ชมความสวยงามของกาแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ เดินทางโดยสายการบินไทย
เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่ อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ
เดินเล่นย่ านเมืองเก่า ลิตเติล้ เกียวโต พร้ อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่ า
เที่ยวชมเมืองเก่า ณ ย่ านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ชมความอัศจรรย์ ของสวนหิน ณ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ
เที่ยวชม ปราสาทมัทสึโมโต้ ซึ่งมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญีป่ ุ่ น
ช้ อปปิ้ งในแหล่งช้ อปปิ้ งชื่ อดัง อาทิ ย่ านชินจุกุ คารุยซาว่าเอ้าท์ เล็ต ชินไชบาชิ
เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญีป่ ุ่ นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต

วันแรก

กรุงเทพฯ – นาริตะ

19.30 น.
22.10 น.

พร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย เจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยให้
การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสั มภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 640
* กรุ๊ ปทีอ่ อกเดินทางวันที่ 14-20 เมษายน 2559 ออกเดินทางด้ วยไฟล์ TG 642
กรุ งเทพ-นาริตะ ออกเดินทางเวลา 23.50-08.10 น. นัดหมายเวลา 21.00 น. *

วันทีส่ อง

สนามบินนาริตะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – คารุยซาว่ าเอ้าท์ เล็ต – แช่ นา้ แร่

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดไซตามะ เมืองแห่ งปราสาทที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ของญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในลักษณะการก่อสร้างอาคารแบบที่เรี ยกว่าคุระซึ คุริ-ร้านค้าหรื อ
อาคารโกดังไม้ 2 ชั้นที่กาแพงก่อด้วยดิ น ถือเป็ นย่านการค้าเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยเอโดะสองข้างทางเต็มไป
ด้วยบ้านเรื อนในสมัยก่อนเรี ยงรายติดกัน ซึ่ งได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี ณ ปั จจุบนั ได้ถูกปรับปรุ งให้
เป็ นร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก และพิพิธภัณฑ์ มี หอระฆ้ งโทคิโนะคาเนะ สร้างจากไม้ใช้เพื่อเตือน
เมื่อเกิดไฟไหม้ ที่ถูกสร้างแทนของเดิมเนื่ องจากโดนไฟไหม้เมื่อปี 1892 อันเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของพื้นที่
ด้วยลักษณะสิ่ งก่อสร้ างและบรรยากาศโดยรอบทาให้ที่นี่ได้สมญานามว่า “ เมืองเอโดะน้อย ” ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชม และเลือกซื้ อของฝากพื้นเมืองมากมาย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ คารุ ยซาว่ าเอ้ าท์ เล็ต เป็ นช้อปปิ้ งพลาซ่ าขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูท่ างด้านใต้ของสถานี
รถไฟคารุ ยซาว่า สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน เพียบพร้อมด้วยสิ นค้าทั้งแบรนด์นาเข้าและแบ
รนด์ ญี่ ปุ่ น อาทิ เช่ น GUCCI, NEXT DOOR, HARRODS, TOMMY HILFIGER, JAYRO, SAMANTHA
THAVASA NEXT PAGE, KIPLING, SAVOY, PAUL SMITH, BURBERRY,LEVI’S เป็ นต้น และอื่นๆ
อีกมากมาย
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ ONSEN HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
หลัง อาหารให้ ท่ านได้ผ่ อ นคลายกับ การแช่ น้า แร่ ธ รรมชาติ เพื่ อผ่อ นคลายความเมื่ อ ยล้าและจะท าให้
ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีอีกด้วย

ค่า

วันทีส่ าม

คารุยซาว่ า – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – เมืองมัสซึโมโต้ – ปราสาทมัสซึโมโต้ – แช่ นา้ แร่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นาท่านเดินสู่ หุบเขาโอนิโอชิ ดาชิ ตั้งอยู่บริ เวณภูเขาไฟอาซามะ ( ยังเป็ นภูเขาไฟที่ครุ กรุ่ นอยูแ่ ละมีโอกาส
เกิดการปะทุได้ มีความสู งถึง 2,565 เมตร และเป็ นภูเขาไฟที่ถูกรัฐบาลัง่ ห้ามปี นนับตั้งแต่เกิดการระเบิดเมื่อ
หลายปี ก่อน การระเบิดครั้งล่าสุ ดเกิดขึ้นเมื่อปี 2004 ) เป็ นลักษณะสวนหิ นที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวาที่
ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะเมื่อครั้งอดีต อยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเล 1,350 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องมัส ซึ โมโต้ เยี่ย มชม ปราสาทมั สซึ โมโต้ หรื อมี ชื่ อเรี ยกอี ก อย่างหนึ่ งว่า
ปราสาทอีกา เนื่ องจากตัวอาคารของปราสาทนั้นมีสีดา และปี กด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือน
ปี กนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดยท่าน อิชิคาว่า คาสุ มาซะ เพื่อใช้เป็ นที่พาพักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต
ปั จจุบนั หลังจากได้รับการจัดตั้งเป็ นสมบัติประจาชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สาหรับรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์ ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1
ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

เทีย่ ง

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ ONSEN HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
หลังอาหารให้ ท่ านได้ผ่ อ นคลายกับ การแช่ น้ าแร่ ธรรมชาติ เพื่ อผ่อนคลายความ เมื่ อยล้าและจะท าให้
ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดี

วันทีส่ ี่

เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองทาคายาม่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า -คุโรเบะ
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นาท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนยักษ์ก้ นั น้ าที่ใหญ่มหึ มาที่สุดของ

เทีย่ ง

ค่า

ประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขา
หิ มะ มีความสู งถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่ งใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ
45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้ าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดิ นเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร เดินทางบน
เส้นทางที่สองข้างทางเป็ นกาแพงหิมะสู งชั น (SNOW WALL) สู งกว่าสิ บเมตร ยามเปิ ดเส้นทาง นับเป็ นอีก
ทัศนี ยภาพที่ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนาท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยังสถานีคุโรเบะไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ งเป็ นเคเบิ้ลคาร์ แห่ งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จนสุ ดเส้นทาง
ทั้งนี้ เพื่อหลี กเลี่ยงหิ มะที่ตกรุ นแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นนาท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ า ที่ไม่มีเสากลาง
ตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดคันโบะ นาท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว
3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยูส่ ู งที่สุดในญี่ปุ่น สู่ สถานีมูโรโดะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่ า มีความสู ง 3,015 เมตร ซึ่ งสู งเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ น
หนึ่ งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงาม
น่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ งในวันที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ จากนั้น
นาท่านเดิ นทางสู่ สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับทิวทัศน์ของ
เทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย นาท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่
สถานีทาเทยาม่ า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ ONSEN HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
หลัง อาหารให้ ท่ านได้ผ่ อ นคลายกับ การแช่ น้า แร่ ธ รรมชาติ เพื่ อผ่อ นคลายความเมื่ อ ยล้าและจะท าให้
ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดี

วันทีห่ ้ า

เมืองทาคายาม่ า – ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่ า – ถนนซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาว่ า –
ช้ อปปิ้ งอิออน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นาท่านชม ทาคายาม่ า จินยะ หรื อ ที่ว่าการอาเภอเก่ าเมืองทาคายาม่ า ซึ่ งเป็ นจวนผูว้ า่ แห่ งเมืองทาคายาม่า
เป็ นที่ทางานและที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรื อ เขตเมืองเก่ าซั นมาชิ ซูจิ
ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที่ยงั อนุ รักษ์และคงสภาพเดิ มได้เป็ นอย่างดี อิสระให้ทุก
ท่านได้เดิ นเที่ยวและชื่ นชมกับทัศนี ยภาพเมืองเก่าซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย
เช่ น ร้านผลิ ตและจาหน่ ายเหล้าสาเก ร้านทามิโสะ ฯลฯ พร้ อมทั้งเลื อกซื้ อของที่ ระลึ กพื้นเมืองเฉพาะถิ่ น
เช่น ซารุ โบะโบะ หรื อ ตุก๊ ตาทารกลิงตัวสี แดงไม่มีหน้าตา ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า
และเป็ นสิ นค้ายอดนิ ยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่ อเกี่ ยวกับโชคลางของชาวญี่ ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ ที่ยงั คงอนุ รักษ์บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ด้ งั เดิม และยังได้รับเลือก
จากองค์ก ารยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ในเดื อ นธัน วาคม 1995 บ้านสไตล์ก ัส โช-สึ คุ ริ จะมี ความยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิ มะที่ต กหนักในช่วงฤดู หนาว
ได้ดี และรู ปร่ างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรี ยกหมู่บา้ นสไตล์น้ ี วา่ “กัสโช” และมี
ผูค้ นจากทัว่ ทุกมุมโลกหลัง่ ไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว จากนั้นนาท่าน
เดิ น ทางต่ อไป ช้อปปิ้ งยังห้ างสรรพสิ น ค้าขนาดใหญ่ ห้ างจั สโก้ อิออน ให้ ท่ านได้ซ้ื อของฝากมากมาย
หลากหลายชนิ ด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุ ดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างใน
ร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

ค่า

รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ NAGOYA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) – ศาลเจ้ าฟูชิมอิ นิ าริ – เมืองโอซาก้า – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) เป็ นวัดในนิกายเซนถูกสร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ โดย
ท่านใช้เวลาในปั้ นปลายชีวิตหลังเกษียณอายุอาศัยอยูท่ ี่นี่ และต้นแบบของวัดแห่งนี้ ได้อิทธิพลมาจากวัดคิน
คะคุจิ หรื อวัดทอง ซึ่ งเป็ นที่พกั ของปู่ ของเขาในช่วงเกษียณอายุเช่นเดียวกัน หลังจากที่ท่านโชกุนอาชิคากะ
เสี ยชีวติ ของบ้านของท่านก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็ นวัดกินคะคุจิหรื อวัดเงินในปั จจุบนั วัดกินคะคุจิถูกยกให้เป็ น
สถานที่ ส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์ แห่ งเมื องเกี ย วโต และที่ ได้รับ การขึ้ น ทะเบี ย นให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ศาลเจ้ าฟู ชิมิอินาริ หรื อ ศาลเจ้ าพ่ อ
จิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุ นขั จิ้งจอกที่เชื่ อกันว่าเป็ นทูตส่ งสาสน์ของเทพเจ้า
แห่ งการเก็บเกี่ ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริ อิจานวนมากเรี ยงกันจนกลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริ อิที่มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ย่านการค้ า ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่ องไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อ
สิ นค้าแฟชั่นที่ เอาใจคุ ณผูห้ ญิ ง เช่ น กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ าอนาคตส าหรั บวัยที น
ทั้งหลาย เครื่ องส าอางยี่ห้ อดังของญี่ ปุ่ นไม่ ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่ นๆอี ก
มากมาย

ค่า

รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้ า เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

วันทีเ่ จ็ด

สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ

00.30 น.
04.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 673
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง 14 – 20 เมษายน 2559 [สงกรานต์ ]
อัตราค่ าบริการ
เมษายน 2559
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
72,900 .เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
69,900 .เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริ ม ราคาท่านละ
69,900 .เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม ราคาท่านละ
64,900 .พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ
7,900 .ราคาไม่ รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ หักคืนท่ านละ 25,000.- บาท / เด็กหักคืนท่ านละ 22,000.- บาท

กาหนดการเดินทาง 18 – 24, 19 – 25, 20 – 26, 22 – 28 เมษายน 2559
อัตราค่ าบริการ
เมษายน 2559
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
59,900 .เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
56,900 .เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริ ม ราคาท่านละ
56,900 .เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม ราคาท่านละ
51,900 .พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ
7,900 .ราคาไม่ รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ หักคืนท่ านละ 17,000.- บาท / เด็กหักคืนท่ านละ 14,000.- บาท
กาหนดการเดินทาง 30 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2559
อัตราค่ าบริการ
เมษายน 2559
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
60,900 .เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
57,900 .เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริ ม ราคาท่านละ
57,900 .เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม ราคาท่านละ
52,900 .พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ
7,900 .ราคาไม่ รวมตั๋ว ผู้ใหญ่ หักคืนท่ านละ 17,000.- บาท / เด็กหักคืนท่ านละ 14,000.- บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น กรณี ท่านมีความ
ประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้อง
ดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชาระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่
มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 ** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิม่ เติมกับทาง
บริษัทได้ **

- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
- **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2
แสน, เสี ยชี วติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้ านบาท]
- **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2
แสน, เสี ยชี วติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์

เป็ นต้น
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
 ค่า VAT 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณามัดจา 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จากัด
เลขทีบ่ ัญชี
175-231417-5 (ออมทรัพย์)
 แฟกซ์ สลิปโอนเงินมาทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
 ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน พร้ อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง ที่มีอายุการใช้ งาน
เหลือไม่ ต่ากว่า 6 เดือน
 ในกรณี ที่ ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ก่ อนทุ กครั้ง มิ ฉะนั้นทาง
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์





ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด

 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่า
ทัวร์ ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 **สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและญีป่ ุ่ น ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น ลูกค้ าทุก
ท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ





บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่าน, เกิ ดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่ อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทั้งนี้ขึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุ รกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษทั จะ
จัดเตรี ยมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะ
สั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรื อมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นสาหรับพาสปอร์ ตจีนแดง
(กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน)
***กรุ ณาถอดปก PASSPORT ก่ อนส่ งเอกสาร บริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1. พาสปอร์ ตจีนแดง
จะใช้เวลาดาเนิ นการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอ
รบกวนให้ส่งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทางมาทางบริ ษทั ล่วงหน้า เพื่อที่จะส่ งไป
ที่ประเทศญี่ ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ ปุ่น(เอกสารชุ ดนี้ ทางบริ ษทั เป็ น
ผูด้ าเนินการให้) ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผูเ้ ดินทางอายุไม่ถึง
60 ปี ต้อ งมาแสดงตัว ที่ ส ถานทู ต (PASSPORT CHINA ทางสถานทู ต ไม่
ยกเว้ นการยื่นวีซ าเข้ าประเทศ) ส่ วนผูท้ ี่ ทางาน ต้องแสดงใบอนุ ญาตทางาน
เพิ่มเติม
เอกสารทีใ่ ช้ ในการขอวีซ่า
1.1 PASSPORT CHINA
1.2 รู ปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พืน้ หลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยมิ้
เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดา ไม่คาดผม หรื อสวมหมวก แต่งกายสุ ภาพ *** ห้ ามใช้ รูปปริ้น หรื อ ถ่ ายเอง ***
1.3 หนังสื อแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผูเ้ ดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่าย
สาเนาพร้อมนาตัวจริ งไปสถานทูต
1.4 ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสาเนาทุกหน้าพร้อมนาตัวจริ งไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสาเนาทุกหน้าพร้อมนาตัวจริ งไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตทางาน WORK PERMIT ถ่ายสาเนาหน้าชื่อบริ ษทั ที่ทางาน พร้อมนาตัวจริ งไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรื อฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสาร
ตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุ ด (ปรับยอด ณ ปั จจุบนั ) ในกรณี ที่เล่มปั จจุบนั อายุไม่ถึง 6 เดือนให้
ถ่ายสาเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุ ดท้าย
*** บัญชี กระแสรายวัน และบัญชี เดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กบั สถานกงสุ ลญีป่ ุ่ น ***

REMARK
 ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี
 หากยืน่ เอกสารปลอมหรื อให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผยู ้ นื่ คาร้องขอวีซ่า
 ในกรณี ที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่อธิ บายเหตุผล ถ้าต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งจะ
 ไม่สามารถยืน่ ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ คืนค่ าบริการ
แผนกกงสุ ล สถานทูตญีป่ ุ่ น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503

