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 ตื่นตากับหมู่บ้านโบราณที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ” ที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้
 เดินเล่นขมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผูว้ ่า “ทาคายาม่าจิ นยะ” และถนนสายโบราณ “ซันโนมาชิ โดริ”
 เดินเล่น “ย่านร้านนํ้าชา” ซึมซับกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
 ชมทิวทัศน์ท่สี วยงามของ “สวนสันติภาพ” ติดหนึ่งในสามสวนญี่ปุ่นที่สวยที่สดุ ในโลก
 ย้ อนเวลาสู่ยุคดึกดําบรรพ์ “ดินแดนแห่ งไดโนเสาร์” ตกตะลึงกับ T-Rex ขนาดใหญ่ท่จี ะเคลื่อนไหวไปมาและส่งเสียง

ร้ อง
 สัมผัสความงดงามของดอกซากุระที่ “วัดคิโยมิสึ” ออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูอยู่ท่วั บริเวณราวกับภาพวาด
 ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
 ชื่นชมความงดงามกับมรดกประจําชาติท่ยี ังคงหลงเหลือจากยุคสงคราม ณ “ปราสาทโอซาก้า”
 ช้ อปปิ้ งจุใจย่านดังในนครโอซาก้ า “ชินไซบาชิ” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย

48,900.-

กําหนดวันเดินทาง

27 มีนาคม – 1 เมษายน 58 (6ว ัน4คืน)

1
Shiragawa Village

Higachi Chaya

Fukui Dinosaur Musuem
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กรุงเทพฯ – สนามบินเซ็ นแทร์
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ E (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 3)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ E
*** หากต้ องการรีเควสที่น่งั กรุณาแจ้ งที่เคาน์เตอร์เชคอินด้ วยตัวเอง ***
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง
0100

นาโกย่า - หมู่บา้ น “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผูว้ ่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ – ทาคายาม่า
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบิน HB …
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่
... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิ ตย์อุทยั ... ผ่านพิ ธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระ
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ” นําท่านชมหมู่บ้านที่มหี ลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กสั โซ-สึคุริ เป็ นสไตล์ญ่ีปุ่น
ดั้งเดิมแท้ ๆ ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้ างขึ้นเพื่อต่อสู่กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่ วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ...
ประเทศญี่ปุ่นก้ าวหน้ ามีความเจริญทางด้ านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่ างที่สุด แต่ยังคงไว้ ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ได้ อย่างเหนียวแน่น ... หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้ รับการยกย่องเป็ น “มรดกโลก” จากองค์การ
“ยูเนสโก้” ให้ เป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็ นธรรมชาติได้ อย่างเหมือนเดิม ล่องนํา้ ใสไหลเย็น เห็น
ตัวปลาเทราต์ แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของบ้ านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งทํา
ให้ มที ศั นียภาพ บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้ อย่างลงตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้ วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที
อาบด้ วยจิตวิญญาณแห่งประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร้ อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้ วย
ธรรมชาติ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนําท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจิ นยะ” หรือ “อดีตจวน
ผูว้ ่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทาํ งานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครอง
ของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่แล้ ว ... ท่านจะได้ ชมถึง “ห้องทํางาน” / “ห้องพักผ่อน” ที่
แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่านําท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศบ้ านเรือนในสมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพื้ นเมืองต่ างๆ และร้ านค้ ามากมายที่ยังคงอนุ รักษ์บรรยากาศและ
สถาปัตยกรรมสมัยเก่าไว้ ให้ ได้ ช่ นื ชม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พกั : Takayama Hotel หรือเทียบเท่า

0900

เที่ยง

คํ่า

วันที่สาม
เช้า

คานาซาว่า – เขตร้านนํ้าชาฮิกาชิ – สวนสันติภาพ - ฟุกุอิ – พิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์ – โอสึ
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ “คานาซาว่า” เมืองแห่งปราสาทที่สวยงาม อบอวลด้ วยบรรยากาศของสมัยการปกครองระบอบศักดินา
และสะท้ อนความเก่าแก่โบราณ ด้ วยวันคืนแบบญี่ปุ่นด้ วยศิลปะวัฒนธรรม อาทิ พิธชี งชา และการจัดดอกไม้ ... เพื่อนําท่าน
เดินทางสู่ย่าน “Higashi Chaya District” หรือ “ย่านร้านนํ้าชา” ... “Chaya” คือ ย่านโรงนํา้ ชาโบราณซึ่งเป็ น
สถานที่บนั เทิงสําหรับฟั งเพลงการร้ องรําของเกอิชาและเล่นเครื่องดนตรีพ้ ืนเมืองของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ และได้ รับ
การอนุรักษณ์เทียบเท่าได้ กบั ย่ าน “Gion” ที่เมืองเกียวโต ... จุดเด่นของร้ านนํา้ ชาคือมีลักษณะเด่นจากโครงไม้ ท่เี ป็ น
ตารางเรียกว่า “Kimusuko” ที่ด้านนอกของชั้น 1 และห้ องรับรองแขกแบบญี่ปุ่นบนชั้น 2 ... นอกจากนี้ยังมีบ้านเก่า
2
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เที่ยง

คํ่า

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

เพียงไม่ก่หี ลังที่ได้ รับการปรับปรุงกลายเป็ นภัตตาคาร ร้ านนํา้ ชา และร้ านขายของที่ระลึก เขตร้ านนํา้ ชา ... อิสระให้ ท่าน
เพลิดเพลินกับการเดินเล่ น และซึมซับกับประวัติศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
“เค็นโรคุเอ๊น” สวนสาธารณะที่เป็ นหนึ่งในสามสวนญี่ปุ่นที่สวยที่สดุ ในโลก มีคุณลักษณะอยู่ 6 ประการซึ่งมาจากคําว่า
“โรคุ” ที่แปลว่า 6 มีต้นไม้ กว่า 12,000 ต้ นจากกว่า 150 พันธุ์ ดอกไม้ นานาพันธุ์ นํา้ ตก และลําธารที่ใสบริสท
ุ ธิ์ ... สวน
แห่งนี้เรียกได้ ว่าเป็ นตัวอย่างของวัฒนธรรมสวนญี่ปุ่นที่มแี นวคิดในการสร้ างสรรค์ธรรมชาติท่แี ตกต่างไปจากของตะวันตก
... ให้ ท่านเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ และต้ นไม้ แสนสวย เช่น ดอกต้ นพลัม และซากุระในฤดูใบไม้ ผลิ ดอกอาซาเลียและไอ
ริซในช่วงต้ นฤดูร้อน รวมทั้งใบไม้ สแี ดงและเหลืองในฤดูใบไม้ ร่วง ... อิสระให้ ท่านเก็บภาพและชื่นชมทิวทัศน์ท่สี วยงามของ
ธรรมชาติในแต่ละฤดู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารน่าท่านเดินทางสู่จังหวัด “ฟุกุอิ” เป็ นจังหวัดที่มีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์เป็ นจํานวนมากเป็ นอันดับต้ น ๆ
ของประเทศญี่ ปุ่ น จึ ง ได้ รั บสมญานามว่ า เป็ น “ดิ น แดนแห่ ง ไดโนเสาร์” ... เพื่ อ นํา ท่ า นเดิน ทางชม “ พิ พิธ ภัณ ฑ์
ไดโนเสาร์” ด้ วยพื้นที่กว้ างขวางกว่า 4500 ตารางเมตร ซึ่งจัดว่าใหญ่เป็ น 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และเป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโลกรองจากประเทศแคนาดาและประเทศจีน ...ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 3 ชั้น คือ ชั้น
ล่างสุดจัดเป็ นพื้นที่ท่แี สดงซากไดโนเสาร์ และแบบจําลองส่วนใหญ่ค้นพบจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน มองโกเลีย
รวมถึงไทย ที่ช้นั สองเป็ นที่แสดงภาพสามมิติ และหุ่นไดโนเสาร์เหมือนกําลังเดินอยู่ท่ามกลางหมู่ไดโนเสาร์ท่สี มั ผัสได้ บอก
เล่ าความเป็ นมา การมีชีวิตของไดโนเสาร์สายพั นธ์ต่างๆ และชั้นบนสุดเป็ นแหล่ งเรียนรู้ และยังเป็ นที่ต้ังศูนย์ทาํ ความ
สะอาดซากไดโนเสาร์ซ่งึ เจ้ าหน้ าที่ส่วนหนึ่งกําลังทําความสะอาดชิ้นส่วน ... ไฮไลต์ของส่วนจัดแสดงฟอสซิลไดโนเสาร์คอื หุ่น
T-Rex ขนาดใหญ่ ท่ จี ะเคลื่อนไหวไปมาและส่งเสียงร้ อง ... อิสระให้ ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลก และ
สิ่งมีชีวิตในยุคดึกดําบรรพ์ท่สี ามารถทําให้ ท่านตกตะลึงและเพลิดเพลินกับการย้ อนเวลากลับไปสู่ยุดที่เหล่าไดโนเสาร์ครอง
โลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พกั : Otsu Prince Hotel หรือเทียบเท่า
เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาททอง – ย่านกิออน - สถานีรถไฟเกียวโต - โอซาก้า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อเดินทางสู่ “วัดคิ
โยมิสึ” วัดที่สร้ างด้ วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... แล้ วนําท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็ นสิริ
มงคลในวิ หาร และเชิญท่ านดื่มนํ้าศั กดิ์สิทธิ์ท่ี “นํ้า 3 สาย” ที่เ ชื่อกัน ว่ าถ้ าดื่มแล้ วจะเกิด ความเป็ นสิริม งคลในด้ า น
“ความรํ า่ รวย , ความมี ชื่อ เสี ยง และ มี สุ ข ภาพดี ” ... อิส ระให้ ท่า นได้ บัน ทึกภาพความงามของทิว ทัศ น์ ... แล้ ว
เพลิดเพลินที่ “ถนนสายกานํ้าชา” ให้ ท่านได้ เลือกชมและซื้อสินค้ าพื้นเมืองที่มชี ่ อื เสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา
, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํา้ ชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้ าพื้นเมืองเลื่องชื่อ
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้ อนรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูน
เรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปั ญญา - อิ คคิวซัง” ... อิสระให้ ท่านได้ ช่ ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้ วย
ทองคําเปลว พร้ อมดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของ “สระนํ้า” ที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นภาพตัวปราสาทได้ อย่ างงดงาม ...
แล้ วนําท่านเดินทางสู่ “ย่านกิออน” เป็ นถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อโดยที่สองข้ างทาง จะเรียงรายด้ วย “โรงนํ้าชา” และ
“ร้านอาหาร” สุดหรูมากมาย ... ย่านนี้แต่เดิมเรียกว่า “ย่านฮานามาจิ ” ซึ่งเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงและการสังสรรค์
ของชาวเกียวโต ปัจจุบนั ก็ยังคงเหลือกลิ่นอายอันรุ่งเรื่องเมื่อครั้งอดีตให้ เห็นอยู่ รวมทั้งยังอาจพบเกอิชาที่ออกมาทํางานใน
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โรงนํา้ ชาย่ านนี้อีกด้ วย อิสระให้ ท่านได้ เดินชมและเลือกซื้อสินค้ ากันตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สถานี
รถไฟเมืองเกียวโต” แหล่งรวมห้ างสรรพสินค้ าโดยรอบไม่ว่าจะเป็ น อิเซตัน เดอะคิวบ์ หรือร้ านค้ าบริเวณในสถานี ... พบ
กับข้ าวของเครื่องใช้ นานาชนิดไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องสําอาง นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
กล้ องถ่ายรูป เกมส์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า ขนมต่างๆ หรือของที่ระลึกของเมืองเกียวโต ... และยังรวมถึง “ร้านราเม็งชื่อดัง” ให้
ท่านได้ ทดลองลิ้มรส ราเม็งชื่อดังของเมือง เกียวโต ที่คัดสรร มาไว้ ให้ ท่านได้ ลองชิมกว่า 10 ร้ านดัง (เนื่องจากเป็ นร้ าน
แบบญี่ปุ่นจึงไม่สามารถจองได้ อาจจะต้ องยืนรอคิวประมาณ 5-10 นาที) ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “โอ
ซาก้า” ที่ถอื เป็ นเมืองสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้ รับสมญานามว่า “เวนิชตะวันออก” เนื่องจาก
เป็ นเมืองที่มคี ูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ มากมาย
** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ
**

ที่พกั : Osaka Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
เช้ า

เที่ยง

วันที่หก
เช้ า

ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – นาโกย่า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นําท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ต้งั เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมือง ... ซึ่งเป็ นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมา
ที่สร้ างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้ าเมืองผู้ย่ิงใหญ่ และมีบทบาทสําคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น ... นําท่านชม
“พิพธิ ภัณฑ์” ที่เก็บรวบรวมข้ าวของเครื่องใช้ และอุปกรณ์การต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ดูแล้ วมีมนต์ขลังยิ่งนัก ... พร้ อม
ชม “วีดีทศั น์” ที่ถ่ายทอดถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองโอซาก้ าและการก่อสร้ างปราสาทแห่ งนึ้ ... อิสระให้ ท่านได้ ต่ นื ตา
กับความอลังการของการก่อสร้ างที่ต้องใช้ แรงงานกว่า 2 ล้ านคนในการขนหินก้ อนมหึมาจํานวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้
ในการก่อสร้ างปราสาท ... แล้ วขึ้นชม “ทิวทัศน์” ของเมืองโอซาก้ าจากบริเวณชั้นดาดฟ้ าของปราสาท พร้ อมบันทึกภาพ
ความงามตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้ าของเมืองโอซาก้ า ... พบกับร้ านค้ าที่มีช่ ือเสียงและร้ านบูติคหรูหรา
ด้ วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย ... เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้ ามากมายในห้ างสรรพสินค้ า
ชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอ
ซาก้ าทีมมี ากมายหลายร้ าน อาทิ ร้ านเครื่องใช้ ไฟฟ้ า กล้ อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้ านเครื่องสําอาง ร้ าน
ขายขนมร้ านขายเสื้อผ้ า รองเท้ า เครื่องประดับ ร้ าน 100 เยน ฯลฯ ... นอกจากนี้ให้ ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิ
โกะสัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ
ในย่านชินไซบาชิ ***
ที่พกั : Nagoya Sakae Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า
ช้อปปิ้ งซาคาเอะ - สนามบินเซ็นแทร์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (10)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซึ่งเป็ นย่านช้ อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสนิ ค้ าแบรนด์เนมจากทั่วทุก
มุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ ทุกท่านได้
เลือกอย่างมากมาย ... นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่
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ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ...
อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย
** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ **
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินเซ็ นแทร์ เมืองนาโกย่า”
เดินทางจากสนามบินเซ็ นแทร์ โดยเที่ยวบิน HB …
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
************************************************************

หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น

*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

48,900.- บาท
48,900.- บาท
43900.- บาท
36,900.- บาท
8,000.- บาท
10,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
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เงื่อนไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 20,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้ นกรุป
๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่น่งั กับสายการบิน
และค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่า
ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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