บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ซอยมหำดไทย ถ.ลำดพร้ ำว122 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310
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** ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊ อปปี้ , เบบีบ้ ลูอายส์ , พิง้ ค์ มอส”
** นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดคิโยมิสึ” ดื่มน้ าสามสายเสริ มมงคลชีวติ
** ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 (วันฉัตรมงคล)
9-14 พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

19.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

22.10 น.

วันทีส่ อง

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ ค - สวนดอกไม้ อาชิคางะ - ย่ านชินจูกุ

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านชมสวนดอกไม้อนั สวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพ้นื ที่ติด
กับมหาสมุทรแปซิ ฟิก ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดอิบะระกิ ภูมิภาคคันโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไม้มีท้ งั หมด 8

จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจาฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ท้ งั ปี ชม ดอกป๊อปปี้ ที่
จะบานอวดความสวยงามให้ชมกันเต็มพื้นที่ และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทัว่ ทั้งเนินเขาจะ
กลายเป็ นท้องทุ่งสี ฟ้าอ่อนที่เต็มไปด้วยดอกนีโมฟี ลา (Nemophila) หรื อ เบบีบ้ ลูอายส์ , (Baby Blue Eyes) กว่า 4
ล้านต้น โลกแห่งสี ฟ้าที่รวมดอกนีโมฟี ลา ท้องฟ้า และท้องทะเลเอาไว้ดว้ ยกัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้ อาชิคางะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ทาให้ท่านสามารถเพลิดเพลินได้
ไม่รู้จบ และที่นี่ยงั ได้รับเลือกจากCNNเป็ น10 แหล่งท่องเที่ยวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียวในญี่ปุ่นอีก
ด้วย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรู ปเก็บความสวยงามของอุโมงค์วสิ ทีเรี ยได้ตามอัธยาศัย

ชมอุโมงค์ วิสทีเรี ย ที่สุดสวย

ประกอบด้วย สายพันธุ์งาม สามเฉดสี

ส่ งกลิ่นหอม เมื่อดอมดม ดัง่ มนต์มี

กว่าร้อยปี ที่ปลูกไว้ ให้ชมกัน

ไม่ควรพลาด โอกาสทอง สองสัปดาห์
คือไฮไลต์ ของบ้านเขา เรารู ้กนั

ปลายเมษา ต้นพฤษภา เพียงช่วงสั้น
คนใฝ่ ฝัน ชมสักครา ด้วยตาเอย

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง “ย่ านชิ นจูก”ุ ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับ
ห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยม
อีกด้วย เชิ ญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และ
เครื่ องสาอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ SHINJUKU NEW CITY HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

ชมทุ่งพิง้ ค์ มอส SHIBAZAKURA PARK+ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้ านนอก)+
ถนนนาวาเตะ - ไร่ วาซาบิ - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสี ชมพูขนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิง้ ค์ มอส” พร้อมชมความ
สวยงามและยิง่ ใหญ่ของ ภูเขาไฟฟูจิ ที่อยูเ่ บื่องหลัง ดอกพิงค์มอสนั้นลักษณะดอกมี 5 กลีบคล้ายๆดอกซากุระ
คนญี่ปุ่นจึงเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชิ บะซากุระ” แต่จริ งๆแล้วเป็ นพืชคนละชนิดกัน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ
กับ ทุ่งดอกไม้หลากสี ต้ งั แต่สีขาว ชมพูอ่อนๆ จนถึงสี ชมพูเข้มตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ ชม “ปราสาทมัตสึ โมโต้ ” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น
1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้

จนถึงปัจจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสี ดาสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดา พร้อมให้ท่านช้อปปิ้ งซื้ อของ
ที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิดที่ “ถนนนาวาเตะ” บริ เวณใกล้กบั ปราสาท ที่นี่ยงั คงลักษณะบ้านเรื อนและ
สิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทาให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ละลึกอย่างยิง่
จากนั้นเดินทางสู่ “ไร่ วาซาบิ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย พร้อมเรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและ
การนามาทาเป็ นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้ อขนมและของที่ระลึกที่ทามาจากวาซาบิสดๆ หรื อจะเลือกชิม
“ไอศกรี มรสวาซาบิ” รสชาติด้ งั เดิมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงาม
ของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย

วาซาบิ ชื่อนี้ ที่รู้จกั

น้อยคนนัก จะรู ้วา่ มาจากไหน

ต้นหรื อหัว ไม่เคยเห็น เป็ นเช่นไร
เป็ นฟาร์ มใหญ่ กว่าใคร ในญี่ปุ่น
มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ สรรสร้างมา
ของที่นี่ เขาว่าดี กว่าที่ไหน
เสริ มเทคนิค การปลูกด้วย ช่วยบารุ ง
นอกจากนี้ ยังมีววิ ทิวทัศน์สวย
อีกภูเขา เหล่าต้นไม้ ไร่ ที่ทา

เดี๋ยวพาไป ให้สัมผัส ชัดกับตา
เปิ ดให้คุณ เที่ยวชมได้ ไร้ปัญหา
เพิม่ คุณค่า วาซาบิ ที่ปลูกเอง
เป็ นเพราะได้ น้ าดีมาก จากเขาสู ง
ด้วยหมายมุ่ง ให้เลิศรส สดทุกคา
ประกอบด้วย แม่น้ าใส ไหลเย็นฉ่ า
กังหันน้ า คือภาพจา นาชื่อเอย

 พักที่ HOTEL AMBIENT AZUMINO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ ี่

คามิโคจิ - ทาคายาม่ าจินยะ (ด้ านนอก) + ย่ านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ “คามิโคจิ” นับได้วา่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่มีชื่อเสี ยงอย่างยิง่ ด้วยทัศนี ยภาพงดงามที่ธรรมชาติ
ได้สรรสร้างขึ้น และได้รับการขนานนามว่าเป็ นสถานที่พกั ตากอากาศ ซึ่ ง ณ ที่แห่งนี้ในสมัยก่อนยังไม่เป็ นที่
รู ้จกั กันอย่างแพร่ หลายนัก กระทัง่ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารี ชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้
ค้นพบสถานที่แห่งนี้และได้เขียนแนะนาเมืองคามิโคจิในหนังสื อของเขา จนกระทัง่ ปั จจุบนั จึงกลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโคจิที่
ทอดข้ามแม่น้ าอะซึ สะ เป็ นสะพานแขวนที่ทาจากไม้ หากยืนบนสะพานจะสามารถมองเห็นเทือกเขายะเกะตะ

เกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงามมาก นาท่านสู่ “เมืองทาคายาม่ า” เพื่อชม “ทาคายาม่ าจินยะ”
หรื อ จวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่
ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า
300 ปี ที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่ าซันมาชิ ซูจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และ
ร้านค้าน่ารักๆ ที่ยงั คงอนุ รักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เก็บ
บรรยากาศอันน่าประทับใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ” นาท่านชมสถานที่พิเศษสุ ด ซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ ง
แปลว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั
เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้ นแห่ งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

บ้านชาวนา หลังคาสูง

มุงด้วยหญ้า ออกแบบมา สู ้หิมะ ในหน้าหนาว

ภูมิปัญญา คนโบราณ แต่นานเนา
คือบ้านทรง พนมมือ หรื อกัสโช
สถานที่ หลายคนฝัน สักวันมา

ญี่ปุ่นเขา รักษาไว้ ได้อย่างดี
ยูเนสโก้ บันทึกไว้ ให้รักษา
เยือนสักครา ชมความสวย ด้วยตาเอย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และ
อาหารนานาชนิ ดในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ GIFU MIYAKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ้ า

นารา - หมู่บ้านนินจาอิงะ - วัดคิโยมิสึ(วัดนา้ ใส) - ย่านชินไซบาชิ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเพื่อชม “หมู่บ้านนินจาอิงะ” ซึ่งประกอบด้วย
บ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สาหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็ นนิ นจา รวมถึง
งานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมด้วย อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่น่า
ตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็ นนิ นจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุ งนามาวางเรี ยงกันและได้รับการยกย่องให้
เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และดื่ม “น้ าศักดิ์สิทธิ์ สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบ
ความสาเร็ จสามด้านคือ “สุ ขภาพ อายุยนื ยาวและความสาเร็ จด้านการศึกษา” เหมาะแก่การถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
อย่างยิง่ อิสระกับการเลือกซื้ อของที่ระลึกบนถนนสาย “กานา้ ชา” อาทิเช่นเครื่ องปั้ นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนม
ญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซื้ อที่นี่ได้เช่นกัน

คิโยมิสึ วัดใหญ่ บนไหล่เขา

เด่นด้วยเสา ทาด้วยซุง พยุงฐาน

อีกน้ าตก สามสาย ใครได้ทาน

ล้วนกล่าวขาน รัก ศึกษา กายาดี

ได้เข้าชิง สิ่ งอัศจรรย์ โลกยุคใหม่
อีกศาลเจ้า แห่งความรัก ชื่อเสี ยงมี

ระเบียงไม้ คือสมบัติ ของชาติน้ ี
ปิ ดท้ายที่ เดินถนน กาน้ าชา

นาท่านช้อปปิ้ งย่าน “ชินไซบาชิ ” ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งไร้ชีดจากัดบน
ถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่ งมีร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสิ นค้ามากมาย
ทั้งเสื้ อผ้าเก๋ ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่ สวยๆ เครื่ องสาอาง และสิ นค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3
มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ KKR HOTEL OSAKA หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ก

ปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) - ริงคุเอาท์ เล็ท - สนามบินคันไซ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) หรื อ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสา
ขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยูบ่ นเนินเขาที่ได้มีการสารวจและ
พบว่าเคยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นแกรนิตขนาดมหึ มา และคูน้ าขนาด
ใหญ่ เพื่อป้ องกันการรุ กรานจากข้าศึก

ชมปราสาท แลนด์มาร์ค โอซาก้า

ความเป็ นมา มีค่าล้วน ควรศึกษา

พังหลายรอบ ซ่อมหลายครั้ง กว่าจะมา

สวยสง่า ให้ท่านเห็น เช่นทุกวัน

ที่แห่งนี้ มีหลายอย่าง ให้ท่านทึ่ง
อีกความสวย ทันสมัย ด้านในนา

เป็ นที่หนึ่ง คือหิ นใหญ่ กาแพงหนา
ละลานตา เมื่อยามซา-กุระบาน

17.35 น.
21.25 น.

เพื่ออิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งส่ งท้ายใน “ริงคุเอาท์ เล็ท” แหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคา
พิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste,
Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy
Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าคุณภาพสู ง
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์ เป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 (วันฉัตรมงคล)
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

54,900 บาท
52,900 บาท
50,900 บาท
8,000 บาท
-18,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

เดินทาง 9-14 พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา)
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

53,900 บาท
51,900 บาท
49,900 บาท
8,000 บาท
-18,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 20/12/2559)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จา่ ยกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

