การเดินทาง
วันที 1
JL
วันที 2
บัส
วันที 3

บัส

วันที 4

บัส

วันที 5

JL

วันแรก
21.00 น.

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 21.00 น.
สนามบินนาโกย่า - เกียวโต - ฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้ า - ชินไซ
บาชิ - โรงแรม
นาโกย่า - โอซึคนั นง - ปราสาทนาโกย่า - ริ มแม่นํ ายามาซากิ
กาวะ (จุดชมซากุระ) - โอเอซิส 21 - โรงแรม
หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ถนนคนเดินย่านเมือง
เก่าทาคายาม่า - โรงแรม
10:00 ท่าอากาศยานนานาชาติชบู เุ ซ็นแทรร์ (นาโกย่า)
14:50 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

เช้ า/กลางวัน/เย็น
บนเครื อง / ชาบูชาบู /โรงแรม / ยากินิคุ / –
โรงแรม /เซทญีปนุ่ / –

ทีพกั
OSAKA FUJIYA HOTEL หรื อ
OSAKA JOYTEL HOTEL
Nagoya Sakae Tokyu REI
หรื อเทียบเท่า
Nagoya Sakae Tokyu REI
หรื อเทียบเท่า

โรงแรม / - /-

กรุ งเทพ (สุวรรณภูม)ิ
คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ R (อาร์ ) สายการบิน Japan
Airlines (เจแปนแอร์ ไลน์ ) เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวก
(ไกด์ทวั ร์ แนะนําการเดินทาง)

วันทีสอง สนามบินนาโกย่ า - เกียวโต – ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ – โอซาก้ า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ - โรงแรม (-/L/-)
00.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชบู เุ ซ็นแทรร์ (นาโกย่า) โดยสายการบิน Japan Airlines (เจแปนแอร์ ไลน์ )
เทียวบินที JL738 สายการบินสัญชาติญีปนุ่ ให้ บริ การแบบ full service ฟรี โหลดกระเป๋ าสัมภาระ ใบละ 23กก. (ท่านละ 2
ใบ)เสิร์ฟอาหารร้ อน พร้ อมเครื องดืม ตลอดการเดินทาง.
08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชบู เุ ซ็นแทรร์ (นาโกย่า)
ประเทศญีปนุ่ (เวลาท้ องถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าและทํา
ภาระกิจส่วนตัวเรียบร้ อยแล้ ว... สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่นไม่ อนุญาตให้ นํา อาหารสด จําพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้
เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถินเพือความสะดวกในการนัดหมาย)
นําท่านเดินทางสูเ่ กียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี ปนุ่ จากนั นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริ อิ ซุ้มประตูสี
แดงทีเป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ า ทีมีมากกว่าร้ อยต้ นทอดตัวยาวตามเส้ นทางของไหล่เขาลดหลั นกันบนเส้ นทางยาวถึง 4
กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์ เรื อง MEMORIES OF GEISHAที ซายูริ นางเอกของเรื องวิงลอดซุ้มประตูเพือไปขอพร
เทพเจ้ าให้ ตนเองสมความปรารถนา

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) ชาบูชาบู BUFFET
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ให้ ท่านช้ อปปิ งสินค้ า ทีถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้ อปปิ งยอดนิยมทีสดุ
ของโอซาก้ าทีเต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมายทั งแบรนด์เนมของมือสอง ร้ านอาหารชือดังมากมาย หลากหลายชนิด และไม่ควร
พลาดช้ อปปิ งทีร้านดองกี และ มัตสุโมโต้ คิโยชิ ร้ านค้ ายอดนิยมในใจ ของคนไทยทีต้องแวะเมือมีโอกาสไปญีปนุ่
อิสระอาหารอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั ณ โรงแรม OSAKA FUJIYA HOTEL หรื อ OSAKA JOYTEL HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีสาม นาโกย่ า - ศาลเจ้ าโอสึคนั นง - ปราสาทนาโกย่ า - ริมแม่ นํ ายามาซากิกาวะ (จุดชมซากุระ) - โอเอซิส 21
เช้ า

เทียง

(B/L/-)

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
เดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ทีสดุ ใน “ภูมิภาคชูบ”ุ ซึงอยูต่ รงกลางของประเทศญีปนุ่ เมืองทีมีบทบาทสําคัญและ
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน เมืองอันดับหนึงแห่งอุตสาหกรรมการผลิตของญี ปนุ่
นําทางสู่ ศาลเจ้ าโอสึคนั นง ศาลเจ้ าโอสึคนั นงเป็ นหนึงในสามของศาลเจ้ าบูชาเจ้ าแม่กวนอิมทีใหญ่ทีสดุ ใน ญีปนุ่ และย่าน
โอสึ OSU เป็ นเมืองทีผสมผสานระหว่างประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่องเทียวยอดฮิตทีสดุ ของนาโกย่า
ซึงนอกจากคนญีปนแล้
ุ่ ว นักท่องเทียวต่างชาติก็นยิ มมาเยียมชมเช่นกัน ชมปราสาทนาโกย่า (ด้ านนอก) บริ เวณรอบปราสาท
และตามแนวคูเมืองปราสาทจะปลูกด้ วยต้ นซากุระ ทําให้ สวนแห่งนี รื นรมย์มากยิงขึ นในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ(1ในจุดทีชมซากุระใน
เมืองนาโกย่า)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) ยากินิคุ BUFFET
ริ มแม่นํ ายามาซากิกาวะ(Yamazakigawa Riverside)ถนนเส้ นนี เรี ยกว่า Shikinomichi แปลว่าเส้ นทางทั ง4 ฤดู ซึงติดกับแม่
นํ ายามาซากิ ติดอันดับ 1 ใน 100 สถานทีชมซากุระของประเทศญีปนุ่ โดยมีต้นซากุระเรียงรายเป็ นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร

โอเอซิส 21 เสน่ห์ของนาโกย่า แลนด์มาร์ คของย่าน “ซากาเอะ” ซึงอยูใ่ จกลางเมืองนาโกย่า ผู้คนมาเทียวช้ อปปิ ง ทานอาหาร
เทียวงานเทศกาลอย่างครึกครื นและการประดับไฟยามคําคืนก็มีเสน่ห์ไม่แพ้ กนั

อิสระอาหารอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้ าสูท่ ี พัก ณ โรงแรม Nagoya Sakae Tokyu REI หรือเทียบเท่ า
วันทีสี หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่ า - ถนนคนเดินย่ านเมืองเก่ าทาคายาม่ า เขตเมืองเก่ าซันมาชิซูจิ - โรงแรม
(B/L/-)
เช้ า รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
ออกเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ Shirakawago มรดกโลกอันน่าชืนชม เข้ าสูฤ่ ดูใบไม้ ผลิของ ชิราคาวาโกะ ตั งแต่ประมาณ
ช่วงต้ นเดือน มีความเป็ นไปได้ ทีเราจะได้ พบกับหิมะ บนหลังคาบ้ านแบบฉบับความงาม ของ บริ เวณบ้ านสไตล์ Gassho(กัสโซ่)
ประมาณ 110 หลัง จนถึงเดือนเมษายน
บริ เวณนี ก็ได้ ถกู ขึ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกไปแล้ วเมือปี 1995 หลังคา ของบ้ านสไตล์ Gassho ทีวา่ นี จะเป็ นหลังคา
มุงจาก ซึงจะต้ องทําการบํารุงรักษาเป็ นอย่างดี หลังคาดังกล่าวจะต้ องถูกเปลียนทุก 40 - 50 ปีั ซึงการเปลียนหลังคาแต่ละทีนั น
เป็ นงานทีใช้ เวลานานและใช้ แรงงานคนจํานวน มาก ดังนั นคนทีอยูอ่ าศัยในแต่ละหมูบ่ ้ านจึงต้ องรวมตัวช่วยเหลือกันและกัน การ
ทํางานอย่างมีระบบช่วยเหลือกันและกันนี เรี ยกว่า "ยูอิ"

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) YAKINIKU BUFFET
เดินทางสู่ ทาคายาม่ า ใจกลางของหมูบ่ ้ านนี คือ ซันมาจิ บ้ านโบราณสมัยเอโดะทียงั คงหลงเหลืออยู่ ด้ วยบรรยากาศทียงั เต็ม
ไปด้ วยกลินอายของเมืองแห่งปราสาท คุณสามารถชมโรงกลันเหล้ าสาเกญี ปนุ่ และภาพทิวทัศน์ของหน้ าต่างไม้ ระแนงบ้ านที
เรี ยงต่อกันเป็ นแนวยาวของบรรดาบ้ านเรื อนของเหล่าพ่อค้ าได้ ซึงรัฐบาลญี ปุ่นได้ ประกาศขึ นทะเบียนสถานที แห่งนี ให้ เป็ น
โบราณสถานทีมีความสําคัญอีกแห่งหนึง

เดินทางกลับสู่ นาโกย่ า ให้ ท่านเดินเล่ นช้ อปปิ ง ภายในใจกลางเมือง
อิสระอาหารอาหารคําตามอัธยาศัย นําท่านเข้ าสูท่ ี พัก ณ โรงแรม Nagoya Sakae Tokyu REI หรือเทียบเท่ า
วันทีห้า ท่ าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่ า) - กรุ งเทพ (สุวรรณภูม)ิ
(B/-/-)
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่ นามบิน
10:20 น. ออกเดินทาง จาก ท่าอากาศยานนานาชาติชูบเุ ซ็นแทรร์ (นาโกย่า) โดยสายการบิน Japan Airlines (เจแปนแอร์ ไลน์ )
เทียวบินที JL737
14:50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ประเทศไทย ... โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยูก่ บั การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน และ
สายการบิน (โดยเฉพาะภาษี นํ ามัน ซึงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยงั คงจะรักษา
มาตรฐานการบริ การและคํานึงถึงความต้ องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ.....

กําหนดการเดินทาง

HNJN1.1
HNJN1.2
HNJN1.3
HNJN1.4

14-18 มีนาคม
20 - 24 มีนาคม
21 - 25 มีนาคม
27-31 มีนาคม

ผู้ใหญ่
(พักห้ องละ2-3ท่าน)

เด็ก
(พักผู้ใหญ่1ท่าน)

33,900.33,900.33,900.35,900.-

31,900.31,900.31,900.33,900.-

เด็กไม่เสริ มเตียง
(พักผู้ใหญ่
2ท่าน)
29,900.29,900.29,900.31,900.-

ทารกอายุ
(ไม่เกิน2ปี )

พักเดียว

8,500.8,500.8,500.8,500.-

7,500.7,500.7,500.7,500.-

อัตราค่าบริ การนี รวม
 ตัวเครื องบินไป – กลับ เส้ นทางทีระบุในโปรแกรม ชั นทัศนาจร (ไป–กลับทั งคณะ)
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมทีพกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นําเทียวตามรายการพร้ อมคนขับทีชํานาญเส้ นทาง
 ค่าเข้ าชมสถานทีทอ่ งเทียวตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงือนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี ไม่ รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทา่ นละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้ องพัก
 ค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังพิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากทีบริ ษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม 7 เปอร์ เซ็นต์ / ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 20 ท่าน ซึงในกรณีนี ทาง
บริ ษัทฯ หรื อจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้ าต้ องการ
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีทีสญ
ู หายสูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนืองจากรายการทัวร์ นี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ า
ประเทศไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอที ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครั งหนึง หลังจากได้ สํารองที นังบนเครื อง และโรงแรมที พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนืองจากความล่าช้ าของสายการบิน
โรงแรมทีพกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ และ บริ ษัทฯ จะ
5. ไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อสิงของห้ ามนําเข้ าประเทศ หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทาง
บริ ษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่วา่ ทั งหมดหรื อบางส่วน ทังบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวทีพําพักอยูใ่ นประเทศไทย

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ ในการให้ คําสัญญาใดๆทั งสิ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านั น
7. เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทั งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษัทฯทีได้ ระบุไว้ โดยทั งหมด
เงือนไขการสํารองทีนัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระงวดแรก 10,000 บาท
 ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั งหมด
 แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําตัวท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 %
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทั งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทําการเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัวและอืนๆท่านละ 10,000 บาท
เอกสารทีลูกค้ าต้ องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการทีรัฐบาลญีปนุ่ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศ ซึ งมีผลใช้ บงั คับตั งแต่วนั ที 1กรกฎาคม 2556 ผู้ทีจะเข้ าประเทศได้ นั นจะต้ อง
ผ่านการพิจารณาจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ทียืนขอวีซา่ กับทางสถานทูตฯ)
ทางเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารทีนํามา เช่น ตัวเครื องบินขากลับ
หรื ออืนๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารทีจะต้ องใช้ ในการพิจารณาได้ แก่
(1) ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปนุ่
(2) สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นในระหว่างทีพานักในประเทศ ญีปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
(3) ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพานักในประเทศญีปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอืนๆ)
(4) กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีปนุ่ (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยูอ่ ย่างน้ อย 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆทีจะกระทําในประเทศญีปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิงทีขดั ต่อกฎหมาย แลเข้ าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั น
3. ในขั นตอนของการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ทีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี ปุ่น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติทีจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

