KANAZAWA SAKURA
P a g e |1

5D3N BY TG

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ ท่ำนได้นัง่ จิบกำแฟ
ชมวิวสวนสวยที่ สตำร์บคั สำขำที่ ได้รบั กำรโหวตว่ำสวยที่ สุดในญี่ปุ่น!!

นำท่ำนสู่เมือง นำโกย่ำ กิฟุ โทยำม่ำ คำนำซำว่ำ เกียวโต โอซำก้ำ
กิ ฟุ
หมู่บ้ำนชิ รำคำว่ำโก ซึง่ ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
ทำคำยำม่ำ เยีย่ มชม ทำคำยำม่ำจิ นยะ หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมือง
เก่า ซันมำชิ ซูจิ
โทยำม่ำ
เดินเล่นชมวิวที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่า ที่สวนคันซุย ปำร์ค และเยีย่ มชม
สตาร์บคั ที่ถูกจัดอันดับว่าสวยที่สุดในญี่ป่ ุน, ชมวิวจากบนยอดตึ กที่ ทำกำรรัฐบำลโท
ยำม่ำ สามารถชมวิวเมืองโทยาม่าได้ 360 องศา
คำนำซำว่ำ ชมดอกซำกุระที่ บำนสะพรังไปทั
่
วบริ
่ เวณปรำสำทคำนำซำว่ำ, เยีย่ มชมสวนญี่ป่ ุน
เคนโรคุเอ็น ทีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 3 สวยทีค่ นญีป่ ่ นุ ต้องไปซักครัง้ ในชีวติ
เกียวโต
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ซุม้ ประตูสแี ดงทีเ่ ส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โอซาก้า
ชมสวนลอยฟ้ าทีต่ กึ อุเมดะ สกาย, และอิสระช้อปปิ้ ง ย่านชิ นไซบาชิ , อิ ออน มอลล์

กำหนดกำรเดินทำง 10-14 / 11-15 เมษำยน 2561
(ช่วงเทศกำลสงกรำนต์)
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วันแรก
21.00 น.

วันที่สอง

00.05 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพื่อทาการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง

สนำมบินจูบุ เซ็นแทร์ >> ทำคำยำม่ำ >> อดีตจวนผูว้ ่ำทำคำยำม่ำ
>> เขตเมืองเก่ำซันมำชิ ซูจิ >> หมู่บำ้ นชิ รำคำว่ำโก >> โทยำม่ำ

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 644
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น จูบุ เซ็ น แทร์ เมื อ งนาโกย่ า ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ช่อื ว่า ลิ ตเติ้ ลเกี ยวโต นาท่านชม
ทาคายาม่า จิ นยะ หรือจวนผูว้ ่าแห่งเมืองทาคายาม่า ซึง่ เป็ นทัง้ ทีท่ างานและทีอ่ ยู่อาศัย
ของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
โตกุกาว่าในสมัยเอโดะ จากนัน้ นาท่านเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก เนื้อฮิดะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของ
ทีร่ ะลึกน่ ารักอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยร้านค้าเหล่านี้ยงั คงอนุรกั ษ์รปู แบบของบ้านใน
สมัย เอโดะกว่ า 300 ปี ก่ อ น ให้ ท่ า นได้เ ลือ กซื้อ ของที่ร ะลึก พื้น เมือ งและเก็บ เกี่ย ว
บรรยากาศอันน่าประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หมู่บ้านชิ ราคาว่ าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ป่ ุน ที่ได้รบั เลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ยงั คงความสวยงานจวบจนทุก
วันนี้ ท่านจะได้พบกับหมู่บา้ นโบราณสไตล์กสั โซ่ ซึง่ หาชมได้ยากในปั จจุบนั คาว่า กัส

KANAZAWA SAKURA 5DAYS 3NIGHTS BY TG ON 10-14 / 11-15 APRIL 2018

P a g e |3

คำ่

วันที่สำม

เช้ำ
08.00 น.

โซ่ แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็ นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง้ เดิมของญี่ป่ นุ โดยทีโ่ ครงสร้างของ
บ้านและหลังคาที่สร้างขึน้ จะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้าน
ถูกสร้างขึน้ โดยทีไ่ ม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและสามารถรองรับ
หิมะที่ต กหนัก ในช่ ว งฤดูห นาวได้ ถือ เป็ น ภูม ิปั ญ ญาของชาวญี่ป่ ุนที่ค วรค่ าแก่ ก าร
อนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บา้ นทีร่ าย
ล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดัง้ เดิมอันเงียบสงบทีจ่ ะทาให้ท่านประทับใจ
มิรลู้ มื ได้เวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางสู่เมืองโทยาม่า
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม TOYAMA ARK CANAL PARK หรือระดับเทียบเท่า

โทยำม่ำ >> สวนคันซุย ปำร์ค >> ชมวิ วจำกยอดตึกที่ทำกำรรัฐบำลเมือง
โทยำม่ำ >> คำนำซำว่ำ >> ปรำสำทคำนำซำว่ำ >> สวนเค็นโรคุเอ็น >>
ทะเลสำบบิวะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สวนคันซุย ปำร์ค สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่า ที่ชาวเมือง
มักจะมาเดินเล่นพักกายพักใจท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ ์ นอกจากนี้ยงั มีรา้ นกาแฟชื่อ
ดังอย่างสตาร์บคั มาตัง้ อยู่บริเวณสวน และยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ นสตาร์บคั ที่มวี วิ
สวยที่สุดในญี่ป่ ุนอีก ด้วย เนื่อ งจากทางร้านได้ออกแบบโครงสร้างให้กลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติและสามารถชมวิวทิวทัศน์ ท่สี วยงามยามจิบกาแฟ ไม่ว่ าจะตัวอาคารที่เป็ น
กระจกใส หรือระเบียงทีจ่ ดั โต๊ะหันหน้าออกสู่สวนสวยทีส่ ามารถชมวิวได้ตลอดทัง้ ปี ไม่ม ี
เบื่อ เนื่องจากทิวทัศน์ ในสวนสวยผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนัน้ พาท่านขึ้นชมวิว
เมืองโทยาม่า 360 องศาบนยอดตึกของอำคำรที่ ทำกำรรัฐบำลเมืองโทยำม่ำ ทีเ่ ปิ ด
ให้ชาวเมืองและนักท่องเทีย่ วได้ขน้ึ ชมวิวเมืองรวมไปถึงแนวเทือกเขาทาเทยาม่า หรือที่
คนไทยรูจ้ กั กันในนาม เจแปน แอลป์ โดยในวันทีอ่ ากาศดี ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปก
คลุมด้วยหิมะ รวมถึงวิวดอกซากุระทีบ่ านสะพรังไปทั
่ วเมื
่ อง
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่เมืองคำนำซำว่ ำ ซึ่งเป็ นเมืองที่มปี ราสาทโบราณและยังคงอบอวล
ด้วยบรรยากาศของเมือ งเก่ าในสมัยที่ยงั คงปกครองด้ว ยระบอบศักดิน าและสะท้อ น
ความเก่าแก่โบราณของวันคืนแบบญี่ป่ ุนเก่าๆ ด้วยศิลปะ เช่น ละครโน พิธชี งชา และ
ศิลปะการจัดดอกไม้ นาท่านเดินทางชม ปรำสำทคำนำซำว่ ำ ปราสาทของเจ้าเมือง
ตระกูลมาเอดะ ผูป้ กครองแคว้นคากะในอดีต ซึง่ ตระกูลมาเอดะได้ปกครองพืน้ ทีแ่ ถบนี้
เป็ นเวลานานกว่า 280 ปี ปราสาทคานาซาว่ าเป็ นป้ อมปราการที่ถู กล้อมรอบไปด้วย
คูน้าและมีช่องกาแพงเพื่อใช้ยงิ ปื นต่อสูจ้ ากการรุกรานของศัตรูภายนอก ตามแบบแปลน
การสร้างปราสาททัว่ ไปในญี่ป่ ุ น รวมถึง ความสวยงามก็ย งั เป็ น ที่ต รึงใจเช่ น กัน ตัว
ปราสาทจะมีห ลังคาสีต ะกัว่ ก าแพงปูน ปลาสเตอร์ส ีข าวติด กระเบื้อ งเป็ น ลวดลาย
กาแพงหินมีลกั ษณะแตกต่างกันตามช่วงเวลาการก่อสร้าง ซึ่งบางแห่งก็มอี ายุยนื ยาว
มากกว่า 400 ปี และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้พบกับต้นซากุระทีเ่ บ่งบานรอต้อนรับ
นักท่องเที่ยว เหล่าต้นซากุระที่พร้อมใจกันบานสะพรังโดยมี
่
ฉากพื้นหลังเป็ นปราสาท
คานาซาว่า สามารถสื่ออารมณ์ ให้ท่านรูส้ กึ ถึงความเป็ นญี่ป่ ุนอย่างแท้จริง (กำรบำน
ของดอกซำกุระขึ้นอยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ) จากนัน้ นาท่านชม สวนเคนโรคุเอน ที่
ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1822 บริเวณใจกลางเมือง ด้านข้างของปราสาทคานาซาว่า และ
เป็ นทีร่ จู้ กั กันว่าเป็ นสวนญี่ป่ นุ ประเภทจาลองทิวทัศน์ภูมปิ ระเทศทีส่ วยงามทีส่ ุด 1 ใน 3
แห่งของญี่ป่ ุน ซึ่งการสร้างสวนแห่งนี้ยดึ ตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศลิ ปะ
การสร้างและตกแต่ งแบบญี่ป่ ุ น โดยสวนแห่ งนี้ ได้รบั การดูแลรัก ษาเป็ น อย่างดีจาก
ทางการ และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านสามารถชมดอกซากุระที่สวนแห่งนี้ได้อกี เช่นกัน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท ะเลสำบบิ วะ ทะเลสาบที่ใหญ่ ท่สี ุ ดในญี่ป่ ุน มี
พืน้ ทีโ่ ดยรวม 670 ตารางกิโลเมตร และมีจดุ ทีล่ กึ ทีส่ ุด 104 เมตร เป็ นแหล่งทรัพยากรที่
สาคัญต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง และยังเป็ นหนึ่งในทะเลสาบทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโลก โดยมี
อายุกว่า 4 ล้านปี
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม BIWAKO PLAZA หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรเย็นภำยในโรงแรมที่พกั
ให้ ท่ านได้ ผ่ อนคลายกับการแช่ น้ า แร่รรรมชาติ เชื่ อว่ าถ้ าได้ แ ช่ น้ าแร่แล้ ว จะท าให้
ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้
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วันที่สี่

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ >> โอซำก้ำ >>
ช้อปปิ้ งชิ นไซบำชิ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ ำใส เป็ นวัด
ขนาดใหญ่และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวาง
เรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิห ารใหญ่ ซ่งึ ไม่ใช้
ตะปูในการก่อสร้าง หากแต่ใช้วธิ กี ารตอกเข้าลิม่ คล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระ
โพธิส ัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่ งนี้ สามารถถ่ ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้
สวยงาม เชิญ ดื่มน้ าศักดิส์ ิทธิ ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา
จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ป่ ุนตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึกเกี่ยวกับญี่ป่ นุ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีข่ น้ึ ชื่อ
ที่สุดของญี่ป่ ุน เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่ างๆ ของญี่ป่ ุน ทัง้ ด้วยแป้ งที่
เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต
ฯลฯ ผักดองญี่ป่ ุน สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือ
ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข้นึ ชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุ โอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่อง
เซรามิคญี่ป่ นุ ทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมายนานาชนิด จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อิ นำริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ ป็ นทีน่ ับถือของ
ชาวญี่ป่ ุน โดยส่ วนใหญ่ จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุ ขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุ ดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่ านจะพบเห็นรูปปั ้นเทพ
จิง้ จอกมากมาย โดยชาวญี่ป่ ุนชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษ ย์ ท่ านจะได้ต่ืน ตากับ เสาโทริอิท่ีเรียงรายเป็ นซุ้ มประตู ส ีแดง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA
ทีซ่ ายูร ิ นางเอกของเรือ่ งวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่เมืองโอซำก้ำ เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว ได้รบั
สมญานามว่า" เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้าและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
ตัง้ แต่ครัง้ อดีต ซึง่ บรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิ
่
ศทัง้ ในญีป่ ่ นุ เองรวมไปถึงจีนและเกาหลีต่าง
หลังไหลมาที
่
น่ ่ี จนทาให้โอซาก้าเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของ
ประเทศจนถึงปั จจุบนั อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดัง้ เดิมของญี่ป่ ุน มีความ
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คำ่

วันที่ห้ำ

เช้ำ

เป็ นเอกลักษณ์ตรงทีส่ ามารถผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ นาท่านเดินทางสู่ ย่ ำนชิ นไซบำชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า ทัง้
ร้านค้าเก่ าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า
รองเท้า กระเป๋ า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตา
กับลีลาชีว ิตของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุ กสนานและมีส ีสนั มากกว่าทางฝั ง่
โตเกียว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับจุดเด่นของแต่ละ
ร้านค้า เช่ น ปูย ัก ษ์ หน้ าภัต ตาคารขาปูย ัก ษ์ และสัญ ลัก ษณ์ เด่ น ของย่านนี้ ค ือ รูป
เครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ป่ ุนนัน่ เอง หรือ จะเดินเล่น
ย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึง่ ท่านสามารถลิม้ ลองขนมและอาหารขึน้ ชื่อของนครโอ
ซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมี
ชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ที่มสี นิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
อีกด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

โอซำก้ำ >> อำคำรอุเมดะ สกำย >> อิ ออน มอลล์ >> สนำมบินคันไซ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ต กึ อุเ มดะ เพื่อ ชมวิ วบนสวนลอยฟ้ ำ อุเมดะ สกำย ซึ่งถือ ได้ว่า
เป็ นอาคารสัญญลักษณ์ของบริเวณ SHIN UMEDA CITY สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1993 เป็ น
อาคารแฝดคู่ ชัน้ บน 40 ชัน้ มีทางเชื่อมกันได้ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นเมืองโอซาก้า
โดยรอบได้ ภายในตัว อาคารเป็ นที่ทาการของบริษทั ห้างร้าน โชว์รูม สถานที่จดั งาน
รื่น เริง หอประชุม โรงภาพยนต์ และที ่ใ ต้ด นิ ชั น้ หนึ ่ง ย งั ม ี FOOD THEME PARK
"TAKIMIKOJI" ซึ่งถูกออกแบบให้เป็ นบรรยากาศสมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง
จากนัน้ เดินทางสู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่าน
ได้เ ลือ กซื้อ อาทิเ ช่น ของใช้ใ นบ้า น เครื่อ งแต่ง ตัว ของเล่น ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต และ
ร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
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เที่ ยง
บ่ำย
17.35 น.
21.25 น.

อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัรยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทาการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กาหนดการเดินทาง 10-14 / 11-15 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

56,900.- บาท

26,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

51,300.- บาท

24,300.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

42,900.- บาท

20,300.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.- บาท

9,900.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทริ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญ าติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทริ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
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*** เด็กอายุตา่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือ ง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะค านึ งถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถู กต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่าน
ได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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