VIP JAPAN TAKAYAMA JAPAN ALPS USJ
PINKMOSS 6 DAYS 3 NTS

BY JL

กำหนดกำรเดินทำง
18-23 พฤษภำคม 2561 / 19-24 พฤษภำคม 2561

Day

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว / สำยกำรบินเจแปน แอร์ ไลน์ (JL)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโงย่ ำ

วันที่ 2

สนำมบินนำโงย่ ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ - ทำคำยำม่ ำ จินยะ - เขตเมืองเก่ ำซำนมำจิซูจิ

วันที่ 3

เจแปนแอลป์ [กำแพงหิมะ] – ออนเซน – บุฟเฟ่ ต์ ขำปู

วันที่ 4
วันที่ 5

ชมพิง้ ค์ มอส - ภูเขำไฟฟูจิ ชั้น 5 - รถไฟด่ วนชินคันเซ็น-ทะเลสำบฮำมำนะ-เมืองนำโง
ย่ ำ
สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อ

วันที่ 6

สนำมบินคันไซ - กรุงเทพฯ

วันแรกของกำรเดินทำง
22.00น.

วันทีส่ อง
00.25 น.
08.00 น.

เทีย่ ง

อำหำร
โรงแรม
หรือเทียบเท่ำ
เช้ ำ เทีย่ ง เย็น
โรงแรมทำคำยำม่ ำกรีน
หรือเทียบเท่ ำ
โรงแรมคำวำคูชิโกะโท
มิโนโกะ หรือเทียบเท่ ำ
โรงแรมนำโงย่ ำซำคำ
เอะ หรือเทียบเท่ ำ
-

-

-

-

กรุ งเทพ
กรุ๊ ปทัวร์ พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำที่ 8 แถว R เคำน์ เตอร์
สำยกำรบินเจแปน แอร์ ไลน์
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารเช็คอินและ
สัมภาระในการเดินทาง

สนำมบินนำโงย่ำ – หมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะ - ทำคำยำม่ ำ จินยะ - เขตเมืองเก่ ำซำนมำจิซูจิ

-

-

-

-

-

-

เทีย่ ง ค่ำ

เหิ รฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
JL738
ถึงท่าอากาศยานเมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย
หมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะ เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็ นมรดก
โลกในปี 1995 ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช-สึ คุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความ
กว้าง 10 เมตร ซึ่งมีโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว อีกทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติท้ งั สิ้ น อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้
เพื่อนามาใช้มุงเป็ นหลังคาขนาดหนาแต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี และชื่อที่ได้มาจากคาว่า “กัสโช” ซึ่ งแปลว่า “พนมมือ”
ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากันนัน่ เอง
พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยูต่ ามลาธารหน้าบ้าน ซึ่ง
จะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้ เท่านั้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เมืองทำคำยำม่ ำ เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซึ่ งได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ลิตเติ้ลเกียวโต (Little
Kyoto)” แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น ซึ่ งอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรม
อันเก่าแก่ที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณแห่ งประวัติศาสตร์ ของ ยุคสมัยเอโดะ รวมถึงมีการ
อนุรักษ์ความเก่าแก่ของสถานที่ต่างๆให้คงอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นวัด ศาลเจ้า สะพาน
และบ้านเรื อนที่จดั ตกแต่งได้อย่างงดงามและลงตัวกับบรรยากาศอันร่ มรื่ น แบบเมืองเกียวโต
ในอดีต นอกจากนี้ ในสมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึ กว่าเป็ นช่างไม้ฝีมือ
ดีมีชื่อเสี ยงที่สุดอีกด้วย
นาท่านชมด้านนอก ทำคำยำม่ ำ จินยะ–จวนผูว้ า่ ทาคายาม่า หรื อ ที่วา่ การอาเภอเก่าเมือง
ทาคายาม่า เป็ นทั้งสถานที่ ทางานและที่พกั อาศัยของ ผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ นานกว่า 176 ปี
เป็ นสิ่ งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริ หลังสุ ดท้ายที่สมบูรณ์ ซึ่ งยังหลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั เดิม
สร้ างขึ้ นปี ค.ศ.1615 ช่ วงการปกครองระบบศักดิ นาปลายศตวรรษที่19 (ภายใต้การปกครอง
ของโชกุน ตระกูลโตกุกาว่า–สมัยเอโดะหรื อกว่า 300 ปี มาแล้ว) จนกระทัง่ รัฐบาลเข้ามาดูแลและ
ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริ งลักษณะคล้าย พระราชวั ง ย่ อ ส่ วน ตั ว
อาคารถูกล้อมรอบด้วยกาแพงดู แข็งแกร่ ง สามารถเข้าสู่ ตวั อาคารด้วยประตูอนั โอ่อ่าสง่ างาม
ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นห้องบัญชาการห้องรับรอง ห้องเครื่ อง ห้อง
โถงอเนกประสงค์ แยกส่ วนแต่ละห้องอย่างชัดเจนท่านสามรถถ่ายรู ปบริ เวณด้านนอกของทาคา
ยาม่า จินยะ
เขตเมืองเก่ ำซำนมำจิซูจิ ให้ท่านเดินชมถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และซึ่ง
เต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆที่ยงั คงอนุ รักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ ที่ที่ซ่ ึ งเหมือนให้ท่านได้ถูกย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 300 ปี
ก่อน และให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจตาม
อัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม ทำคำยำม่ ำ กรีน หรือเทียบเท่ำ
นำท่ ำนอำบนำ้ แร่ สปำรีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รี ยกว่ำ “ออน
เซน” เพือ่ สุ ขภำพ และผิวพรรณทีด่ ี
เจแปนแอลป์ [กำแพงหิมะ] – ออนเซน – บุฟเฟ่ ต์ขำปู
เช้ ำ เทีย่ ง ค่ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นาท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนยักษ์ก้ นั น้ าที่ใหญ่มหึ มา
ที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น จะมี ส ายรุ ้ งพาดผ่านตลอดปี ที่ โอบล้อมด้วยภูเขานับร้ อยลู กและชม
ทัศนียภาพของวง ล้อมเขาหิ มะ มีความสู งถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่ งใช้
เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ น ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดย
จะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร เดินทางบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็ นกาแพงหิ มะสู ง

เทีย่ ง

ชัน(SNOW WALL) สู งกว่าสิ บเมตร ยามเปิ ดเส้นทาง นับเป็ นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ
จากนั้นนาท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยัง ส ถ า นี คุ โ ร เ บ ะ -ไ ด ร ะ
ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ งเป็ นเคเบิ้ลคาร์ แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จ น สุ ด
เส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิ มะที่ตกรุ นแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นนาท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ า
ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดคันโบะ นาท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้
ภูเขาทาเท
ยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยูส่ ู งที่สุดในญี่ปุ่น สู่ สถานีมูโรโดะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ยอดเขำทำเทยำม่ ำ มีความสู ง 3,015 เมตร ซึ่ งสู งเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ
และยังเป็ นหนึ่ งในสามภูเขาศักดิ์ สิทธิ์ ตามความเชื่ อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บ
ภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่ าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ งในวันที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง สามารถ
มองเห็ นได้ไกลถึ งภูเขาไฟ ฟูจิ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สถานี บีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ
ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยว
ความประทับใจตามอัธยาศัย นาท่านโดยสารเคเบิ้ล คาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานี ทาเทยาม่า ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม คำวำคุชิโกะ โทมิโนโกะ หรือเทียบเท่ำ
(อิม่ อร่ อยกับเมนูบุฟเฟ่ ขำปูยักษ์ เสริฟไม่ อ้นั )
นำท่ ำนอำบนำ้ แร่ สปำรีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รี ยกว่ ำ “ออนเซน” เพือ่ สุ ขภำพ และผิวพรรณทีด่ ี

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

ชมพิง้ ค์ มอส -ภูเขำไฟฟูจิ ชั้น 5 – รถไฟด่ วนชินคันเซ็น – ทะเลสำบฮำมำนะ - เมืองนำโงย่ำ เช้ ำ เทีย่ ง รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ชื่นชมกับดอกชิบะ ซากุระ หรื อที่รู้จกั กันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ
ทุ่งพิง้ ค์ มอส ที่พร้อมเพรี ยงกันเบ่งบานอวดสี สันฉู ดฉาดงดงามท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย
พร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็ นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชม
สี สันที่เต็มทัว่ ทั้งภูเขาตงแตตนปลายเดอนเมษายน-ต้นเดื อนมิถุนายนของทุกปี (ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ)และส่ งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้น้ ี จะทาให้ท้ งั เมืองหอมกรุ่ นไปทัว่ อาณา
บริ เวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจาแห่งความสดงามไว้ราลึก และทุกครั้งที่นา
ภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะราลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้ น5) ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และเป็ นภูเขาที่สูงที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสู งถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็ นที่ระลึก กับ
ภูเขาไฟที่ถือได้วา่ มีความสวยงามและเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
(กำรขึน้ ชมภูเขำไฟฟูจิ ชั้ น 5 ขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศหำกอำกำศไม่ เอือ้ อำนวย ทำงบริษัทฯ ขอนำ
ท่ ำนชมวิวสวยงำมด้ ำนล่ ำงเพือ่ ควำมปลอดภัยของทุกท่ ำนเป็ นสำคัญ)

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสู่ สถานีคาเคคาว่า เพื่อทดลองขึ้นรถไฟด่ วนชิน
คันเซ็น หรื อ รถไฟหัวกระสุ นความเร็ วสู งสุ ดเฉลี่ย 240 ก.ม./
ชม. สู่ สถานีรถไฟฮามามัตสึ
ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่และเป็ นแหล่
เพาะพันธุ์ปลาไหลที่มีชื่อเสี ยง ที่นี่เป็ นจุดพักผ่อนของผูม้ า
เยือน ด้วยบรรยากาศที่รายล้อมด้วยต้นไม้หลายพันชนิ ด อีกทั้งยังมี ร้านค้าขายของที่ระลึก และ
อาหาร ขนมอร่ อยจากเมืองซามูไรทาให้ที่นี่มีผมู ้ าเยือนไม่ขาดสาย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนำโงย่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม นำโงย่ำ ซำคำเอะ หรือเทียบเท่ำ
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนำ้ ใส – โอซำก้ำ - ช้ อปปิ้ งชินไซบำชิ
เช้ ำ เทีย่ ง รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังก่อตั้งเฮย์อนั เคียวในปี 794
และเป็ นที่พกั อาศัยของพระจักรพรรดิมากว่า 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็ นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน
จนได้รับการประกาศให้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็ นสถานที่ที่
ทรงคุณค่าให้เป็ นมรดกโลก และที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ทาง
ธรรมชาติอนั งดงามมากมาย เป็ นเมืองที่ผคู้ นมากมายให้ความสนใจมาถ่ายทาภาพยนต์ อาทิ เรื่ อง
MEMORIAL OF A GEISHA
วัดคิโยมิสึ หรื อ วัดน้ าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาฮิงายามา สาเหตุที่เรี ยกว่า"วัดนำ้
ใส" ก็เนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธิ์ จากแม่น้ า 3 สาย ซึ่ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจาก
เทือกเขา โดยมีความเชื่อกันว่า หากได้ดื่มน้ า 3 สายนี้ มีความเชื่อว่าหากเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ สาย
แรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายที่สองร่ ารวย มัง่ คัง่ และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่าน
เลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อนี้ได้ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788
(สมัยนาระประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวายแด่พระโพธิ สัตว์กวนอิม 11 พักต์ หรื อสร้างขึ้นมา
ก่อนที่เกียวโตจะเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึจึงได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกอัน
เก่าแก่กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่ วดั เรี ยกกันว่า“ถนนสำยกำนำ้ ชำ”เนื่องจากในอดีตเคยมีร้าน
ขายถ้วยชาเครื่ องปั้ นดินเผาเรี ยงรายตลอดสองข้างทาง ปัจจุบนั มีร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น
อาทิ ชุดกิโมโน ตุก๊ ตาในชุ ดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ ม เข็มกลัด ที่ติดตูเ้ ย็น เป็ นต้น ขนมที่มี
ตัวอย่างให้ชิมก่อนตัดสิ นใจซื้ อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว ของที่เกี่ยวกับ
ศาสนา ความเชื่อ จาพวกเครื่ องราง และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ

วันที่หก
00.55 น.
04.40 น.

นาท่านสู่ เมืองโอซาก้านาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซำก้ำ นาท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ ” ย่านการค้า
ของเมืองโอซาก้า ... พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสี ยง และร้านบูติคหรู หราด้วย และตื่นตากับแฟชัน่ อัน
ทันสมัย ... เชิญท่านสนุกสนานกับการ เลือกชมและซื้อสิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง
“ไดมำรู ” นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหาร ทีมีมากมายหลายร้าน ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้อง บนตึก บิ๊ก
คาเมล่า, เครื่ องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่ องสาอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า
เครื่ องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ
สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
รับประทำนอำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย
ได้ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินคันไซ เพือ่ เดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ

สนำมบินคันไซ – กรุ งเทพฯ
เหิ รฟ้ าเพื่อกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
ถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหำนคร โดยสวัสดิภำพ

-

อัตรำค่ ำบริกำร

JL

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +
1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

18-23 พฤษภำคม 61

รวมตั๋ว

52,900

49,900

49,900

46,900

7,900

19-24 พฤษภำคม 61

รวมตั๋ว

52,900

49,900

49,900

46,900

7,900

ไม่ รวมตั๋ว

29,900

26,900

26,900

23,900

7,900

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว เพิม่

รำคำเด็กทำรก อำยุ ตำ่ กว่ ำ 2 ขวบ รำคำ 9,000 บำท
***หมำยเหตุ กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทำงจำนวน 30 ท่ ำนขึน้ ไป***
หำกมีผู้เดินทำงไม่ ถึง 30 ท่ ำน ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม




ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
รำคำนีร้ วมภำษีนำ้ มัน ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2560 และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในกำรปรับภำษีนำ้ มันขึน้ หำกทำงสำยกำร
บินมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้ งให้ ทรำบก่ อนกำรออกตั๋วเครื่องบิน


















ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 30 กก. (สายการบินไทย)
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมไม่เกิน 46 กก. (สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และค่ ำภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3% ซึ่งต้ องจ่ ำยเพิม่ จำกรำคำค่ ำทัวร์

เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ

***กรุณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ ำนทำกำรจองทัวร์ ***
หำกท่ ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ ทำงบริษทั ฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ รับทรำบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ ำงเรียบร้ อยแล้ว








ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่ามัดจา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และกำรจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภำระ และค่ ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้อง
ชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระใน
ส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมำยเหตุ.. (สำคัญมำก ผู้โดยสำรที่เดินทำงต้ องรับทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง

1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ ำใช้ จ่ำย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์ ดังกล่ ำว

