ ชิด จากเมนูอาหารที่วางเรียงรายอยู่ในตู้โชว์ของภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดูช่างน่าทาน
เสียนี่กระไร ท่านจะทราบถึง ขึ ้นตอนในการทาอาหารตัวอย่าง เคล็ดลับ และสนุกกับการประดิษ ฐ์
อาหารด้ วยนา้ มือของท่านเอง พร้ อมนากลับเป็ นของที่ระลึก... นาท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า”
เมืองที่อดุ มสมบูรณ์ ไปด้ วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่ เป็ นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ ชื่อว่า “ลิตเติล้
เกียวโต” เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ารักตังอยู
้ ่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้ า แม่นา้ สะพาน ตลาดเช้ า
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และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ ได้ อย่างลงตัว... นาชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่ง
ยังคงความเป็ นบ้ านเมืองแบบญี่ ปนดั
ุ่ งเดิ
้ มอย่างแท้ จริงเดินชม “เมืองเก่าซันมาชิซึจิ” ซึ่งเต็มไปด้ วย
บ้ านเรื อน และร้ านค้ าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์ แบบของบ้ านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ ท่านได้
เลือกซื ้อของที่ระลึกพื ้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่ จะเป็ นเหล้ าสาเกบ่มและ
หมักอย่างดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความเชื่อของคนสมัยก่อน...

ค่า
พิ เศษ

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม...
ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สมั ผัสกับ การอาบน้ าแร่ ญี่ ปนุ่ เพื่อเป็ นการพัก ผ่อนจากการที่ได้เหน็ด
เหนื่อยกับการเดิ นทางหรื อทากิ จกรรมมาตลอดทัง้ วัน การแช่น้าแร่ ธรรมชาติ เป็ นวัฒนธรรมดัง้ เดิ ม
และเก่าแก่ของชาวญี่ปนมาช้
ุ่
านานจนกระทัง่ ปัจจุบนั ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็ น
อย่างดี เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบารุงการไหลเวียนโลหิ ต

วันพฤหัสบดี
27 ก.พ.63 ทาคายาม่า – ชมตลาดเช้า พื้ นเมื อง - เมืองชิ ราคาวะโกะ - ชมหมู่บา้ นมรดก
โลกชิราคาวาโกะ - เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในหมู่บา้ นมรดกโลกที่ปัจจุบนั ยังใช้เป็ น
ที่ ท ากิ น และอยู่ อ าศั ย - อิ่ ม อร่อ ยกั บ เซ็ ต เมนู ป ลาอิ ว านะชื่ อ ดัง ของเมื อ งกั บ
ร้า นอาหารกลิ่นไอสไตล์กัช โช - เมื องมัตสึ โมโต้ (จังหวัดนากาโน่) - ปราสาท
อีกามัตสึโมโต้
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม
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นาท่านเยี่ยมชม “ตลาดเช้ าพื ้นเมือง” ของเมืองทาคายาม่า สัมผัสบรรยากาศของตลาดเช้ าริมแม่นา้
มิยากาว่าไหลผ่านกลางเมืองทาคายาม่า และเป็ นแม่น ้าสายหลักที่หล่อเลี ้ยงชาวเมืองทาคายาม่ามา
นานกว่า 300 ปี ท่านจะพบเห็นวิถีการดาเนินชีวิตของคนญี่ ปนชาวพื
ุ่
น้ เมืองด้ วยการค้ าขายสินค้ า
นานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นพืชผักหลากชนิด ผลไม้ สดรสชาดหวานและอร่อย ผักดองเครื่องเคียงอาหาร
ญี่ปนอาหารพื
ุ่
้นเมืองที่ปรุงสด ของพื ้นเมืองที่ระลึก ตลาดเช้ าที่นี่จะเริ่มตังแต่
้ 7 โมงเช้ าถึงเที่ยงวัน..

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “ชิราคาวะโกะ” ตังอยู
้ ่ในเขตของจังหวัด “กิฟ”ุ ซึ่งตังอยู
้ ่บริเวณศูนย์กลางของ
ญี่ปนนั
ุ่ น้ แบ่งออกเป็ นเขตฮิดะทางตอนเหนือและเขตมิโนะทางตอนใต้ เขตฮิดะเต็มไปด้ วยภูเขาสูง
กว่า 3,000 เมตร พืน้ ที่ที่มีหิมะทับถมสูงในช่วงฤดูหนาว ส่วนเขตมิโนะนันเป็
้ นแถบที่ราบ มีแม่นา้ ใส
สะอาดไหลผ่าน ด้ วยความแตกต่างในลักษณะภูมิประเทศเมืองต่าง ๆ ทาให้ กิฟุมีความหลากหลาย
ทางด้ านทัศนียภาพและวัฒนธรรม และมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและได้ รับความ
นิยมมากสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนและต่
ุ่
างชาติ ลักษณะโดดเด่นของบ้ านที่มีขนาดใหญ่ หลังคา
มุงด้ วยต้ น หญ้ า จึงท าให้ สถานที่ แห่ งนี เ้ ป็ น ที่ ร้ ู จัก กัน อย่ างแพร่ ห ลาย... น าท่ านเยี่ ย ม “ชมบ้ าน
ตัวอย่ างหมู่บ้ านมรดกโลกที่ ปั จ จุบัน ยังใช้ เป็ น ที่ ท ากิ น และอยู่อาศัย ” หมู่บ้ านที่ ได้ รับ เลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 ให้ ท่านได้ พบกับบ้ านโบราณในแบบกัชโชทสึครุ ิ ซึ่ง
เป็ น แบบญี่ ปุ่ นดัง้ เดิม ชื่อนีไ้ ด้ มาจากคาว่า “กัสโช” ซึ่งแปลว่า “พนมมือ” ตามรูป แบบของบ้ านที่
หลังคาชัน ถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ ายสองมือที่พนมเข้ าหากัน ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18
เมตร และมีความกว้ าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ ้นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตวั เดียว แต่ยงั คง
ความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
กับทัศนียภาพที่สวยงามรอบหมูบ่ ้ านได้ ตามอัธยาศัย...

CODE : PTC02

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยเซ็ตญี่ปนเมนู
ุ่
ปลาอิวานะอาหารพื ้นเมือง
แนะนาขึ ้นชื่อของจังหวัด ด้ วยปลาคัดสรรอย่างดีจึงทาให้ เนื ้อปลามีรสชาติหวานอร่อยโดยธรรมชาติ

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่เมือง “มัตสึโมโต้ ” (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2:15 ชั่วโมง)เมืองที่ใหญ่เป็ น
อัน ดับ สองของจังหวัด นากาโน่ เมืองที่ รวมสถานที่ท างประวัติ ศาสตร์ ที่สาคัญ หลายแห่ง ทิวทัศน์
ธรรมชาติอนั งดงามเข้ าด้ วยกัน เมืองมัตสึโมโต้ เลื่องชื่อและงดงามและท้ าทายต่อความสามารถของ
นัก ไต่เขาโดยมี YARIGATAKE สูง 3,180 เมตร และถื อได้ ว่าเป็ น ยอดเขาที่ สูงที่ สุดยอดหนึ่งของ
เทือกเขา JAPAN ALPS ซึ่งเมืองนีต้ งอยู
ั ้ ่บนภูมิประเทศที่ ล้อมรอบด้ วยภูเขาสูงใหญ่ จากนัน้ นาท่าน
นาท่านชมความยิ่งใหญ่วิจิตรสถาปัตยกรรมการก่อสร้ างโบราณขันสู
้ ง “ปราสาทมัตสึโมโต้ ” สร้ างขึ ้น
ในปี 1504 และนับเป็ น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ ปนซึ
ุ่ ่งรอดพ้ นจากเพลิงไหม้ และการทาลายของศึก
สงครามมาจนถึงปัจจุบนั ด้ วยเหตุที่ผนังทาสีดาทาให้ ปราสาทนี ้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ปราสาทอีกา”
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BUENA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม

ค่า

วันศุกร์
28 ก.พ.63 เมืองมัตสึโมโต้ - เก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอร์รี่ - จังหวัดยามานาชิ - สนุ ก
ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท - มหานครโตเกียว - อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรด
อาหารประเภทปิ้ งย่างแนะนาโดยรายการทีวีแชมป์ เปี้ ยนบริการขาปูยกั ษ์(ไม่อ้นั )
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่านสู่ “สวนผลไม้ ” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:50 ชัว่ โมง)ร่วมสนุกกับประสบการณ์
ในการเก็บ ผลไม้ สดจากไร่ “สตรอเบอร์ รี่” ให้ ท่านได้ เก็บ ผลไม้ สดจากต้ นและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่
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เที่ยง

บ่าย

ด้ วยขันตอนของวิ
้
ธีการปลูกที่พิถีพิถนั ความเอาใจใส่ตงใจดู
ั ้ แลด้ วยวิธีธรรมชาติมากที่สดุ ไม่มีการใช้
สารเคมีเพื่อก่อให้ เกิดอันตราย จึงได้ ผลใหญ่สีแดงสดทัว่ ทังลู
้ กและกรอบหวานหอม รับประกันความ
อร่อยแน่นอน (ชนิดและสายพันธุ์ขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) นาท่านเดินทางสู่เขตจังหวัด
“ยามานาชิ ” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:45 ชั่วโมง) บนบริ เวณภูมิภาคชูบุ “ทะเลสาบ
คาวาคูจิโกะ” คือ หนึ่งในห้ าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นับได้ ว่าเป็ นทะเลสาบที่มีข นาดใหญ่
เป็ นอันดับที่สอง จากทังหมดห้
้
าทะเลสาบที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ เวลามองไปในทะเลสาบจะเห็น
เป็ นภาพสะท้ อนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามมาก นับเป็ นจุดชมวิวที่ชวนให้ ท่านหลงใหล และเป็ นสถานที่
พักตากอากาศยอดนิยมเช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ “ลานสกีฟจู ิเท็นสโนว์รีสอร์ท”รายการนี ้ได้ รวมค่ากระดานเลื่อนสาหรับเด็กเล็ก และ
สกู๊ตเตอร์ สาหรับผู้ใหญ่ แล้ ว (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) ให้ ท่านได้ อิสระและเพลิดเพลินกับการเล่นกระดาน
เลื่อนได้ ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ้ที่ซึ่งเป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่น
สกีมากมาย เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้ สนุกกับลาน
หิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้ าทัวร์ลว่ งหน้ า ราคาไม่รวม
ค่าเช่าอุปกรณ์สกี เครื่องเล่นสกี สโนว์บอร์ ดและครูฝึก (เวลาเปิ ดและปิ ดของลานสกีขึ ้นอยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศ) นอกจากนีใ้ นบริเวณรีสอร์ ทมีพื ้นที่ทงส
ั ้ าหรับผู้เริ่ มต้ นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมี
ความลาดชันต่า และไต่ระดับขึ ้นไปเรื่อย ๆ รวมถึงพื ้นที่ลานขนาดใหญ่สาหรับเด็กเล็ก สามารถเล่น
รถเลื่ อน หรื อเรี ย นรู้ก ารเล่น สกี ขนั ้ ต้ น หรื อเล่น หิ ม ะให้ ท่านได้ อิสระกับ การเล่น หิ ม ะ หามุมสวย
ถ่ายภาพเพื่อเป็ นที่ระลึก หรือเลือกเดินเล่นท่ามกลางหิมะ
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นาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชัว่ โมง) มหานคร
โตเกียวเป็ นเมืองหลวงปัจจุบนั ของประเทศญี่ปนุ่
นับเป็นศูนย์รวมวิวฒ
ั นาการแห่งความเจริญและ
เทคโนโลยีอนั ล ้าสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมือง
ไว้ ด้วยกัน ทังนี
้ ้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้ ว
มีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้ านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มี
ประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้ านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยบุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่างมื ้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อนั ้
แนะนาโดยรายการทีวีแชมป์ เปี ย้ น ไม่วา่ จะเป็ นเนื ้อวัวอย่างดี เนื ้อหมูคดั พิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้ง
ตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ขาปูใหญ่ยกั ษ์ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันเสาร์
29 ก.พ.63 มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้ งเต็มวันจุใจ หรือ เลือกซื้ อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น

สวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์”หรือ ดิสนียซ์ ีพาร์ค”
เช้ า
เที่ยง
ค่า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL
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เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านช้ อปปิ ง้ หรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น
ย่านอิเคะบุคโุ ระ ย่านชินจูกุ ย่านชิบยู ่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ และ
สถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จากัดเวลา ท่านจะได้ ตื่นเต้นกับการนัง่ รถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คดิ
“ย่านอิเคะบุคโุ ระ” เพลิดเพลิน กับการจับจ่ายซื ้อสินค้ านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่าน
สามารถหาซื ้อสินค้ านานาชนิดได้ จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ นห้ างสรรพสินค้ ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ
ห้ างสรรพสินค้ าเซบุอเิ คะบุคโุ ระ ปาร์โก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้ น ร้ านร้ อยเยน ที่สินค้ าส่วนใหญ่
ภายในร้ านล้ วนมีราคาร้ อยเยน ร้ านซานริโอะ ร้ านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล
ร้ านนาฬิกา ร้ านเครื่องสาอาง และสินค้ าอื่น ๆ ให้ ท่านได้สนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ า และของที่ระลึก

“ย่านชินจูก”ุ ย่านช้ อปปิ ง้ ที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จกั กันเป็นอย่างดี ท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับการ
จับจ่ายซื ้อสินค้ านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ านานาชนิดได้ จาก
ที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ นร้ านซานริโอะ ร้ านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา
เครื่องสาอาง ร้ าน M U J I ร้ านค้ าร้ อยเยน ร้ าน U N I Q L O ร้ านขายสินค้ าแบรนด์เนมมือสอง
ร้ านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้ านรองเท้ า ให้ ท่านได้ สนุกและเพลิดเพลินกับการซื ้อสินค้ า
“ย่านชิบยุ ่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่วา่ จะเป็ นร้ านขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ แหล่งธุรกิจ และบันเทิง จุดเด่น
ของชิบยุ ่า คือ ห้ าแยกข้ ามถนน ที่มีคนเดินข้ ามไปมากันคึกคัก ใครได้ ผา่ นมาต้ องลองเดินผ่านแยกนี ้
ดูซกั ครัง้ ในชีวิต ย่านนี ้มีห้างสรรพสินค้ ามากมาย เช่น CENTER GAI เป็ นย่านขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มี
คนบอกไว้ วา่ เทรนด์ในญี่ปนุ่ ต่างวิ่งตามย่านนี ้ มีร้านค้ าเล็ก ๆ มากมาย ร้ านอาหารเปิ ดจนดึกจนดื่น
ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้ อปปิ ง้ ที่มหี ้ างร้ านเต็มสองข้ างทาง ห้ าง TOKYU HANDS มีของพวก
D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินค้ าไอเดียน่ารัก ๆ ต้ องลองแวะเข้ าไปเยี่ยมชมให้ ได้ ซึ่งในห้ างจะแบ่ง
หมวดสินค้ าชันละหมวด
้
ส่วนห้ าง LOFT แบรนด์นี ้เป็นที่ร้ ูจกั ดี เพราะมีตงอยู
ั ้ ่หลายแห่งในเมืองไทย
และเป็ นแบรนด์คแู่ ข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตังไม่
้ ไกลกันมากนัก ห้ างที่นกั ช้ อปปิ ง้ รู้จกั กันดี
คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตังแต่
้ ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้ าพวกเสื ้อผ้ าแฟชัน่ มากมาย
“ย่านกินซ่า” ย่านยอดฮิตสาหรับการช้ อปปิ ง้ และกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนี ้จะมีห้างสรรพสินค้ า
มากมาย ร้ านค้ าเก๋ ๆ ร้ านอาหาร ผับ บาร์ และคาเฟ่ น่านัง่ เยอะมาก ย่านกินซ่าเป็ นเรียกได้ วา่ เป็ น
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ซื ้อทัวร์เสริม

ทัวร์เสริม

หนึ่งในที่ดนิ ราคาแพงที่สดุ ในญี่ปนุ่ ก็วา่ ได้ พื ้นที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมลู ค่าสูงถึง 10 ล้ าน
เยน จึงทาให้ ร้านค้ าร้ านอาหารแถวนี ้ราคาแพงสุด ๆ กาแฟราคาแก้ วละ 900 เยนก็สามารถหาได้ที่นี่
นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ าแบรนด์เนม เครื่องสาอางสุดหรู และสินค้ าแฟชัน่ แบรนด์ชนน
ั ้ ามารวมอยู่ย่านนี ้
เลือกซื ้อทัวร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี ้
หากท่ านประสงค์ จะซือ้ ทัวร์ เสริมทุกโปรแกรม กรุณาแจ้ งซือ้ ล่ วงหน้ า 21 วันก่ อนวันเดินทาง
ทัวร์เสริมและแพ็คเก็จเสริมทุกประเภท ดาเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปนุ่
กาหนดวันทาการเป็ นไปตามปฏิทินงานของบริษัทนัน้ ๆ เราเป็ นตัวแทนขายเท่านัน...
้
โปรดสอบถามพนักงานเพิ่มเติม

ทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค บัตรราคา 2,500 บาท(ผู้ใหญ่)
และ 1,600 บาท (เด็กอายุระหว่าง 04-11 ปี ) นาท่านร่วมเปิ ดประสบการณ์ใหม่ด้วยการสัมผัสการนัง่
รถไฟแบบท้ องถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้ คาอธิบายวิธีการซื ้อตัว๋ รถไฟ(ไม่รวมในค่าบริการ) มัคคุเทศก์
บริการส่งถึงหน้ าสวนสนุก (ไม่มีบริการรอรับกลับ) หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค
ท่านต้ องนัง่ รถไฟโมโนเรลไปยังดิสนีย์ซีพาร์คด้ วยตัวของท่านเอง โดยค่ารถไฟชาระตามจริงที่
เคาน์เตอร์จาหน่ายตัว๋ รถไฟได้ โดยตัวท่านเอง

วันอาทิตย์
01 มี.ค.63 โตเกียว – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ (วัดอาซากุซะ) – นาริตะ (จังหวัดชิบะ)
อิสระช้อปปิ้ งห้าง นาริตะ อิออน มอลล์” – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ
ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
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เที่ยง

บ่าย

นาท่านนมัสการเจ้ าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ ชื่อว่า เป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้ รับ
ความเคารพนับถือมากที่สดุ แห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษ ฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิมที่ศกั ดิ์สิท ธิ์
ซึ่งมักจะมีผ้ คู นมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั ง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ น
ที่ตงของโคมไฟยั
ั้
กษ์ ที่ มีขนาดใหญ่ ที่ สดุ ในโลกด้ วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้ อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้ าที่ อยู่ด้ านหน้ าสุด ของวัดที่ มีชื่ อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้ าสู่ตัววิห ารที่
ประดิษฐานเจ้ าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึ่ งเป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ าขายของที่ระลึกพืน้ เมือง
มากมาย อาทิ ขนม ของเล่น รองเท้ า พวงกุญแจ ฯลฯ ให้ ท่านอิสระกับการซื ้อเป็ นของฝากที่ระลึก
นาท่านเดินทางสู่เมือง “นาริ ตะ” ตังอยู
้ ่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ของ
ประเทศญี่ ปนุ่ ตังแต่
้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่สองเป็ นต้ นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าว
โตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี ้
จังหวัด ชิ บะเป็ นจังหวัด ที่ น่าท่องเที่ ยว ด้ วยความที่ เต็มไปด้ วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ ยวที่
น่าสนใจมากมาย โอบล้ อมไปด้ วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้ อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งที่ นี่ไม่ได้ มีแค่เพี ย งธรรมชาติที่ สวยงามเท่านัน้ แต่ยังมีวฒ
ั นธรรมที่ โดดเด่น พร้ อมทัง้
อาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ นัน่ จึงทาให้ จงั หวัดชิบะเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปนุ่
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นาท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้ างที่ใหญ่ที่สดุ ในแถบนาริตะ ให้ อิสระกับทุกท่าน
ได้ ช้อปปิ ง้ ในแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่มีร้านค้ าให้ เลือกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นเสื ้อผ้ า รองเท้ า นาฬิกา
เครื่องประดับ เครื่องสาอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้ านร้ อยเยน ที่ทกุ ท่านสามารถซื ้อหาของใช้ ดี ๆ
และของฝากได้ อย่างจุใจ นอกจากนี ้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื ้อ กาแฟ เหล้ าบ๊ วย
ผงโรยข้ าว ขนม เครื่ องปรุงรส บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ของใช้ ในครัวเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม้ ฯลฯ
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14:00 น.

17:30 น.
22:30 น.

นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาตินาริตะ ตังอยู
้ ่ในจังหวัดชิบะ ดาเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ
ยานนานาชาตินาริ ตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้ บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ าและออกจากประเทศญี่ปนุ่ และเป็ นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา
เป็ นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสาหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปนุ่ (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปนและอั
ุ่
นดับ 3 ของโลก
เหินฟ้าสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ(ประเทศไทย) โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมภาพความประทับใจ
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ข้ อจำกัดและข้ อกำหนดเกี่ยวกับโภชนำกำร
รายการอาหารที่ระบุ อาจถูกเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้ องมีการแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
ข้ อกาหนดสาหรับท่านที่ไม่ทานเนื ้อปลา โดยตามหลักโภชนาการทางด้ านอาหาร คือ ท่านไม่สามารถทานสัตว์น ้า
อื่นใดทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ น กุ้ง หอย ปู ปลาหมึกหรือชนิดอืน่ ๆ ก็ตาม อาหารที่ทางร้ านอาหารและพ่อครัวเปลี่ยนให้
ส่วนใหญ่จะเป็ นเมนูผกั หรือเต้ าหู้
กรณีที่ท่านได้ มีการแจ้ งข้ อจากัดเรื่องอาหาร เช่น ไม่ทานเนื ้อสัตว์ชนิดใดๆ ไม่ทานซาชิมิ ไม่ทานซูชิ ไม่ทานของดิบ
ร้ านอาหารส่วนใหญ่จะทาการเปลี่ยนเมนูให้ ท่านได้ แค่เพียงผัก ผลิตภัณฑ์จากเต้ าหู้หรือหัวบุกทดแทนให้
กรณีไม่แจ้ งคาขอหรือได้ แจ้ งข้ อจากัดเรื่องอาหารล่วงหน้ าแล้ ว (ก่อนออกเดินทาง 21 วัน) เมื่อท่านเดินทางถึง
ปลายทางแล้ ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารเพิ่มเติมได้ อีก เนื่องมาจากต้ องมีการจัดเตรียมวัตถุดบิ
ส่วนประกอบไปตามรายละเอียดซึ่งสัง่ ล่วงหน้ าแล้ วเท่านัน้

ประเภทห้ องพัก
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WHITE WINTER GUJO TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO
(GIFU - NAGANO – MATSUMOTO – FUJI SNOW)
6 DAYS 4 NIGHTS (TG)

ระดับทัวร์ โปรแกรม
รายละเอียดเบื ้องต้ น

ทริ ปประหยัด



มาตรฐาน



พรี เมี่ยม

อาหารมาตรฐาน-อัพเกรด
ที่พักระดับ 3.5 - 4 ดาว

อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว

อาหารอัพเกรดพิเศษ
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว

ราคา (บาท l ท่าน)




 

+

ราคาทัวร์
(พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
รวมภาษี มูลค่าเพิม่
(ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน)

ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ระหว่างประเทศ
ชันประหยั
้
ด
รวมภาษี เชื ้อเพลิง

ผู้ใหญ่

51,900

34,000

17,900

เด็กมีเตียง (06-11 ปี )

48,900

34,000

14,900

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี )

39,900

25,000

14,900

ตาราง
การเดินทาง

ผู้เดินทาง

2563

25 ก.พ.- 1 มี.ค.



รวม

ทารก (อายุไม่ ถงึ 2 ปี ) ไม่ มีเตียง ไม่ มีบริกำรอำหำรทุกมือ้ ไม่ มีท่ นี ่ ังรถโค้ ช

พักเดี่ยวเพิม่
(บาท)
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

6,900

5,000

อัตรานีร้ วม
Pocket Wifi Internet บริการบนรถโค้ ช
บริการน ้าแร่วนั ละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปน)
ุ่
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Sunday Explorer Asia Gold ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงิน
สูงสุด 2,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริ การดีนา่ รักประทับใจ สามารถเพิ่มให้ เป็ นกาลังใจในการทางานได้
ค่าโรงแรม ค่าเข้ าชมสถานที่ ค่าอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ ชปรับอากาศ ตามรายการที่กาหนด

(การห้ องพักเดี่ยวจะเป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปนุ่ และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้ าประเทศอื่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าใช้ จ่ายที่เป็ นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้ น
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชาระค่าทัวร์ผา่ นบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชาระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตร
เครดิตที่ออกให้ โดยธนาคารต่างประเทศ
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ หากบริการดีมีอธั ยาศัยได้ รับความประทับใจ สามารถให้ เพื่อเป็ นกาลังใจในการทางาน
การชาระเงิน
บริษัทรับมัดจา 10,000.- บาท สาหรับการจอง/ที่นงั่
ส่วนที่เหลือทังหมดช
้
าระ 30 วันก่อนการเดินทาง หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กาหนด
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนันถู
้ กจองเต็ม
เร็วกว่าปกติ หรือจาเป็นต้ องออกตัว๋ เครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงและค่าภาษี
สนามบินตามประกาศครัง้ ใหม่ของสายการบินที่มกี ารเปลีย่ นแปลง โดยไม่จาเป็นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจาท่ านละ 5 , 0 0 0 บาท
กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่ คืนเงินมัดจา ไม่วา่ จากกรณีใด
กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้ หมด
กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่ าบริการเต็มจานวนของราคารวมทัง้ หมด
หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ ายคณะทัวร์) สามารถทาได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายดังนี ้
 ทริ ปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 แจ้ งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
 แจ้ งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์
เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ ้นปี วันขึ ้นปี ใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์
เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็ นต้น
สาคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชน์ ทุกท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้ อ)


บริษัท ฯ ดาเนินงานเพื่อเป็ นตัวแทนในการนาเที่ยว ทุกเส้ นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นาเสนอในรายการทัวร์ ได้ วางเส้ นทางไว้
ล่วงหน้ าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ ข้อมูลสถิติของปี ก่อน ๆ และข้ อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปนมาอ้
ุ่
างอิง แต่จะไม่สามารถชี ้วัดได้ ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปี จะเหมือนเดิมหรือเปลีย่ นแปลง บ้ างเกิดสภาวะความ
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แปรปรวนทางธรรมชาติขึ ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ ดอก ไม้ ใบและไม้ ผล เป็ นต้ น ทั ้งนี ้บริษัทฯ พยายาม
นาเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ตามข้ อจากัดด้ านภูมิอากาศ ณ วัน
เดินทางจริ ง โดยจะคานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ สงู สุดของท่านลูกค้ าโดยส่วนใหญ่เป็ นหลัก
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั ้งหมดให้ กบั ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ ทั ้งหมด
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 25 ท่ าน(ผู้ใหญ่ )ขึน้ ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหาก
คณะทัวร์ มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 25 ท่ าน หรือเลือ่ น/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันก่อน
วันเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการจองและซื ้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้ เส้ นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ ใน
ประเทศญี่ปนุ่ ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์ นั ้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ทุกครั ้ง
(กรณีที่ท่านซื ้อ/ออกตัว๋ โดยมิได้ แจ้ งให้ บริษัททราบล่วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
กรณีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางเข้ า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ ในทุกกรณี
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้ าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้
เดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้ วง การก่อ
จลาจล ความล่าช้ าการเลือ่ นหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หากท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะตามกาหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้ วงดใช้ บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้ วยจากสาเหตุใดก็ตาม

ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้ วย
ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ ประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินแห่ งชาติสายการบินไทย
ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิง และค่าภาษี สนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงและ
ค่าภาษี สนามบินอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังการกาหนดราคาค่าทัวร์แล้ ว กรณีที่มกี ารเปลีย่ นแปลงดัง
กว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จาเป็นต้ องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จาเป็นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินไทย น ้าหนักกระเป๋ าเดินทางจาต้ องมี
น ้าหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกรณีที่น ้าหนักกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนด ท่านต้ องเสียค่าธรรมเนียมปรับ
ตามกฎสายการบิน (ข้ อกาหนดด้ านน ้าหนักอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในภายหลัง โดยยึดตามประกาศล่าสุด
ของสายการบินเท่านัน)
้
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตัว๋ โดยสาร
1.1 การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ(ตัว๋ ชันประหยั
้
ด) ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ
ท่านต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้ งทันทีเมือ่ ทาการจองทัวร์ )
1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คานวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ งค่าธรรมเนียม ณ วัน
ออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ ้นในภายหลัง ถือเป็ นค่าตัว๋ เครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผ้ ู
เดินทางต้ องเป็ นผู้ชาระ
1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดาเนิน
ได้ ภายหลังออกตัว๋ กรุ๊ปแล้ วเท่านัน้ โดยผู้โดยสารต้ องดาเนินการทุกขันตอนด้
้
วยตนเอง
1.4 ที่นงั่ บนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้ งคาขอได้ ตามขันตอน
้
แต่ไม่สามารถเข้ าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคาขอบล็อกที่นงั่ Long Leg ผู้โดยสารต้ องไปแจ้ งคาขอที่เคาน์เตอร์ เช็คอินในวัน
เดินทาง
1.5 กรณีที่บริษัททัวร์ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ วลูกค้ าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุก
กรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ
1.6 ในกรณีแจ้ งยกเลิกการเดินทางภายหลังขันตอนการออกตั
้
ว๋ เครื่องบิน ผู้เดินทางต้ องรอเงินคืนตามขันตอนของสายการบิ
้
นนัน้ ๆ
หรือแม้ ว่าคณะทัวร์ อาจยังไม่ออกตัว๋ เครื่องบินแต่ผ้ โู ดยสารแจ้ งยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่า
ตัว๋ ใบนันจะยกเลิ
้
กไม่ได้ ต้องชาระค่าตัว๋ เครื่องบินเต็มจานวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็ นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน
กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่ฯ ว่าตัว๋ เครื่องบินใบนัน้ ๆ สามารถยกเลิก/แก้ ไขหรือขอเงินคืนได้ หรื อไม่ )
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ ตวั๋ โดยสารแบบหมูค่ ณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ
ในเครือ Star Alliance ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทังหมด
้
เป็ นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุณาแจ้ งเบอร์ สมาชิกสะสมไมล์ตงแต่
ั ้ เริ่ มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้ อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ เพื่อสิทธิประโยชน์สงู สุดของท่านเอง
ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ ้นเครื่องทุกใบไว้ ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้ รับไมล์สะสม
เรียบร้ อยแล้ ว หากบัตรโดยสารขึ ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้ องใด ๆ ทังกั
้ บบริษัททัวร์ และสายการบิน
2. สายการบิน
2.1 สาหรับผู้เดินทางซึ่งตังครรภ์
้
สตรีตงครรภ์
ั้
ทกุ อายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจ้ งพนักงานทันทีเมือ่ ทาการจองทัวร์ ) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ
ผู้ร่วมเดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มปี ระวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกาหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเว้ นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้ งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสาคัญทุกเทศกาล บริ ษัทฯ ต้ องทาการ
ยืนยัน,ชาระมัดจาค่าตัว๋ หรือชาระเต็มจานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัด
จาหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้ วยกรณีใด ๆ
2.3 กระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง (เป็ นไปตามกฎของสายการบิน)
o น ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารใน
ชันประหยั
้
ด) หากกรณีที่สมั ภาระมีน ้าหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิ่มได้
o กระเป๋ าที่สายการบินอนุญาตให้ สามารถนาขึ ้นเครื่องได้ จะต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจาต้ องมีสดั ส่วน ดังนี ้
กว้ างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
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2.4 บางรายการทัวร์ ที่ต้องใช้ สายการบินภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋ าอาจถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐานได้
ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน

ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ

...ประกาศ...
เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ได้ ประกาศเป็นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
เรื่องการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ นัน้ ประกาศเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
สามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน
(หากผู้ยื่นประสงค์จะพานักในญี่ปนุ่ เกิน 15 วัน หรือไปทางาน หรือมีวตั ถุประสงค์อนื่ ๆ จะต้ องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
ผู้ที่จะเข้ าประเทศได้ นนั ้ ต้ องผ่านการพิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้
(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต)
ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จาเป็น เช่น
ตัว๋ เครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างพานักในญี่ปนได้
ุ่
เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น
ทางคอมแพ็ค และ/หรือหัวหน้ าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ไม่สามารถให้ การรับรองการเข้ าประเทศแก่ผ้เู ดินทางได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรือที่ได้ มีการชาระเสร็จสิ ้นแล้ ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ แต่ประการใด
ในการซือ้ บริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่ างใด คอมแพ็คถือว่ าท่ านรับทราบเงื่อนไข
ที่ทางคอมแพ็คกาหนดขึน้ แล้ วทัง้ สิน้ โดยไม่ มีข้อโต้ แย้ งใด ๆ ทัง้ สิน้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

