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SPECIAL HERITAGE
5DAYS 3NIGHTS BY TG

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น ให้ท่านได้นังจิบกาแฟ
ชมวิวสวนสวยทีทีสตาร์บคั สาขาทีได้รบั การโหวตว่าวิวสวยทีสุดในญีปุ่ น!!
น

นําท่านสูสู่เมืองนาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า
เกียวโต โอซาก้า
กิ ฟุ
หมู่บ้านชิชิ ราคาว่าโก หมูบ่ า้ นเก่าแก่ซงได้
ึ รัรบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
ทาคายาม่า เยียมชม ทาคายาม่าจิ นยะ หรืออดีตจวนผูว้ ่าแห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมือง
เก่า ซันมาชิ ซูจิ
โทยาม่า
เดินเล่นชมวิวทีสวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่าทีสวนคั
คันซุย ปาร์ค และเยียมชม
สตาร์บับคั ทีถูกจัดอันดับว่าวิวสวยทีสุดในญีปุ่น, ชมวิวจากบนยอดตึ
ยอดตึ กที ทําการรัฐบาล
โทยาม่า สามารถชมวิวเมืองโทยาม่าได้ 360 องศา
คานาซาว่า เยียมชมปราสาทคานาซาว่
ปราสาทคานาซาว่ า ทีอดีตกองทัพของญีปุ่นใช้เป็ นฐานทัพ, เยียมชมสวน
ญีปุน่ เคนโรคุเอ็น ทีติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยที
สวยทีคนญีปุน่ ต้องไปซักครัง7 ในชีวติ
เกียวโต
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ทีติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7
สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดืมสายนํ%าศักดิ -สิทธิ - 3 สาย, ชมเสาโทริ
ชม
อิ ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ ซุม้ ประตูสแี ดงทีเรียงรายเป็ นเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โกเบ
สนุ กสนานกับกิจกรรมกระดานเลือนหิมะทีร็อคโค่ สโนว์ พาร์ค
โอซาก้า
อิสระช้อปปิ%ง ย่านชิ นไซบาชิ , อิ ออน มอลล์
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กําหนดการเดินทางปี 2562
8-12 / 22-26 / 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์
12-16 / 19-23 / 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม
5-9 มีนาคม
วันแรก
21.00 น.

วันทีสอง

00.05 น.
07.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที(สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน, 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพื(อทําการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง

สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผูว้ ่าทาคายาม่า
>> เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ >> หมู่บา้ นชิ ราคาว่าโก >> โทยาม่า

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี(ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที(ยวบิ นที( TG 644
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น จูบุ เซ็ น แทร์ เมื อ งนาโกย่ า ประเทศญี( ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน, ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน, ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองทีได้ชอว่
ื า ลิ ตเติ, ลเกียวโต นํ าท่านชม
ทาคายาม่า จิ นยะ หรืออดีตจวนผูว้ ่าแห่งเมืองทาคายาม่า ซึงเป็ นทัง% ทีทํางานและทีอยู่
อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาว่าในสมัยเอโดะ โดยภายในอาคารจะจําลองห้องต่ างๆ รวมทัง% ข้าวของ
เครืองใช้ในสมัยโบราณ รวมไปถึงโกดังเก็บข้าวทีอยู่ด้านหลังของจวนผูว้ ่าฯ จากนัน% นํ า
ท่านเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ ซึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าต่ างๆ อาทิ
เช่น ร้านขายสาเก เนื%อฮิดะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของทีระลึกน่ ารักอย่างซารุโบโบะ
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เที(ยง
บ่าย

คํา

วันทีสาม

เช้า
08.00 น.

หลากสี โดยร้านค้าเหล่านี%ยงั คงอนุ รกั ษ์รปู แบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
ให้ท่านได้เลือกซือ% ของทีระลึกพืน% เมืองและเก็บเกียวบรรยากาศอันน่ าประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ หมู่บ้านชิ ราคาว่ าโก หนึงในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญีปุ่น ทีได้รบั เลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมือปี ค.ศ.1995 ทียังคงความสวยงามจวบจนทุก
วัน นี% ท่ า นจะได้ พ บกั บ หมู่ บ้ า นโบราณสไตล์ ก ั ส โซ่ ซึ งหาชมได้ ย ากในป จั จุ บ ั น
คํ า ว่ า กัส โซ่ แ ปลว่ า พนมมือ ซึงเป็ น สไตล์ ก ารก่ อ สร้ า งแบบดัง% เดิม ของญีปุ่ น โดยที
โครงสร้า งของบ้า นและหลัง คาทีสร้า งขึ%น จะคล้ายกับ การพนมมือ ของพระพุ ท ธเจ้า
โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึน% โดยทีไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรง
และสามารถรองรับหิมะทีตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ญั ญาของชาวญีปุ่นที
ควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของ
หมู่บา้ นทีรายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดัง% เดิมอันเงียบสงบทีจะทําให้
ท่านประทับใจมิรลู้ มื ได้เวลาอันสมควร นําท่านออกเดินทางสู่เมืองโทยาม่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ที(พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

โทยาม่า >> สวนคันซุย ปาร์ค >> ชมวิ วจากยอดตึกทีทําการรัฐบาลเมือง
โทยาม่า >> คานาซาว่า >> ปราสาทคานาซาว่า >> สวนเค็นโรคุเอ็น >>
ทะเลสาบบิวะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่สวนคันซุย ปาร์ค สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่า ทีชาวเมือง
มักจะมาเดินเล่นพักกายพักใจท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ 9 นอกจากนี7ยงั มีรา้ นกาแฟชือ
ดังอย่างสตาร์บคั มาตัง7 อยู่บริเวณสวนและยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ นสตาร์บคั ทีมีววิ
สวยทีสุ ดในญีปุ่นอีกด้ว ย เนื องจากทางร้านได้ออกแบบโครงสร้างให้กลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติและสามารถชมวิวทิวทัศน์ ทสวยงามยามจิ
ี
บกาแฟ ไม่ว่าจะตัวอาคารทีเป็ น
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เทียง
บ่าย

คํา

กระจกใส หรือระเบียงทีจัดโต๊ะหันหน้าออกสู่สวนสวยทีสามารถชมวิวได้ตลอดทัง7 ปี ไม่ม ี
เบือ เนืองจากทิวทัศน์ ในสวนสวยผันเปลียนไปตามฤดูกาล จากนัน7 พาท่านขึ7นชมวิว
เมืองโทยาม่า 360 องศาบนยอดตึ กของอาคารที ทําการรัฐบาลเมืองโทยาม่า ทีเปิ ด
ให้ชาวเมืองและนักท่องเทียวได้ขน7ึ ชมวิวเมือง รวมไปถึงแนวเทือกเขาทาเทยาม่า หรือ
ทีคนไทยรูจ้ กั กันในนาม เจแปน แอลป์ โดยในวันทีอากาศดี ท่านจะได้เห็นเทือกเขาที
ปกคลุมด้วยหิมะเป็ นแนวยาวไปจนไกลสุดสายตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า ซึงเป็ นเมืองทีมีปราสาทโบราณและยังคงอบอวล
ด้ว ยบรรยากาศของเมือ งเก่ าในสมัยทียังคงปกครองด้ว ยระบอบศัก ดินาและสะท้อ น
ความเก่ าแก่ โบราณของวันคืนแบบญีปุ่นเก่าๆ ด้วยศิลปะเช่น ละครโน พิธชี งชา และ
ศิลปะการจัดดอกไม้ นํ าท่านเดินทางชม ปราสาทคานาซาว่า ปราสาทของเจ้าเมือง
ตระกูลมาเอดะ ผูป้ กครองแคว้นคากะในอดีต ซึงตระกูลมาเอดะได้ปกครองพืน7 ทีแถบนี7
เป็ นเวลานานกว่า 280 ปี ปราสาทคานาซาว่าเป็ นป้อมปราการทีถูกล้อมรอบไปด้วย
คูน7ํ าและมีช่องกําแพงเพือใช้ยงิ ปื นต่อสู้จากการรุกรานของศัตรูภายนอก ตัวปราสาทมี
หลัง คาสีต ะกัว กํ า แพงปูน ปลาสเตอร์ส ีข าวติด กระเบื7อ งเป็ น ลวดลาย กํ า แพงหิน มี
ลักษณะแตกต่างกันตามช่วงเวลาการก่อสร้าง ซึงบางแห่งก็มอี ายุยนื ยาวมากกว่า 400
ปี จากนัน% นําท่านชมสวนเคนโรคุเอน ทีถูกสร้างขึน% ในปีค.ศ.1822 บริเวณใจกลางเมือง
ด้านข้างของปราสาทคานาซาว่า และเป็ นทีรู้จกั กันว่ าเป็ นสวนญีปุ่นประเภทจําลอง
ทิวทัศน์ภมู ปิ ระเทศทีสวยงามทีสุด 1 ใน 3แห่งของญีปุ่น ซึงการสร้างสวนแห่งนี%ยดึ ตาม
ศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศลิ ปะการสร้างและตกแต่งแบบญีปุ่น ได้เวลาอัน
สมควร นํ าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบิ วะ ทะเลสาบทีใหญ่ทสุี ดในญีปุ่น มีพ7นื ทีโดยรวม
670 ตารางกิโลเมตร และมีจุดทีลึก ทีสุด 104 เมตร เป็ นแหล่ งทรัพยากรทีสําคัญต่ อ
อุตสาหกรรมในวงกว้าง และยังเป็ นหนึงในทะเลสาบทีเก่าแก่ทสุี ดในโลก โดยมีอายุกว่า
4 ล้านปี
นําท่ านเข้าสู่ที(พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรมทีพัก
ให้ ท่า นได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ,า แร่ธรรมชาติ เชื( อว่ า ถ้ าได้ แช่ นํ,าแร่ แล้ ว จะทําให้
ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน,

SPECIAL HERITAGE 5DAYS 3NIGHTS BY TG ON JANUARY – MARCH 2019

P a g e |5

วันทีสี

เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> โอซาก้า >>
ช้อปปิE งชิ นไซบาชิ

เช้า
เช้า

08.00 น.

เทียง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพือนํ าท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดนํEาใส เป็ นวัด
ขนาดใหญ่และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง7 อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวาง
เรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง7 จากพื7นดินขึ7นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซงไม่
ึ ใช้
ตะปูในการก่อสร้าง หากแต่ใช้วธิ กี ารตอกเข้าลิมคล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระ
โพธิส ตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่ งนี7 สามารถถ่ ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้
สวยงาม เชิญดืมนํ7 าศักดิ 9สิทธิ 9สามสายอันเกิดขึ7นจากธรรมชาติทีไหลมาจากเทือกเขา
จากนัน7 เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญีปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การเลือกซือ7 สินค้าพืน7 เมืองและของทีระลึกเกียวกับญีปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีขึน7 ชือ
ทีสุดของญีปุ่น เป็ นต้นกําเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่ างๆ ของญีปุ่น ทัง7 ด้วยแป้งที
เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร ี ช็อกโกแลต
ฯลฯ ผักดองญีปุ่น สําหรับคนทีชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือ
ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ทีขึ7นชือไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ทีช่ วยลดคอเลสเตอรอล, เครือง
เซรามิคญีปุน่ ทัง7 กานํ7าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีระลึกอีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพือสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเป็ นทีนับถือของ
ชาวญีปุ่น โดยส่ วนใหญ่ จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุ ขสบาย และขอพรในเรืองของการ
ั7
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตทีอุ ดมสมบู รณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่ านจะพบเห็นรูปปนเทพ
จิง7 จอกมากมาย โดยชาวญีปุ่นชือว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายัง โลกมนุ ษย์ ท่ านจะได้ตืนตากับเสาโทริอิทีเรียงรายเป็ นซุ้มประตู ส ีแ ดง ซึงเป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีมีมากกว่าพันต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4
กิโลเมตร และยังเป็ นหนึงในฉากของภาพยนตร์เรือง MEMORIES OF GEISHA ทีซายูร ิ
นางเอกของเรืองวิงลอดซุม้ ประตูเพือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
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คํา

วันทีห้า

เช้า
08.00 น.

จากนัน7 นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว
ได้รบั สมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เนืองจากเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้าและวัตถุดบิ ที
สําคัญตัง7 แต่ครัง7 อดีต ซึงบรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิศทัง7 ในญีปุ่นเองรวมไปถึงจีนและ
เกาหลีต่างหลังไหลมาทีนี จนทําให้โอซาก้าเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที
สําคัญของประเทศจนถึงปจั จุบนั อีกทัง7 ยังเป็ นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดัง7 เดิมของญีปุ่น
มีความเป็ นเอกลักษณ์ ตรงทีสามารถผสานมรดกทางประวัติศาสตร์อนั เก่ าแก่ เข้ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นํ าท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ7 งชือดังของนครโอ
ซาก้า ทัง7 ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง7 สินค้าแฟชันล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย
เสื7อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด
และตืนตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าทีดูจะสนุ กสนานและมีสสี นั มากกว่า
ั
ทางฝงโตเกี
ยว รวมทัง7 ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีระลึกกับจุดเด่นของ
แต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี7คอื รูป
เครืองหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่นนันเอง หรือ จะเดินเล่น
ย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึงท่านสามารถลิม7 ลองขนมและอาหารขึน7 ชือของนครโอ
ซาก้า ทัง7 ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี7ยงั มีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมี
ชือเสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ทีมีสนิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื7อ
อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ที(พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

โอซาก้า >> โกเบ >> ลานสกีรอ็ คโค่ สโนวพาร์ค >> อิ ออน มอลล์ >>
สนามบินคันไซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมือ งท่าทีสําคัญ ของญีปุ่นในอดีตหลัง การแผ่นดินไหว
ณ วันที 17 มกราคม ปี ค.ศ.1955 นํ าท่านเข้าสู่ ลานสกีรอ็ คโค่ สโนว์ พาร์ค อิสระ
ให้ท่านเพลิด เพลินกับกิจกรรมกระดานเลือนหิม ะท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน หาก
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เที ยง
บ่าย
17.25 น.
22.00 น.

ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอืนๆ ของทางสกีรสี อร์ทอาทิ สกี, สโนว์บอร์ด ฯลฯ ท่าน
ต้อ งชํ า ระค่า กิจ กรรมต่า งๆ เอง ไม่ไ ด้ร วมอยู ่ใ นค่า ทัว ร์ (รายการอาจม กี าร
เปลียนแปลงสถานทีเล่นกระดานเลือนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม) จากนัน7 เดินทาง
สู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าทีมีสนิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื7อ อาทิ
เช่น ของใช้ใ นบ้า น เครืองแต่ง ตัว ของเล่น ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต และร้า นอาหารก่อ น
เดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า เพือทําการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทางปี 2562
8-12 / 22-26 / 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์
12-16 / 19-23 / 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม
5-9 มีนาคม
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Bวเครื(องบิ น

ราคาไม่รวมตั Bวเครื(องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

46,900.- บาท

24,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

42,300.- บาท

22,500.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,300.- บาท

18,600- บาท

สําหรับท่านที( ต้องการพักเดี(ยว เพิ( มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

**ราคานีE รวมรายการทัวร์ ค่าตั Hวเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง% จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ%นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน% ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ -ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั Fวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ% ตั Fวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ% าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ% าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน% อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง% นี%ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน%
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน% ให้
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อัตราค่าบริ การนี, รวม
1. ค่าตั Fวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน% ประหยัด
2. ค่านํ%าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั Fวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น%ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น%ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น%ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน%
เครืองได้ท่านละ 2 ชิน% เท่านัน% (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีมี 3 เตียงเดียวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีททางโรงแรมไม่
ี
สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล% ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ%ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง (มีค่าใช้จา่ ยเพิมเติม)
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง% นี%เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน%ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึงเดียว ***

7. ค่าภาษีน%ํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระเพิมเติม
ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %
อัตราค่าบริ การนี, ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ% ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ%าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
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5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ%าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ% าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื(อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน% ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการคืน
เงินมัดจําทัง% หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั % หมด
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั Fวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ -ในการคืน
เงินค่าตั Fวและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง% นี%ขน%ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ นสํ าคัญ ทีสุ ด ทางบริษัท ฯ จะไม่ รบั ผิด ชอบต่ อ การห้า มออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน
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ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง% หมดหรือบางส่วน นอกจากนี%ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ -ในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง% นี%ขน%ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลียน
ของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทีเกิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน% ให้แล้วเท่านัน%
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน% และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ -ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ ายทีเกิด ขึ%น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเ ช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ ง ไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที(ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื( อ นไขต่ า งๆ ที( ท างบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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