รห ัสโปรแกรม : 17787 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

saka

DAY 1

วันแรกของการเดินทางแห่งความสุข

19.00 น.

สนามบินสุวรรณภูม ิ – สนามบินนาริตะ (ประเทศญี่ป่ นุ )

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตู
ทางเข้าเบอร์ 1-2 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
22.10

น.

น าคณะออก
TG 640

เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
BKK-NRT AIRBUS A330 ทีน
่ ั่ง 2-4-2

DAY 2

(-/-/-)
สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี
กันดัม้ โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซติ ้ี - ช้อปปิ้ งชิบยู ่า - ชินจูกุ พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL

06.20 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2
ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญ าตให้นา อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า ประเทศ หากฝ่า ฝืนจะมีโทษจับและปรับ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านสู่ มหานครโตเกียว (TOKYO) เมืองหลวง
ของประเทศญี่ ปุ่น ที่มีค วามทันสมัย มากที่สุด ในโลกเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่รวมสถานที่ ท่องเที่ยวยอดฮิ ต
แหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหาร ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ขาดสาย

ASAKUSA TEMPLE
นาท่านเยี่ยมชมและขอพรจากวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว วัด เซ็นโซจิ หรือ วัด อาซากุสะ (วัด โคมแดง)
เป็นวัดพุทธที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม นับเป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีประวัติความเป็นมาว่าเมื่อ
ค.ศ. 628 มี 2 พี่น้องชาวประมง พบองค์เจ้าแม่กวนอิม ขนาดเล็กที่แม่น้าซูมิดะ (Sumida) แม่น้าในย่าน
อาซาคุซะ และได้นากลับเข้าหมู่บ้านในอาซากุ และหลังจากนั้นก็ได้สร้างวัดเซ็นโซจิขึ้นใน ค.ศ. 645 วัด
เซ็นโซจิถู กทาลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลัง จากนั้นก็มี การสร้า งใหม่ขึ้นมาอีกเพื่อเป็ น
สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่และความสงบสุข มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ”

NAKAMISE SHOPPING STREET
ถนนช้อปปิ้งนากามิเสะหรือนากามิเซะ เป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พื้นที่ภายในของ
วัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะ มีความยาวประมาณ 200 เมตร ทั้ง 2 ข้างทางตลอดทางเดินจะมีของขาย
มากมายโดยจะเฉพาะของที่ระลึกต่างๆ เช่น ชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เช่น ขนม
มันจุหรือขนมที่มีแป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ โดยร้านค้าต่างๆมักจะ

ให้เราชิมก่อนที่จะซื้อได้ และเนื่องจากวัดอาซากุสะเป็นวัดยอดนิยมของโตเกียวจึงทาให้ถนนเส้นนี้เป็น
ถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา

TOKYO SKY TREE
จากนั้นนาท่านสู่ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายภาพด้านนอก) คือหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง
ของ Sumida City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนักแบบเดินมาก็ยังไหว ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้าง
ขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเพราะ
ความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดย
ชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจาก
สามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็ นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ที่
กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ในตึกแห่งนี้ครบครันรวมทั้งยังมีอควอเรียมอยู่ในนั้นอีกด้วย

DIVERCITY TOKYO PLAZA
นาท่านสู่ ย่านโอไดบะ(ODAIBA) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าว
โตเกี ยว นอกจากมี สถาปั ต ยกรรมที่ สวยงามตั้ง อยู่ ม ากมายแล้ว แต่ก็ ยัง คงความเป็น ธรรมชาติไ ว้ด้ ว ย
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่
ยั ก ษ์ ที่ ตั้ ง ตระหง่ า นอยู่ ด้ า นหน้ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ไดเวอร์ ซิ ตี้ โ ตเกี ย ว เปิ ด บริ ก ารในปี 2012 ภายใต้
แนวคิด "เมืองแห่งโลกมายา" ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มี
ร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนด์แฟชั่นหรูหรา, ร้านขายของญี่ปุ่นและแหล่งบันเทิง แต่ที่เด่น
สุดคือส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษได้มาชื่นชม

RAINBOW BRIDGE
นาท่านเยี่ยมชม สะพานสายรุ้ง เป็นสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างโอไดบะกับตัวเมืองโตเกียวและอีกหนึ่ง
จุดชมวิวที่ได้รับความนิยมตลอดทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ที่สะพานจะเปิดไฟเป็นสีรุ้งตามชื่อ
และยัง สามารถมองห็ น Tokyo

Tower

ในระยะไกลได้ ด้ว ยไม่ ไ กลจากสะพานสายรุ้ง มีรูป ปั้น เทพี

สันติภาพตั้งอยู่บริเวณนี้ จึงเป็น Photo spot ที่สาคัญอีกจุดของโอไดบะ

SHIBUYA
ชิบูย่า แหล่งรวมเทรนด์แ ละกระแสนิยมใหม่ๆ ในญี่ ปุ่น เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่ทันสมัย
สถานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม คลับ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่า งชาติรู้จัก
เป็นอย่างดี เช่น ห้าแยกชิบูย่าที่มีคนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่าเซ็นเตอร์ไก (SHIBUYA
CENTER-GAI) ถนนช้อปปิ้งแหล่งรวมตัวของวัยรุ่น และรูปปั้นฮาจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่กลายเป็นจุดนัด
พบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบูย่าต้องแวะมาถ่ายรูป

SHINJUKU
จากนั้นนาท่า นอิสระ ช้อ ปปิ้ง ย่า นชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใ จกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เ ป็นเหมือน
ศูนย์กลางของย่า นนี้ ซึ่งเป็ นหนึ่ง ในสถานีที่คึก คักที่สุด ในญี่ ปุ่ น ในแต่ละวั นมีผู้ค นจานวนมากถึ ง 2.5
ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้ าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรม
ชั้ น น า ตึ ก แฝดที่ เ ป็ น ส านั ก งานรั ฐ บาลซึ่ ง ด้ า นบนของตึ ก นี้ เ ปิ ด ให้ ป ระชาชมเข้ า ชมฟรี ส่ ว นทางด้ า น
ตะวันออกนั้นคือคาบูกิโชะ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ,ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่า ง
Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

เพือ
่ เป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย


นาท่านเข้าสูท
่ พ
ี่ ัก ณ โรงแรม SHINJUKU PRINCE HOTEL

SHINJUKU
PRINCE
HOTEL

DAY 3

เมืองยามานาชิ – เทศกาลชิบะซากุระ + ฟรีสวมชุดยูกาตะ - ภูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 - พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว

(B/L/-)

เมืองมัตสึโมะโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ - แช่น้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองยามานาชิ (YAMANASHI) ดินแดนแห่ง "ภูเขาไฟฟูจ"ิ มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติมากมายเนื่องจากล้อมรอบด้วยภูเขา นอกจากนี้ในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของยา
มานาชิก็มีเมืองน้าพุร้อนออนเซ็น

SHIBAZAKURA FESTIVAL

นาทุกท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพสุดประทับใจ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ จัดขึ้นที่ริมทะเลสาบโมโตสึโกะซึ่ง
ตั้ ง อยู่ ที่ เ ชิ ง ภู เ ขาไฟฟู จิ ระหว่ า งกลางเดื อ นเมษายน – ต้ น มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี ดอกชิ บ ะซากุ ร ะ
(SHIBAZAKURA) หรือเรียกอีกชื่อว่า พิงค์มอส เป็นดอกไม้เล็กๆ ที่ขึ้นตามพื้นดิน สาหรับชื่อภาษาญี่ปุ่น
มาจากคาว่า “ชิบะ” (Shiba : 芝) แปลว่าพื้นดิน และคาว่า “ซากุระ” (Sakura : 桜) เนื่องจากกลีบดอกมี
ลักษณะคล้ายดอกซากุระนั่นเอง เทศกาลชมดอกชิบะซากุระถือเป็นเทศกาลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น
ต้นชิบะซากุระ 800,000 ต้นทีเ่ ชิงภูเขาไฟฟูจิผลิดอกสีชมพูสดใสไปทั่วทั้งงาน เทศกาลฟูจิชิบะซากุระยัง
มีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น คาเฟ่ชมวิวแบบพาโนรามา, บ่อแช่เท้าชมวิว และศูนย์อาหารท้องถิ่น สามารถ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน ถือเป็นภาพสุดแสนวิเศษที่จะอยู่ในความทรงจา

FUJISAN 5 TH STATION
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจช
ิ ั้นที่ 5 เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการ
เดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสาหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟ
ฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการ
คมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้
สถานีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สาหรับนักปีนเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ยังได้รับความนิยมอย่า ง
มากในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดเต็มตา
รวมถึงสามารถมองเห็นวิว
ของทะเลสาบทั้ง 5 แห่งที่รายล้อมอยู่ได้อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

FUJINO EKI
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ จ าลองแผ่ น ดิ น ไหว เป็ น ตั ว แทนของการส่ ง ข้ อ ความไปถึ ง ทุ ก คนให้ รั บ รู้ ถึ ง
ผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของ
ภู เ ขาไฟจากทุ ก มุ ม โลก ห้ อ งแสดงภาพแผ่ น ดิ น ไหวห้ อ งแสดงเหตุ ก ารหลั ง แผ่ น ดิ น ไหว ห้ อ งจ าลอง
แผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊
อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสาอาง และของฝาก
อีกมากมาย จากนั้นนาท่า นเดิ นทางสู่ เมือ งมัต สึโ มะโตะ ชมความสง่า งามของ ปราสาทมัต สึโ มโตะ
(ถ่ายภาพด้านนอก) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น
และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถ
รอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดาสนิททา
ให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดา

MATSUMOTO CASTLE

เพือ
่ เป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
หลั ง รั บ ประทานอาหารให้ ท่ า นได้
แช่ น้ าร้ อ นออนเซ็ น ธรรมชาติ เพื่ อ ผ่ อ นคลายความ
เมื่อยล้า จะทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน
1 ชั่วโมง)


นาท่านเข้าสูท
่ พ
ี่ ัก ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ
เทียบเท่

DAY 4

เช้า

เมืองทาคายามะ - ลิตเติล้ เกียวโตซันมาซูจ ิ - สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ าซาไก
ศาลาว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ - โอซาก้า

(B/L/-)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (TAKAYAMA) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกีย วโตกับขนมธรรม
เนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดารงไว้
ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพร
ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม เมืองทาคายาม่าได้ ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต บรรยากาศภายในเมือง
ยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบยุคสมัยก่อนๆ บ้านโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยอดีตยังคง
มีให้เห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดต่างๆ ดินแดนแห่งนี้ก็ได้ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เป็นจานวนมาก แค่การเดินเล่นเที่ยวชมก็สร้างความสนุกสนานได้ไม่น้อย

SANMACHI – SUJI
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ ในอดีตย่านซังมาจิ เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่เฟื่องฟูอย่างมากในสมัยเอโดะ
โดยมีถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่สาคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า ปัจจุบันย่านนี้ได้กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญของเมืองทาคายามะ ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว
ชม สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคที่มีอาคารบ้านเรือนญี่ปุ่นโบราณสมัยเอโดะ เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ
อาคารบ้านเรือนต่างๆ จะมีเฉพาะสีดาและสีน้าตาลเท่านั้น โดยหากมีการปรับปรุงหรือสร้างอาคารใหม่ก็
ต้องทาสีดาหรือสีน้าตาลเช่นกันเพื่อรักษาบรรยากาศของย่านนี้ไว้ให้ใกล้เคียงในอดีต

NAKABASHI BRIDGE

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนี้
ยั ง คงรั ก ษาบรรยากาศแบบญี่ ปุ่ น ดั้ ง เดิ ม จนกลายเป็ น อี ก จุ ด หมายปลายทางยอดนิ ย มส าหรั บ เหล่ า
นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นได้อย่าง
โดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทาให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญจุด
หนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพาน
จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่า นอกจากนี้ยังจะมีต้นหลิวขึ้นอยู่รอบๆ
สะพานซึ่งจะมีกิ่งยาวและห้อยลงดูเป็นพุ่ มสวยงามทาให้ดูเ ป็นสีเขียวชะอุ่มแลดูร่มรื่นสบายตา และยังมี
สีสันที่สวยงามแปลกตาในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย

ชมซากุระแม่น้าซาไก แม่น้าชินซาไกไหลผ่านใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ
บนริมฝั่งทั้งสองของแม่น้ามีต้นเชอร์รี่ 1,200 ต้นที่เรียกกันว่า “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32
อิชิค าวะ ไฮยาคุจิโ ระ นักแสดงคาบุกิชื่อดังที่เ กิด ที่นี่ไ ด้บ ริจาคต้นโซเมอิ -โยชิโ นะให้แ ก่เ มืองนี้ แต่น่า
เสียดายที่ต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้มีการปลูกต้นเชอร์รี่ในบริเวณ
ดังกล่าว และสถานที่นี้ได้กลายเป็นจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นาท่านเดินทางสู่ ศาลาว่า การอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้า ) เดิมเป็นอาคารด่านหน้าของ
รัฐบาล ปัจจุบันถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถ่ายรูปชื่น
ชมสถาปัต ยกรรมแบบเก่า เรี ย นรู้ ก ารบริห ารงานรั ฐบาลที่ เ คยทาภายในห้ อ งโถงของที่ นี่ และเดิน ชม
นิทรรศการเอกสารราชการต่างๆ อาคารแต่เดิมมีอายุนับย้อนไปถึงศตวรรษที่ 17 แต่ตัวอาคารปัจจุบัน
เป็นงานก่อสร้างใหม่เมื่อปี 1816 สถาปัตยกรรมแบบฉบับสมัยเอโดะจากอาคารด้ านหน้า ซึ่งมีหลังคาปู
กระเบื้องไม้และทางเข้าอันโอ่โถงยิ่งใหญ่

TAKAYAMA JINYA
นาท่านเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะหมู่บ้า นมรดกโลก อันงดงามทรงเสน่ห์ดุจดังหมู่บ้านในเทพนิยาย ณ ที่
ราบท่ า มกลางขุน เขาสู งโอบล้ อมแห่ ง เมื อ งชนบทเล็ ก ๆ ทางทิศ เหนื อของจั งหวั ด กิ ฟุ ประเทศญี่ ปุ่ น มี
หมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่อย่างเด่นทระนง และทรงเสน่ห์ด้วยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ ดุจดัง
“หมู่บ้านในนิทาน” หรือ “หมู่บ้านในเทพนิยาย” หมู่บ้านแห่งนี้มีภูมิปั ญญาการก่อสร้างอันทึ่ง ที่มาพร้อม
กับภาพความงามซึ่งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สร้างความงดงามประทับใจให้กับผู้มาเยือนเป็นยิ่งนัก
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มีชื่อเต็มว่า “กัส โชซึคุริโ อกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” (ในอดีต) เป็นหมู่บ้านชาวนาที่
สร้างทอดตัวขนานไปกับแม่น้าโชคาวะ ในที่ราบท่ามกลางขุนเขาแวดล้อม ของจังหวัดกิฟุ แห่งภูมิภาคชู
บุ ดินแดนรุ่มรวยวัฒนธรรมใจกลางญี่ปุ่น

SHIRAKAWA-GO

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ โอซาก้า (OSAKA) เมืองแห่งสีสันของญี่ปุ่น รวมแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเต็มไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
เพือ
่ เป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย


นาท่านเข้าสูท
่ พ
ี่ ัก ณ โรงแรม FP HOTEL GRAND SOTH NAMBA หรือ เทียบเท่

DAY 5

เมืองโอซาก้า - Duty Free - ห้างโดทง พล่าซ่า (ตึกซูโม่) - ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าสุมโิ ยชิ

(B/-/-)

สะพานแดง - หมูบ่ า้ นอเมริกนั - ช้อปปิ้ งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโอซาก้า
หรือ ซือ้ บัตรเข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO พร้อมรถรับ - ส่ง
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
เมืองโอซาก้า เจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองแห่งการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและวัฒนธรรมด้านอาหารของ
เมืองนี้ก็มีพัฒนาการอย่างมาก จนถึงจุดที่เรียกว่าเป็น “ครัวของประเทศ" เป็นผลให้ถนนหนทางมี
ชีวิตชีวาและป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างไม่น่าเชื่อ
นาท่านอิสระช้อปปิง้ สินค้าปลอดภาษี Duty Free

DOTON PLAZA

นาท่านเดินทางสู่ ตั้งอยู่ในย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เพิ่งเปิดตัว อย่างเป็น
ทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้วยรูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่
ทาให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี้ไปแล้ว และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
มอลล์ที่เน้นร้านค้าปลอดภาษี โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็นร้านนาฬิกา, เครื่องประดับ, แว่นตา, ร้านจาหน่าย
สุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 ยังจัดเป็นโซนพิเศษไว้ ไม่ว่าจะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เครื่องสาอาง, โสม
, ร้านจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับตัวการ์ตูน และห้องเรียนชงชาต้นตารับฉบับคันไซ ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็น
ร้านจาหน่ายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด

OSAKA CASTLE (INSIDE)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ถ่า ยภาพด้า นนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็
ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้า ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการ
ของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกาแพงหิน คูน้า ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่
ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทาให้ความรู้สึก
เหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุค

SUMIYOSHI TAISHA

เดินทางสู่ ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไ ทฉะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลเจ้าหลัก
สาหรับศาลเจ้าสุมิโยชิ (SUMIYOSHI JINJA) ทั้งหมดกว่า 2,300แห่งทั่วประเทศ ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะ
รายล้อมไปด้วยความงามตามธรรมชาติที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ การไปฮัตสึโมเดะ (HATSUMODE)

ซึ่งผู้คนจะไปเยือนศาลเจ้าเป็นครั้งแรกในปีนั้นเพื่อแสดงความเคารพ มีผู้คนกว่า 2.5 ล้านคนข้าม สะพานสุมิโย
ชิไ ทฉะ (สะพานแดง) เพื่อชาระตัวเองรับ ปีใหม่ ศาลเจ้า ใหญ่สุมิโ ยชิไทฉะมีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวเด่นชัด
โดยเฉพาะสะพานสีแดงที่เชื่อมด้านนอกเข้าไปด้านในของศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อน ตอนนี้เนื่องจาก
การปรับ ปรุงถมที่ดินน้าที่สะพานสร้างเพื่อข้า มก็กลายเป้นเพียงสระน้าเล็กๆไปแล้ว สะพานมีส่วนโค้งขนาด
ใหญ่ นี้ถูกสร้า งขึ้นเพื่อให้ผู้คนนึกถึงสายรุ้งที่เชื่อมระหว่างทะเลกับ ท้องฟ้า นอกจากนี้ภายในศาลเจ้ายังเป็น
ที่ตั้งของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ซึ่งคอยให้ความคุ้มครองแก่นักเดินทาง ชาวประมงและชาวเรือ

AMERICA-MURA
หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่นในคันไซ ซึ่งกินอาณาบริเวณตั้งแต่ทางตะวันตกของสถานี
Subway Shinsaibashi Sta. ไปจนถึงบริเวณถนน Dotonbori ศูนย์กลางของที่นี่คือ Sankaku Koen (สวน
สามเหลี่ยม) ที่นี่เป็นแหล่งรวมการแสดงของเหล่าวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงมีตลาด
นัดมือสองเปิดที่นี่ ซึ่งทุกอาทิตย์จะมีเหล่าวัยรุ่นมาเดินเล่นกันกว่า 2 แสนคน ตั้งแต่ช่วงปี 1970 เป็นต้นมาเริ่มมี
ร้านค้า ที่จาหน่ายเสื้อผ้าเก่า กางเกงยีนส์ เครื่องวิทยุเก่า และของเบ็ดเตล็ดจากอเมริกา ฯลฯ จึงเป็นที่รู้จักกัน
มากขึ้น ชื่อของคาว่าหมู่บ้านอเมริกันก็ได้มาจากร้านที่นาเข้าของเบ็ดเตล็ดมาจากอเมริกาซึ่งมาตั้งเมื่อสมัย 30
ปีที่แล้วนั่นเอง ปัจจุบันที่นี่ก็เป็นแหล่งแฟชั่น ดนตรี ฯลฯ

SHINSAIBASHI
จากนั้นให้ทุกท่าน ช้อปปิ้งตามอัธ ยาศัยย่า นชินไซบาชิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า เรียกได้ว่าเป็น
ย่านยอดสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
เนื่องจากเป็น ย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซเลยทีเ ดียว แถมยังมี
แลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปปิ้งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่าง
สถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เป็นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า
มากมายให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ

หากท่านใดไม่ตอ
้ งการเทีย
่ วตามโปรแกรม สามารถซือ
้ ตัว
๋ ยูนเิ วอร์แซล สตูดโิ อ ได้
*** พร้อมรถรับ-ส่ง (รับ 17.00 น.) ผูใ
้ หญ่ ท่านละ 3,500 บาท / เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท
/ เด็กไม่ถึง 2 ปี ไม่เสียค่าตั๋ว กรุณาสัง่ ซือ
้ พร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง 10 วันเท่านั้น *** (ราคาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง)

New York : การจาลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่น
เด่นๆชื่อว่า Adventures of spider Man ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทาให้เด็กๆฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมน
กันเต็มๆ
Hollywood : โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่นี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสียว
กันอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4
มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบ
ในหนังบ้าง โซนนีข
้ นทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์
ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร

Minion Park : ซนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future
นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วนที่ชอบ
มากที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านมินเนี่ยนที่เหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สาคัญของพรีเมี่ ยมน่ารัก
มากมาย
Universal Wonderland : เรียกได้เลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูน
สุดปังมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็น เจ้าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่วน
Snoopy ยิ่งเครื่องเล่นนี่เหมือนออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยังมีร้านอาหาร ร้านของ
กินเล่นให้ได้นั่งชิลกินกันเพลินๆ
Lagoon : ถ้าช่วงเด็ก ๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่ าของจริงจะเป็นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะ ไม่
ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้ดูโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก

Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง water world เชื่อเลยว่ายังคงจดจาคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะ
ผ่านมานานแล้วหากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่ สนุกไม่แพ้
ในหนังเลย
Amity Village (Jaws) : เป็นโซนที่จาลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่ โผล่มาทีใจ
หายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแต่แค่มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว

The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาเจิมให้ได้ แน่นอนว่าเหล่า
สาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์ต้องร้องว้าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดิน
หลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์ นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่งดวง ยิ่ง
แต่ตัวเป็นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟที่ปราสาทด้วยนะเออเริ่ดมากๆ ที่สาคัญมีการเอา
เทคโนโลยีล้าๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้วย

เพือ
่ เป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย


นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือ เทียบเท่า

DAY 6
เช้า

(B/-/-)

ตลาดคุโรมง – สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูม ิ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

ตลาดคุโ รมง ในใจกลางเมืองโอซาก้า ที่นี่เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านขายอาหารซีฟู้ด ปูยักษ์ กุ้ง หอย ตลาด
แห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายจากทั่วญี่ปุ่น ซึ่งมีแบบทาสาเร็จพร้อมทานในร้านได้สะดวกด้วยค่ะ อีก
ทั้งยังมีอาหารนานาชนิดให้เลือกทาน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งของกินยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวสายกินห้ามพลาด

KUROMON ICHIBA MARKET

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ คันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อป
ปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน
17.25 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
21.55 น.
เดิ น ทาง
กลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจา
สุดประทับใจ

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขึน
้ อยู่กบ
ั สภาพอากาศ,การจราจร,
การเมือง, สายการบิน และฤดูกาล ***

อัตราการค่าบริการ
GROUP SIZE 30 PAX

กาหนดการเดินทาง

ผูใ
้ หญ่หอ
้ งละ
2-3 ท่าน
(ราคาต่อท่าน)

พักเดีย
่ วเพิม
่
(ราคาต่อท่าน)

อุณหภูมเิ ฉลีย
่

17-22 เมษายน 2020

49,990

8,990

สูงสุด 19℃ / ต่าสุด 9℃

8,990

สูงสุด 21℃ / ต่าสุด
11℃

24-29 เมษายน 2020

49,990

**อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง 20 ท่าน หากมีผเู้ ดินทางไม่ครบตามทีก
่ าหนด
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเพิ่มอัตราค่าบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

*** จอยแลนด์ไม่ใช่ตว
ั๋ 30,000 บาท ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรม ที่พัก ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ และค่ายานพาหนะ ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น อาหาร - เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ และค่าทา
หนังสือเดินทาง เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าภาษีน้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ จานวน 2,000 บาท
**กรุณายืน
่ ค่าทิปให้กบ
ั หัวหน้าทัวร์ทส
ี่ นามบิน (วันแรก)**
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. มัดจาการจอง ท่านละ 20,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการชาระ
เงินให้เจ้าหน้าที่
**ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น**
2. การจ่ายส่วนที่เหลือ กรุณาชาระยอดเงินทั้งหมดก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. ส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของผู้ที่ออกเดินทาง (ต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
**หมายเหตุ :: สาหรับท่านผูเ้ ดินทางทีป
่ ระสงค์จะซือ
้ ตัว
๋ เครือ
่ งบินภายในประเทศ (นอกเหนือจากรายการตาม
ทัว ร์) หรือด าเนิน การใดๆที่ก่อให้เ กิด ค่า ใช้จ่า ย กรุณ าแจ้ง ที่บ ริษัท ฯ ทราบก่อ น เพื่อ ขอค ายืนยัน การออก
เดินทางของทัวร์นั้นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขการรับบริการ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทาง
บริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญ
- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถื อเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่า นถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทา
หน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่า ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เ กิด เหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การ
ยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของ
สูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทาให้
เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย,ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นม
,ทั้งค่าเสียเวลา,ค่าเสียโอกาส,ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้วเป็นต้น
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับ
ท่ า น เมื่ อ ท่ า นตกลงช าระเงิ น ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นกั บ ทางบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ถื อ ว่ า ท่ า นได้ ย อมรั บ ใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
- เมื่อท่า นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่า นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผู้เดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้
หรื อ สายการบิ น แจ้ ง ยกเลิ ก บิ น ทางบริ ษั ท จะคื น เงิ น ค่ า ทั ว ร์ ใ ห้ ท่ า น แต่ ท างบริ ษั ท จะขอหั ก เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทาง
จะต้องยื่นขอวีซ่า)
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเ ดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม
น้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้ งสิ้น และถ้า ทางบริษัทได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้
เดิ น ทางได้ เมื่ อ ท่ า นต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ผู้ เ ดิ น ทางหลั ง จากออกตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ไปแล้ ว จะต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
- บริษัทฯทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการ
สูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ย ว
นี้ หากท่ า นไม่ ใ ช้ บ ริ ก ารใดๆ ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กร้ อ งขอคื น
ค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอ

คืนเงินได้ค่า บริการที่ ท่า นชาระกับ ทางบริษัทฯ เป็นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชาระให้กับ
บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อม
คณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์
ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯจะยึ ด ถื อ และค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย รวมถึ ง
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดก่อน ทาการจอง หากมีข้อสงสัยกรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เมื่อท่านจองทัวร์และ
ชาระเงินมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่ ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้น

