กำหนดกำรเดินทำง
27 ธันวำคม 2561 – 01 มกรำคม 2562
29 ธันวำคม 2561 – 03 มกรำคม 2562
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ TAKAYAMA THEMEPARK (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918275

“เทศกำลปี ใหม่”
มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1
สนามคันไซ – สวนสนุ กยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
 GIFU MIYAKO HOTEL OR SIMILAR CLASS

หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ
 ISAWA VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

กิจกรรมลานสกี – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 TOKYO METROPOLITAN HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – พระราชวังอิมพิเรียล – โอไดบะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

✓

✓
-

✓
-

✓
-

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
20.00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ ดยสำรขึ้ นเครื่อง ดังนั้นผูโ้ ดยสำร
จำเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 45 นำที ***

23.30

ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 622
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่ โมง...เวลำท้องถิน่ เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2)
สนำมบินคันไซ – สวนสนุ กยูนเิ วอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
06.25
ถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว…หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุ กระดับโลก
ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์แห่งฮอลลีวูด๊ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นลา้ สมัยหลากชนิด ตื่นเต้ น ระทึกใจ

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ TAKAYAMA THEMEPARK (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918275

กับภาพยนตร์ เรื่ องดังที่ท่านชื่นชอบ ภายในได้ แบ่ งออกเป็ นทั้งหมด 10 โซนด้ วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับ
เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟนตาซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้ วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ตื่น
ตากับดวงดาวน้ อยใหญ่ระยิบระยับมากมายเต็มท้ องฟ้ า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้ วยความเร็วเหนือแสง พร้ อมชื่น
ชมความงามของดวงอาทิตย์แบบใกล้ ชิด
เทีย่ ง

อิสระอำหำรกลำงวันเพือ่ ให้ท่ำนใช้เวลำในสวนสนุกได้อย่ำงเต็มที่
สนุ กสนานกันต่อ ตื่นเต้ นเร้ าใจบนฟากฟ้ ากับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจ็ท โคสเตอร์ เครื่องแรกของยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะนาท่านทะยานพุ่ งสู่ฟากฟ้ ากลางแจ้ งหนีแรงโน้ มถ่ วงพร้ อมเพลงฮิตที่ท่านชื่ น
ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเครื่องเล่ นยอดนิยม “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์”
ตื่นเต้ นระทึกใจกับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะนาท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวาย
ร้ ายอย่างใกล้ ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของสานักข่าว “บูเกิล” ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะทา
ให้ ท่านสัมผัสถึงความตื่นเต้ น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับ ฉากต่อสู้อันยิ่งใหญ่
ระหว่างมนุ ษยชาติกับไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติ
สุดพิเศษของฮอลลีวูด๊ ที่จะทาให้ ทา่ นสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้ นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ ชิด
อย่ า งไม่ เคยมี ม าก่ อ น พร้ อมเครื่ อ งเล่ น ใหม่ ล่ า สุ ด ในโซน “แฮร์ ร่ี พอตเตอร์ ” ให้ ท่ า นได้ เข้ า ไปสั ม ผั ส
บรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสารวจ
ห้ องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้ านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ทีพ่ กั
GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (3)
หมู่บำ้ นมรดกโลกชิรำคำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ - ถนนซันมำชิซูจิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ TAKAYAMA THEMEPARK (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918275

เทีย่ ง
บ่ำย

คำ่
ทีพ่ กั

นาท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บำ้ นมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ” หมู่บ้านแห่งนี้
ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทาให้ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์
ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติท่จี ะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุง่ หญ้ าเขียวขจีในฤดูใบไม้ ผลิ
สีสันสดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็ นเสน่ห์ท่คี อยดึงดูดผู้คนให้ หลั่งไหลเข้ ามา
เยือนอย่างต่ อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่ งนี้ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตั วที่เรี ยกว่ า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style)
โดยการสร้ างหลังคาเป็ นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ โครงสร้ างที่ถูกออกแบบอย่างชาญ
ฉลาดของช่างไม้ สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทาให้ สามารถรักษาบ้ าน
ไว้ ได้ นานกว่า 250 ปี และยังได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้ วย อิสระให้ ท่านเลือกซื้อ
สินค้ าพื้นบ้ านมากมายจากร้ านค้ าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้ านกัชโช่ได้ อย่างกลมกลืน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ ล เกียวโต” เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขา
ที่เต็มไปด้ วยบ่ อน้าร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ถือกาเนิ ดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของ
ตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์
ที่เพียบพร้ อมไปด้ วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งก่อให้ เกิดเป็ นแหล่งวัฒนธรรมอันลา้ ค่าและยังคง
เสน่ ห์ในยุ คโบราณเอาไว้ ได้ อ ย่ างครบถ้ วน...จากนั้ น น าท่านเดิน ทางสู่ “ซัน มำชิ ซู จิ ” ย่ านเมื องเก่ าที่ยังคง
อนุ รักษ์บ้านเรื อนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่ า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็ น
บ้ านเรือนไม้ สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เต็มไปด้ วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้ าต่างไม้ เป็ นซี่ๆ มุงด้ วย
หลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้ วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้ วเหมือนกาลังเดินอยู่ใน
บรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้ นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ ว ยังเต็มไป
ด้ วยร้ า นขายสิน ค้ าท้ อ งถิ่ น อย่ างเช่ น ร้ า นท าสาเก ร้ า นท ามิ โซะ รวมไปถึ งอาหารพื้ นเมื อ งและขนมหวาน
หลากหลาย ตื่นตาตื่นใจไปกับของที่ระลึกที่มีดีไซน์น่ารักๆอย่างเช่น ตุ๊กตาซารุโบโบะ เป็ นตุก๊ ตาเครื่องรางซึ่ง
เป็ นที่ นิ ย มของชาวญี่ ปุ่ นไม่ แ พ้ แมวกวั ก ซารุ โบโบะเป็ นตุ๊ ก ตาที่ ไม่ มี ห น้ า แต่ ง ชุ ด สไตล์ ญ่ี ปุ่ น มี ห ลากสี
หลากหลายขนาดให้ เลือก ถือเป็ นสัญลักษณ์ทางของฝากจากทาคายาม่าเลยก็ว่าได้ ให้ ท่านได้ เดินเลือกชมและ
ซื้อของพื้นเมืองที่เรียงรายเต็มสองข้ างทางของถนนเส้ นนี้
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม “พิเศษ...บุฟเฟต์ขำปูยกั ษ์”
ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ
**จำกนั้นพักผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ออนเซ็ น” กำรแช่น้ ำแร่ ที่คนญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่ำจะช่วย
กระตุน้ กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง (4)
กิจกรรมลำนสกี – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “ฟู จิ เ ท็ น สโนว์ รี ส อร์ท ” ลานสกี ท่ี เ ปิ ดรั บ
นักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระ
ให้ ท่า นเลื อ กหามุ ม ถู ก ใจ บั น ทึก ภาพความประทับ ใจกับ ลานสกี
ขนาดใหญ่ ท่ีมีภูเขาไฟฟู จิ เป็ นฉากหลั ง อิ สระเลื อ กเล่ น กีฬ าเมื อ ง
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ TAKAYAMA THEMEPARK (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918275

เทีย่ ง
บ่ำย

คำ่

ทีพ่ กั

หนาวนานาชนิ ด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ ด กระดานเลื่อนหิมะหรื อเลื อกซื้ อของที่ระลึ กมากมายตามอัธยาศั ย
(***พิเศษ*** รวมค่ำเข้ำลำนสกีและกระดำนเลือ่ นหิมะสำหรับทุกท่ำน / ไม่รวมอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด
และชุดสกี ฯลฯ)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว เพื่ อนาท่านเดินทางสู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ชินจู กุ” ย่านแห่ งความเจริญอันดับ
หนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพั น ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับ
หมื่ น เดิ น กั น ขวั ก ไขว่ ถื อ เป็ นจุ ด ที่ นั ด พบยอดนิ ย มอี ก ด้ วย เชิ ญ ท่ า นเลื อ กชมสิ น ค้ า มากมาย อาทิ เ ช่ น
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า, กล้ อ งถ่ ายรูป รุ่ น ล่ าสุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP,
นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น
รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร “ROKKASEN” บริ การ
ท่านด้ วยบุ ฟ เฟต์ บ าร์ บี คิ ว สไตล์ ญ่ี ปุ่ น ร้ า นดั งจากรายการ TV
CHAMPION ให้ ท่านได้ เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ
อาทิ เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เนื้อสันสไลด์
อย่างดี เนื้ อไก่ผักสดต่ างๆ เพื่ อนามาย่ างที่โต๊ะเครื่ องเคียงเป็ น
ผักสด สลั ดผัก และผักดองต่างๆแบบญี่ ปุ่น ข้ าวสวย พร้ อมซุป
ชนิดต่างๆอาทิ สาหร่าย ซุปไข่ ให้ ทุกท่านเลือกรับประทานอย่าง
จุใจ
TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง (6)
วัดอำซำกุสะ – โตเกียวสกำยทรี (ถ่ำยรูป) – พระรำชวังอิมพิเรียล – โอไดบะ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม “วัดเซ็นโซจิ ” หรือ “วัดอำซำกุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ น
อย่างมาก นมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินา
ริมง(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนา
กามิเสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบซามูไร
ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้ ... นา
ท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกำยทรี ” (ไม่ข้ ึนชม) หอคอยแห่ งใหม่ท่สี ูงที่สุดของโลก ริ ม
แม่ น้าสุมิ ดะ ตรงข้ ามบริ เวณใกล้ กับ ทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุ สะ ด้ วยรูป ทรงทัน สมัย ใช้ เป็ นหอคอยส่ง
สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็ นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่ง
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ใหม่...
เทีย่ ง
บ่ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม “พระรำชวังอิมพีเรียล” อันเป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่
ท่ามกลางหมู่แมกไม้ ท่ไี ด้ รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้ างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ ด้ วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้ อมรอบด้ วยกาแพงหินขนาดมหึมาและคูนา้ สมัยเอโดะ ... ชม
สวน “โคเคียวไกเอน” ที่เต็มไปด้ วยสนดัดสวยๆมากมายอายุกว่า 100 ปี ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “สะพานนิจู
บาชิ” ที่เชื่อมลานหินกรวดขนาดใหญ่ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังชั้นในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิมิ)
เป็ นฉากหลัง ... จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง “โอไดบะ ซีไซด์มอลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้ อปปิ้ ง
ชื่อดังริมอ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้ วยร้ านค้ าเสื้อผ้ าแฟชั่นกว่า 60 ร้ าน ร้ านอาหาร รวมแหล่งบันเทิง ร้ าน
กาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้ านขายของที่ระลึกที่กาลังมองหาไว้ เป็ นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทยั และถือว่า
เป็ นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น
“สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่าน
จากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อสั ดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์
ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้ง
ตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็ นภาพอันงดงามแสน
ประทับใจที่จะหาได้ เพียงที่น่ีท่เี ดียวเท่านั้น **แวะถ่ายรูปคู่กบั กันดั้มตัวใหม่**
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง (6)
สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
00:20
ออกเดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบิน TG 661
04.50
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - หมำยเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้ น
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อัตราคาบริ
การ
่

***สาหรับผู้เดินทางตัง้ แต่ 30 ทานขึ
น
้ ไป***
่

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

27 ธ.ค.61– 01 ม.ค.62
69,900.29 ธ.ค.61– 03 ม.ค.62

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
มีเตียง

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

66,900.-

63,900.-

9,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
30,000.-บาท***
้
่
***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
์ างต
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่ / ทริป***

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
7. บริกำรน้ ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
❖ สำหรับกำรจองกรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำทภำยใน 1 วันทำกำร
❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
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➢

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือ
คืนเงินได้

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญีป่ นส
ุ่ ำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่ำงของเอกสำรมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปน(ส
ุ่ ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญีป่ นตำมมำตรกำรยกเว้
ุ่
นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ TAKAYAMA THEMEPARK (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918275

