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คามิโคจิ ดินแดนแห่งสายน้า
ท่ามกลางหุบเขาทีส่ วยราวกับ
สวรรค์บนดิน
วัดคิโยมิสึ สักการะเจ้าแม่
กวนอิม และชมทิวทัศน์ผา่ นทาง
ระเบียงไม้ของวิหารหลัก
หมูบ่ า้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เยี่ยมชมหมูบ่ ้านสไตล์กสั โซ–สึคุ
ริ ยกย่องจากองค์การยูเนสโก้
ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5
ปราสาททีร่ อดพ้นจากเพลิงไหม้
และการถูกท้าลายจากสงคราม
สวนโออิชิ สวนดอกไม้หลาย
สายพันธุ์ พร้อมชมวิวฟูจิ
TG 622 : BKK – KIX l 23.59 - 07.30

เมนูแนะน้า

TG 677 : NRT – BKK l 17.25 - 21.55

เมนูพเิ ศษเต็มอิม่ กับ บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์ !
เมนูขนชื
ึ อ่ ของเมืองทาคายาม่า - หมูยา่ งมิโสะบนใบโฮบะ จัดเต็มส่งท้ายก่อนกลับด้วยบุฟเฟ่ต์ ปิง้ ย่างสุดพรีเมีย่ ม

วันที่
1
2
3
4

5

6

18-23 ตุลาคม 2565

ราคา

79,900.-

รายการ
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
( TG 622 : 23.59 - 07.30 น.)
สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดน้ าใส คิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า
** ที่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

อาหาร
-

-

-

-

-

นาโกย่า – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่า
** ที่พกั HIDA TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

ทาคายาม่า – คามิโคจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ยามานากะ
** ที่พกั FUJI MATSUZONO หรือเทียบเท่า

ยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจชิ ้นั 5 - สวนโออิชิ - ชินจูกุ - โตเกียว
** ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
( TG 677 : 17.25 - 21.55 น. )

-

-
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วันทีแ่ รกของการเดินทาง

-/-/-

• สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
20.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 บริเวณเคาน์ เตอร์เช็คอินสายการบินไทย
กรุ ณานากระเป๋าเดิ นทางมาพบเจ้าหน้าที่ บริ ษั ท ฯ ที่ คอยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระ ก่อนนาไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.59 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2 ของการเดินทาง

-/L/D

• สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดน้ าใส คิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า

ถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าเวลาไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
เดินทางสู่ จังหวัดเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาเปลี่ยนเป็ น
เอโดะ (คือโตเกียวในปั จจุบนั ) นาท่านเดินทางสู่ วัดน้ าใส คิโยมิสึ หรือ วัดน้ าใส ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณเนิ นเขาฮิ
งาชิยาม่า เชิญดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้ มีชื่อเสียง
ด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็ นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัว อาคารของ
วิหารโดยมีเสาค้าถึง 139 ต้น เป็ นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้ งจอกขาว สร้างขึ้ นจากความร่วมมือร่วมใจ ของ
กลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้ งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่า
งาม โทริอิ หรือ ซุ ม้ ประตู ญี่ ปุ่นโบราณ จานวนมากกว่า หมื่นคู่ซุม้ ประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็ น
อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุ รกิจ
ที่ ป ระสบความส าเร็ จ สร้า งถวายสัก การะ ณ ศาลเจ้า แห่ ง นี้ ที่ ท่ า นคุ น้ ตาด้ว ย เสาไม้สี แ ดง ในฉาก
ภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีรา้ นขาย อุดง้ จิ้ งจอก หรือ คิสึเนะ อุดง้ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะ
ลองลิ้ มรสชาติความอร่อย
07.30
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เย็น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ และเป็ นเมืองหลักของจังหวัดไอจิ ถือเป็ น
ศูนย์กลางระหว่างโตเกียวกับโอซาก้า ทั้งยังเป็ นที่ต้งั ของบริษัทผลิตยานยนต์สญ
ั ชาติญี่ปุ่นมากมาย อาทิ
โตโยต้า ซูซกู ิ และฮอนด้า มอเตอร์ นาโกย่า ยังเป็ นบ้านของสามขุนนางที่สาคัญในระบบศักดินาของญี่ปุ่น
แต่สถานที่ทางประวัติศาสตร์บางส่วนได้ถูกทาลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้เมืองแห่งนี้ ได้ถูก
สร้างขึ้ นใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็ นศูนย์กลางแห่งอุ ตสาหกรรม และเต็ มไปด้วยความของความทันสมัย ใน
ปั จจุบนั
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการเดินทาง

B/L/D

• นาโกย่า – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่า
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1995 พบกับ หมูบ่ า้ นสไตล์กสั โซ–สึคุริ เป็ นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สอง
มือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ นสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของ
บ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถ
รองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี อัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ เมื องทาคายาม่ า สมญา ลิ ตเติ้ ลเกี ย วโต เมืองเล็ ก ที่ น่ารัก อันเก่ าแก่ ใ นหุ บ เขาซึ่ งคงสภาพ
ธรรมชาติไว้ได้เป็ นอย่างดี และได้รบั การอนุ รกั ษ์สถานที่ต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนผัง
เดียวกับเกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้-ที่จดั แต่งน่ ารัก เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนารา
ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่าได้ถูกจารึกว่าเป็ น ช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
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เย็น

นาท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็ นทั้งสถานที่ทางาน และที่อยู่
อาศัยของ ผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิ ดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี เป็ นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่ า ยุ คคานาโมริห ลัง
สุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั แต่เดิมสร้างขึ้ นปี ค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศักดิ
นาปลายศตวรรษที่ 19 (ภายใต้ก ารปกครองของโชกุ นตระกูลโตกุ กาว่าสมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี
มาแล้ว) จนกระทัง่ รัฐบาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึ้ นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริง ลักษณะคล้าย
พระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกาแพงดูแข็งแกร่ง และสามารถเข้าสู่ตวั อาคารด้วยประตูที่ มี
ความโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้อง
เครื่อง ห้องเตรียมอาหาร ห้องโถงอเนกประสงค์แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน
จากนั้นเชิญท่านสัมผัสความเป็ นอยู่ที่ยงั คงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดาเนิ นชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะ
ประทับใจแน่ นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้ อสินค้าพื้ นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยว
บรรยากาศแสนคลาสสิคตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลื อดลม
เดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้ กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ใน
สภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ปุ่นนี่ เองทาให้มีผูก้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ ได้
ลงอาบน้ าแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 4 ของการเดินทาง

B/L/D

• ทาคายาม่า – คามิโคจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ทะเสสาบยามานะกะ
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านสู่ คามิโคจิ ดินแดนแห่งสายน้ าท่ามกลางหุบเขาที่เค้าว่ากันว่าสวยอย่างกับสวรรค์บนดิน จนใคร
หลายๆ คนตั้งปณิธานว่าจะต้องไปให้ได้ซักครั้ง ปั จจุบนั พื้ นที่บริเวณคามิโคจิได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็ น
สถานที่ชมทัศนี ยภาพอันงดงามเป็ นพิเศษ มีคุณค่าเทียบเท่ากับสมบัติชาติ และ อนุ สรณ์ทางธรรมชาติ
พิเศษ หมายถึงสถานที่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อประเทศและในระดับโลก ปั จจุบนั สถานที่ที่
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ได้รบั การขึ้ นทะเบียนพร้อมกันถึง 2 ประเภทมีแค่ 2 แห่งเท่านั้นคือ คามิโคจิ และ หุบเขาคุโรเบะ มาถึงคา
มิโคจิแล้ว ยังไงก็ตอ้ งไปถ่ายรูปกับ สะพานกัปปะ (Kappa Bridge) ที่ทอดข้ามผ่านแม่น้ าอาซุสะพร้อมกับ
ทิวทัศน์ของภูเขาทางด้านหลัง ถือเป็ นจุดชมวิวและถ่ายรูปยอดฮิตของที่นี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดา ตั้งตระหง่านนี้ ว่ากันว่าเป็ นเท็นชุคาคุหลังคา
5 ชั้น พื้ น 6 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงั หลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั และได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นสมบัติชาติ พื้ นที่
ส่วนอื่ นๆ ภายในปราสาทก็ ไ ด้รับการขึ้ นทะเบี ย นเป็ นสถานที่ ท างประวัติศาสตร์ของชาติ จุ ดเด่ นของ
ปราสาทมัตสึโมโตะอยูท่ ี่กาแพงสีดาของเท็นชุคาคุ เลยมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั บริเวณ ทะเลสาบยามานากะ ณ โรงแรม FUJI MATSUZONO HOTEL หรือ
โรงแรมเทียบเท่า
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลื อดลม
เดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้ กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ใน
สภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ปุ่นนี่ เองทาให้มีผูก้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ ได้
ลงอาบน้ าแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 5 ของการเดินทาง

B/L/D

• ทะเลสาบยามานะกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - สวนโออิชิ - ช้อปปิ้ งชินจูกุ - โตเกียว
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณชั้นที่ 5 ซึ่งเป็ นจุดที่รถโดยสาร
สามารถขึ้ นไปจอดได้ ฟูจิเป็ นภูเขาไฟที่สูงที่ สุดในญี่ ปุ่น และยังเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ ปุ่นอีก ด้วย
ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่
แตกต่างกัน และเป็ นภูเขาไฟที่สวยงามไม่วา่ จะมองจากมุมไหนก็ตาม
(การขึ้ นชมภูเขาไฟฟูจชิ ้นั 5 นั้นขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศอานวย)
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนโออิชิ สวนดอกไม้ที่เป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอีกหนึ่ งแห่ง เป็ น
สวนที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้หลายสายพันธุท์ ี่ถูกนามาหมุดเวียนปลูกกันตลอดทั้งปี มีถนนคนเดินความยาว
350 เมตร ที่ ละลานตาไปด้วยสีสันของทุ่งดอกไม้ที่กาลังผลิบานตามฤดูกาล ทั้งดอกพิงค์มอส สีชมพู
ละมุนสายตา ดอกลาเวนเดอร์ สีม่วงสบายตาที่ส่งกลิ่นหอมไปทัว่ พื้ นที่ ดอกโกเกีย สีแดงสด สะกดสายตา
และมีดอกไม้ชนิ ดอื่นๆ อีกกว่า 90 ชนิ ด ที่กระจายอยู่ทวั ่ พื้ นที่ นับเป็ นสวนดอกไม้ที่มีความสวยงาม และ
อยูท่ ่ามกลางพื้ นที่ธรรมชาติที่เป็ นแลนด์มาร์กสาคัญของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เย็น

นาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่ เต็มไปด้วย
ผูค้ นมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นาท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของ
ญี่ปุ่น ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้ งที่มี
ความเจริญอันดับหนึ่ งของโตเกียวปั จจุบนั ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่ สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัด
แต่งอย่างหรูหราน่ ารักหลากสไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็ นที่ นิยมทั้งชาวญี่ ปุ่น มีท้งั เครื่องสาอาง
กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย
กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์
อีเล็ กทรอนิ กส์ กล้องถ่ายรูปดิ จิ ตอล หรือสินค้าเอาใจคุ ณผูห้ ญิ ง เสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า
เครื่องสาอางยี่หอ้ ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั โตเกียว ณ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการเดินทาง

B/-/-

• โตเกียว - วัดอาซากุสะ - อิออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง
สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมง ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟ
กระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็ นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้ าผ่า เชื่อว่าเป็ นเทพ
เจ้าผูค้ อยปกปั กรักษาสันติภาพแห่งโลกนาความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือก
ชม–เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ เป็ นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคา
มิเซะที่ ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้ นเมืองที่ ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี
อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้ อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้ อสินค้าจากร้านค้า
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้
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ให้ท่านช้อปปิ้ งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุ กสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่าง
ในร้านราคาชิ้ นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้ อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิเช่น ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด
และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคี้ ยว ฯลฯ
กลางวัน ไม่รวมอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า)
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื่อกลับ
กรุงเทพฯ
17.25 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677
21.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข
**********************************************************
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กาหนดการเดินทาง

18-23 ตุลาคม 2565
ค่าบริการ
ผูใ้ หญ่เดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน
ท่านละ 79,900 บาท
ท่านละ 76,900 บาท
ท่านละ 72,900 บาท
ท่านละ 68,900 บาท

กรณีผใู ้ หญ่ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบินฯ ลดท่านละ 25,000.-บาท เด็ก ลดท่านละ 22,000.-บาท
กรณีไม่สามารถหาเพื่อนร่วมห้องพักได้หรือประสงค์ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 บาท

--- หมายเหตุ --กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิ นไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามที่ รายการระบุ (รวมค่าภาษี สนามบิ นและภาษี น้ า มัน
เรียบร้อยแล้ว) (กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง น้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม ถือขึ้ นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)
2. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
3. ค่าห้องพักโรงแรมที่พกั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่รายการระบุ
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดที่ระบุในรายการ
6. ค่าบริการมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์
7. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด
8. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,0000 บาท
(ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุและสุขภาพสูงสุดท่านละ
2,000,000 บาท)
※ บริษัทฯได้จด
ั ทาแผนประกันการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ โดยใช้แผนประกันการเดินทาง
ต่างประเทศ โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกู ค้าติดเชื้ อโควิด-19 หรืออุบตั เิ หตุตา่ งๆ ที่เกิดขึ้ น
ภายในวันเดินทางเท่านั้น (สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้)
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อัตรานี้ ไม่รวมค่าบริการ
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้มีระบุในรายการ
2. ค่าภาษี น้ ามันในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ทางบริษัทฯได้ทาการออกบัตรโดยสาร
เครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่สายการบินกาหนด
4. ค่าทิปมัคคุเทศน์ หัวหน้าทัวร์ และพนักงานขับรถ หากบริการดีและประทับใจ ท่านสามารถให้เพื่ อเป็ น
กาลังใจในการทางานได้
5. ค่า VAT 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง (หากประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางกาหนด)
7. ค่ า โรงแรมหรื อ สถานที่ กัก ตัว (ASQ) ในกรณี ที่ มี ก ารตรวจพบเชื้ อฯ ทั้ง ประเทศต้น ทางและประเทศ
ปลายทาง (ถ้ามี)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นจากสถานการณ์ COVID-19
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
1. ชาระค่ามัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจอง 3 วัน
2. ยอดที่เหลือทั้งหมด ชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกาหนด
※ ทางบริ ษั ท อาจมีก ารเรี ย กเก็ บ ยอดที่ เ หลื อทั้งหมด ก่ อน 30 วัน ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ จ าเป็ นต้องออกบัต ร
โดยสารเครื่องบินก่อนกาหนด เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนต่างของค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง และภาษี สนามบินที่สาย
การบินมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนเดิ นทาง 30 วันขึ้ นไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้ นจริง (อาทิเช่น ค่ามัดจา
บัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจาค่าบริการในต่างประเทศ)
2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ท้งั หมด
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% เต็มจานวนจากราคาทัวร์ท้งั หมด
ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดเหตุจากเที่ยวบินถูกยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า การ
ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ สภาพการจราจร การระบาดของโรคติดต่อ การมีสิ่งของ
ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของที่ท่านทาสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนื ออานาจการควบคุมของบริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รบั ผิ ดชอบและไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ประเทศต้น
ทาง หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ซึ่งถือว่าอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเหตุอาจจากเที่ยวบินล่าช้า
สภาพอากาศ หิมะตกหนั ก พายุ ไต้ฝ่ ุน แผ่ นดิ นไหว สึนามิ สภาพการจราจร การระบาดของโรคติ ดต่ อ การ
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ประท้วง เป็ นต้น โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสิ่งสาคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐาน
การบริการเช่นเดิม
ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรโดยสาร
1. ในการเดินทางแบบหมู่คณะ (บัตรโดยสารชั้นประหยัด) ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถ
เลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับได้
2. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันเชื้ อเพลิง และค่าภาษี สนามบิน จะถูกคานวณตามอัตราที่สายการบินแจ้งค่าธรรมเนี ยม ณ
วันที่ออกราคาทัวร์ หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับอัตราค่าธรรมเนี ยมใด ๆ เพิ่มขึ้ นในภายหลัง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือเป็ นค่าธรรมเนี ยมบัตรโดยสารเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูช้ าระ
3. กรณีที่ท่านมีความประสงค์ตอ้ งการยกระดับชั้นที่นัง่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะดาเนิ นการได้ภายหลังจากที่ออกบัตรโดยสารหมูค่ ณะเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยผูโ้ ดยสารต้องดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงทุกขัน้ ตอนด้วยตนเอง
4. การจัด ที่ นั่ง ของกรุ๊ป เป็ นไปตามเงื่ อ นไขของสายการบิ น ที่ เ ป็ นผู ้ก าหนด ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯไม่ส ามารถเข้า ไป
แทรกแซงได้ ทั้งนี้ สายการบินจะไม่รับ คาขอ LONG LEG ผูโ้ ดยสารต้องดาเนิ นการแจ้งคาขอที่ หน้าเคาน์ เตอร์
เช็คอินในวันเดินทางเท่านั้น การจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสายการบินที่เป็ นผูก้ าหนด
5. การเก็บสะสมไมล์ โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ต้ังแต่ที่ท่านทาการจองทัวร์ และเพื่อสิทธิประโยชน์ ที่
สูงสุดของท่านเอง กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารขึ้ นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางมาถึงประเทศ
ไทยว่าได้รบั ไมล์สะสมจากสายการบินเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารหาย ท่านไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ
กับบริษัททัวร์และสายการบินได้
ข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักอาจจะไม่ติดกันเสมอไป จึงทาให้
ห้องพักแบบต่างๆ อาทิเช่น ห้องพักเดี่ยว (Single Room , ห้องพักคู่ (Twin/Double Room) , ห้องพักแบบ 3
ท่าน (Triple Room) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้แบบแยกเป็ น 2 ห้องติดกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์ใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลกรุณาแจ้งความประสงค์ท่านให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
และต้องขออภัยล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังได้
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