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นาโกย่ า-มัตสึ โมโต้ -ปราสาทมัตสึ โมโต้ -ไร่ วาซาบิไดโอะ-นางาโน่ -หุบเขาแอลป์ -คุโระเบะ-มูโรโดะ-ทาเตยามะ
ทาคาาม่ า-ทาคายาม่ า จินยะ-ซันมาชิ ซุจ-ิ หมู่บ้านชิราคาวา-นาโกย่ า-ช้ อปปิ้ ง SAKAE

กาหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ
ช่วงเวลาเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ2-3 ท่าน

เด็กตํ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กตํ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริ ม)

เด็กตํ่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)

พักท่าน
เดียว
จ่ายเพิ่ม

25-30 เมย. 61
10-15 พค.61

65,900
57,900

65,900
57,900

64,900
56,900

63,900
55,900

8,000
8,000

บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่ าบริการเพิม่ ขึน้ ในกรณีทผี่ ู้เดินทางไม่ ครบ 25 ท่ าน
*ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรี ยกเก็บภาษีน้ าํ มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**
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วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ... ณ ชั้น 4 ชั้ นผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ บริเวณเคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย
*เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รอต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน*
00.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุ วรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 644
พร้อมการบริ การของสายการบินที่สะดวกสบาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดการเดินทาง
สิ่ งทีค่ วรทราบ : สายการบินจะทาการปิ ดให้ บริการ CHECK-IN ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 3 0 นาทีและไม่ มีประกาศเตือนขึน้
เครื่อง ดังนั้นทุกท่ านจาเป็ นต้ องพร้ อมกัน ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่ อนเวลาเครื่องออก 45 นาที
21.30 น

วันที่สอง นาโกย่ า-มัตสึโมโต้ -ปราสาทมัตสึโมโต้ -ไร่ วาซาบิไดโอะ-นางาโน่
08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญีป่ ุ่ น ... ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากตรวจเช็ค
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว ...
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้
มัตสึ โมโตะ(Matsumoto) เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ มีจุดท่องเที่ยวที่สาํ คัญที่สุด คือ
ปราสาทมัตสึ โมโตะ 1 ในปราสาทดั้งเดิมที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็ นเมืองเริ่ มต้นในการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ ดังนี้ แอลป์ ญี่ปุ่น คามิโกจิ โนริ คุระ และเส้นทางทาเทยาม่า-คุโรเบะอัลไพน์ เมืองนี้จะมีสัญลักษณ์เป็ น
ลูกบอลเทมาริ (Temari Tread Ball)ที่จะทําขึ้นจะเส้นด้ายหรื อไหมพรมเอามาม้วนให้กลมขนาดเท่าฝ่ ามือ มีลวดลาย
ต่างๆที่สวยงาม ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย TONKATSU SETเซตข้ าวหมู
ทอด ทงคัสสึ , ข้ าวสวย,ผักดอง, และซุ ปมิโสะ

บ่ าย

นาท่ านสู่ ปราสาทมัตสึ โมโต้ ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวติ ของ
ขุนนางในสมัยก่อน ในฤดูใบไม้ผลิบริ เวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมา
มีชีวติ ชีวาด้วยสี สันของดอกซากุระอีกครั้ง
ปราสาทมัตสึ โมโต้ เป็ น
ปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าประจําชาติ การตัดกัน ของสี ดาํ และสี ขาวของ
ผนังปูนด้านนอกปราสาท ทําให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น หลังจากนั้นนําท่าน ไร่ วาซาบิได
โอะ(Daio Wasabi Farm) ตั้งอยูใ่ นเมืองชนบทอาซุ มิโนะ( Azumino) ใกล้มตั สึ โมโตะ ซึ่งเป็ น 1 ในไร่ วาซาบิที่ใหญ่
ที่สุดประจําประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย การปลูกวาซา
บิในไร่ แห่งนี้มีความพิถีพิถนั อย่างมาก โดยใช้น้ าํ บริ สุทธิ์ จากลําธารที่ไหล
มาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซึ่ งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนอกจากได้ชมไร่ วาซาบิแล้ว ยังมีร้านขายของ
และร้านอาหารเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากวาซาบิอีก
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ด้วย ไม่วา่ จะเป็ นวาซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกงกะหรี่ วาซาบิ ไส้กรอกวาซาบิ นํ้าสลัดรสวาซาบิ เบียร์ ที่ทาํ
จากวาซาบิ นํ้าวาซาบิ ไอศกรี มรสวาซาบิ และช็อกโกแลตรสวาซาบิ
ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม บริการท่ านด้ วยเมนู BF INTER+SOFTDRINK

ที่พกั

Shinshu Royal Matsushiro Hotel หรือเทียบเท่ า
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี , ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบ
การเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันที่สาม นางาโน่ -เจแปนแอลป์ -ทาคายาม่ า
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “หุบเขาแอลป์ ญีป่ ุ่ น หรือ ทาเทยาม่ า ” เส้นทางผ่านเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่นเป็ นเส้นทาง ท่องเที่ยวที่คุณ
สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามและน่าตื่นเต้น สนุกกับการนัง่ ยานพาหนะหลากหลาย ที่จะพาคุณขึ้นไป
ยังที่ราบสู ง ที่สูงถึง 2,400 เมตร ชมความงดงามของธรรมชาติใจกลางขุนเขาของจังหวัดโทะยะมะและจังหวัดนากา

โนะการเดินทางที่ยงิ่ ใหญ่ มีความสวยงามโดดเด่นให้ได้ชม แตกต่างกันไปทั้ง 4 ฤดูกาล และช่วงเวลานี้เป็ นช่วงเวลา
ที่ดีที่จะได้เพลิดเพลินไปกับสี เขียวสดของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่นมูโรโดะ (Murodo)เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาทาเทยาม่า(Tateyama Mountain Range) กิจกรรมที่นิยมในฤดูร้อนและ
ฤดูใบไม้ร่วง คือการปี นเขาไปยังรอบๆยอดเขา และหุ บเขาจิโงคุดานิ( Jigokudani) ซึ่งเราสามารถมองเห็นภูเขาไฟได้
จากจุดนี้ แต่ไม่อนุญาติให้เข้าใกล้เนื่องจากมีความเข้มข้นของก๊าซภูเขาไฟสู งมาก
เส้นทางแอลป์ เป็ นเส้นทางที่มีทศั นียภาพงดงามน่าประทับใจแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่นเชื่อมต่อระหว่างเมือง
โอมะจิ จังหวัดนากาโน่ ,จังหวัดโทยาม่า และทะเลญี่ปุ่น พื้นที่บริ เวณนี้มีหิมะตกเป็ นจํานวนมาก ช่วงที่เส้นทางเปิ ด
กลางเดือนพฤษภาคม 2 ฝั่งทางจะถูกล้อมรอบไปด้วยกําแพงหิ มะสู งนับ 10 เมตร จะมีรถบัสไฮบริ ดจ์รับส่ งผูโ้ ดยสาร
จากฝั่งโทยาม่าไปยังมูโรโดะ ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นที่จะไต่ข้ ึนไปยังภูเขาทาเตยาม่า หนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของญี่ปุ่น
จากมูโรโดะ
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เทีย่ ง

 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขามูโรโดะ บริการท่านด้ วย
JAPANESE SET เซตอาหารญีป่ ุ่ นบนยอดเขาแอล์ ป
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
ทาคายาม่ า เป็ นเมืองในจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ในปี
ค.ศ. 2011 มีจาํ นวนประชากร 92,369 คน มีขนาดพื้นที่ท้ งั สิ้ น 2,177.67 ตาราง
กิโลเมตร ทะกะยะมะมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ ยุคโจมง เป็ นหมู่บา้ นช่างไม้ที่มีชื่อเสี ยง มีความเชื่อกันว่าช่างไม้จาก
เมืองทะกะยะมะเข้าร่ วมสร้างพระราชวังเกียวโต และวัดอารามต่างๆในเกียวโต
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม บริการท่ านด้ วยเมนู BF INTER+SOFTDRINK

ที่พกั

Takayama Green Hotel หรือเทียบเท่ า
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี , ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบ
การเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันที่สี่

ทาคายาม่ า จินยะ - ซันมาชิ ซุจิ – หมู่บ้านชิราคาวา – นาโกย่ า - ช้ อปปิ้ ง SAKAE

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ทาคายามาจินยะ อดีตจวนผูว้ า่ แห่ง เมืองทาคายามา(Takayama Jinya) เป็ นที่ทาํ งานและที่อยู่ อาศัยของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ ภายใน
จวนฯ กว้างขวางและแบ่งเป็ นห้องต่างๆ มากมาย ทั้งห้องทํางานของ
ข้าราชการชั้นสู ง ห้องรับแขก ห้องเก็บส่ วย ห้องนํ้า แม้แต่หอ้ งที่แสดง
เครื่ องมือทรมานก็มีให้ชม ห้องที่ดีที่สุดในบ้านมักเป็ นห้องแบบ garden
view คือเห็นวิวของสวนแบบญี่ปุ่นที่สวยเรี ยบ ในช่วงฤดูหนาวสวนจะ
เต็มไปด้วยหิ มะ จะมีก็แต่ตน้ สนที่ไม่ผลัดใบ ทําให้ได้เห็นฟอร์ มสวยๆ
ของต้นสน ถ้าเป็ นฤดูใบไม้ผลิ สวนนี้คงสวยดีทีเดียว ส่ วนของข้าวของเครื่ องใช้ที่จดั แสดงก็ไม่มีอะไรมาก จะมี
เอกสารเก่า อาวุธ ชุดของข้าราชการสมัยโบราณ หลังจากนั้นนําท่าน ซั นมาชิ ซู จิ (San-machi Suji) อาคารย่านเมือง
เก่า อยูไ่ ม่ไกลจากศาลาว่าการเมืองเก่า เดินข้าม สะพานแดงนากาบะชิ
(Nakabashi) มานิด ซัง-มาชิ ซูจิ เป็ นชุมชนย่านเมืองเก่า สองข้างถนนนั้น
เรี ยงรายไปด้วยอาคารไม้เก่าๆ สองชั้นแบบญี่ปุ่น ซึ่ งก็ดดั แปลงให้เป็ นร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม หรื อเรี ยวกัง บริ เวณที่หน้าร้านหน้า
บ้านแต่ละหลังจะเป็ นทางนํ้าไหลซึ่ งเป็ นนํ้าที่ไหลลงมาจากภูเขา
นอกจากนี้ยงั มีบริ การรถลากให้ได้เลือกใช้บริ การเพื่อชมบรรยากาศแบบย้อนยุคได้อีก และต้องไม่ลืมเลือกซื้ อตุก๊ ตา
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ซารุ โบโบะ ที่มีหลากหลายขนาด ซึ่งตุก๊ ตาใช้เป็ นเครื่ องราง ที่ทาํ ให้มีความสุ ข โชคลาภสุ ขภาพ
นําท่านสู่ หมู่บ้านชิ ราคาว าโกะ หมู่บา้ นประวัติศาสตร์ แห่งชิราคาวาโกะเป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นประวัติศาสตร์ ที่มี
Gassho-zukuri Gassho-zukuri เป็ นรู ปแบบการสร้างบ้านแบบญี่ปุ่น โดยการ
เอาไม้มาจัดวางคล้ายพนมมือและมีหลังคาที่เป็ นแพลาด Gassho-zukuri เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามากซึ่ งจะสามารถพบเห็นได้ใน
เฉพาะ Shirakawa-go และ Gassho-zukuri เท่านั้นในปี 1995 Gassho-zukuri
ของชิราคาโกะและ Gokayama ได้รับการขึ้นทะเบียนเป๊ นมรดกโลกโดย
UNESCO’s world cultural heritage site หมู่บา้ นชิราคาโกะเป็ นหมู่บา้ นที่มี Gassho-zukuri มากที่สุดถึง 152 หลังจาก
3 หมู่บา้ นที่ถูกเลือก Gassho-zukuri ยังคงมีผอู ้ ยูอ่ าศัยจนปั จจุบนั นี้ วัด, โรงนา, ศาลเจ้า , ทางนํ้า เป็ นสิ่ งที่ถูกคัดเลือก
ให้เป็ นสิ่ งที่ควรอนุรักษ์ดว้ ย การได้ชมทิวทัศน์ของบ้านพร้อมๆกับธรรมชาติ
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยเมนู HIDA PORK
MISO YAKI SET เซตหมูย่างมิโซะ บนใบโฮบะ
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคชูบุ และมี
ประชากรมากเป็ นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิก
บนเกาะฮอนชู เป็ นเมืองเอกของจังหวัดไอชิและเป็ นหนึ่งในเมืองท่าหลักของญี่ปุ่นซึ่ ง ประกอบไปด้ว ย โตเกียว,โอ
ซาก้า, โกเบ, โยโกฮาม่า, ชิบะ และ คิตะกีวชู หลังจากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง
ย่าน Sakae ถือเป็ นย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า
เป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่รวมไปถึงสาขาของร้านแบ
รนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยูท่ ี่นี่ นอกจากห้างสรรพสิ นค้าขนาด
ใหญ่แล้ว ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งของร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ที่พากันตั้งเรี ยง
รายอยูส่ องฝั่งถนน ซึ่ งเป็ นร้านขนาดใหญ่มีหลายชั้นให้คุณได้เลือกสรรกัน
อย่างเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาเช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu
miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
บริการท่ านด้ วยเมนูบุฟเฟ่ ต์
YAKINIKU+SOFTDRINK บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างยากินิคุ เนือ้ หมู เนือ้ วัว ของทอดทาน
เล่น ของหวาน ผลไม้ พร้ อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งส์

Apa Nagoya Excellent หรือเทียบเท่ า
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วันที่ห้า ปราสาทนาโกย่ า-วัดเจ้ าแม่ กวนอิมโอสึคนั นง-ช้ อปปิ้ งโอสึ -ย่ านซาคาเอะ-สนามบินนาโกย่ า
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทนาโกย่า” ปราสาท ที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทําลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1959
และภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่ งลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงามอันรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ
1 คู่ ซึ่ งลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทาํ ด้วยทองคําบนยอดปราสาทอีกด้วย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมโอสึ ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองนาโงย่าและเป็ นวัดที่ได้รับความนับถือจากชาว
ญี่ปุ่นเป็ นจํานวนมาก วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอ
ยาสุ มีคาํ สั่งให้ยา้ ยศาลเจ้าจากกิฟุมาไว้ยงั เมืองนาโงย่าวิหารหลักของวัดเป็ นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดแห่งนี้
แม้จะถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภยั หลายครั้งแต่ยงั อยูร่ อดมาได้ หลังจากขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเรี ยบร้อย ให้
ท่านเพลิดเพลินกับสิ นค้าราคาสุ ดประหยัด ณ ย่านการค้าโอสึ ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณด้านข้างของวัดแห่งนี้นนั่ เอง

เทีย่ ง
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยเมนู
ชาบูชาบู
บ่ าย นาท่าน
ช้ อปปิ้ งย่านการค้ าซาคาเอะ ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง มีร้าน
รวงประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านนี้จะมีหา้ งดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA,
BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า พร้อมทั้งยังมี ร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้ อ
เลือกทานอีกด้วย ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซ้ื อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
ตามฤดูกาล และพิเศษสุ ดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
เพือ่ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินอย่างเต็มทีจ่ ึงไม่ มีบริการอาหารมือ้ เย็น
พร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่ า

วันที่หก สนามบินนาโกย่ า-เดินทางกลับกรุงเทพฯ-สุ วรรณภูมิ
00.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน นาโกย่า โดยเที่ยวบินที่ TG 647
04.30 น. เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง
******************** NAGOYA-MASTUMOTO-TAKAYAMA-SHIRAKAWAKO ********************
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หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสมเนื่องจากสภาพลม,ฟ้ า,อากาศและสถานการณ์ในการ
เดินทางในขณะนั้นเพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็ นสําคัญ

กาหนดการเดินทางและอัตราค่ าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2-3 ท่ าน

เด็กตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

เด็กตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( ไม่ มเี ตียงเสริม )

พักท่ านเดียว
จ่ ายเพิม่

25-30 เมย. 61

65,900

65,900

64,900

63,900

8,000

10-15 พค.61

57,900

57,900

56,900

55,900

8,000

ท่านสามารถผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิต
กสิ กรไทย KBANK / ไทยพาณิ ชย์ SCB / ซิ ต้ ีแบงค์ CITYBANK / กรุ งศรี KRUNGSRI
โดยชําระเป็ นเงินสด 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือท่านสามารถชําระผ่านบัตรเครดิต
โดยปราศจากดอกเบี้ย 0% นานถึง 4 เดือน (กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
* บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น หากมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
*ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรี ยกเก็บภาษีน้ าํ มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-นาโกย่า-กรุ งเทพฯ
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
 โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนที่พกั โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยไกด์และหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)

Japan Apls 6

DAY TG-2018
CODE JPSP002

8

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม






ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณี ที่ท่านต้องการใบกํากับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั คณะ 5,000 เยนต่อนักท่องเที่ยว 1 ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั คณะ ตามความพึงพอใจ

เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน














กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 20 ,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ สาเนาหน้ าหนังสื อเดินทาง PASSPORT
มายังบริษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้ กต็ ่ อเมื่อไม่ สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 30
ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์ อนื่ ให้ ถ้ าท่านต้ องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% โดย
มีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่ งไปถึงท่านเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได้
ตัว๋ เครื่ องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ REFUND หรื อเลื่อนวันกลับ หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ กรณี ท่านจะ
กลับก่อนหรื อเลื่อนวันเดินทางกลับ กรุ ณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะต้องซื้ อตัว๋ ใหม่เองใน
กรณี ไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้ อจากทางบริ ษทั เนื่องจากเป็ นคุณสมบัติของตัว๋ ที่ออกมาจากทางสาย
การบิน

เงือ่ นไขการยกเลิก





ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ
กรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ /ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมดของราคาทัวร์ 100 % /ท่าน

