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 เยือนหมูบานมรดกโลก พรอมชมใบไมเปลี่ยนสี “ชิราคาวาโกะ”
 ชมเมืองเกาที่เต็มไปดวยเสนห ทาคายามา, เขาชมปราสาทมัตสึโมโต ปราสาทดังแหงเมืองมัตสิโมโต
 แชน้ําแรเพื่อสุขภาพ ณ หมูบานชิราโฮเนะ หมูบานอันซีนที่มี ประวัตยิ าวนานกวา 400 ป
 1 ปมี 1 ครั้ง ชม “ซากุระพรอมใบไมเปลี่ยนสี” ณ อุทยานโอบะระ
 สนุกกับสวนสนุก “เลโกแลนด” สวนสนุกแหงใหมของญี่ปุน
 ตื่นตากับใบไมเปลี่ยนสีทงี่ ดงาม ณ หุบเขาโครังเค
 อลังการเทศกาลประดับไฟ ทีส่ วยงามและยิ่งใหญที่ “ลากูนาเท็นบอช” และ นาบานะ โนะ ซาโตะ
หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน

กําหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน
ธันวาคม

1-6 / 14 – 19 พ.ย./ 21- 26 พ.ย. 2562
5-10 / 10 – 15 ธ.ค. 2562

(รับจัดกรุปเหมาหมูคณะสวนตัว(ทานสามารถกําหนดวันเดินทาง...ไดดวยตัวของทานเอง

Page2.
วันแรกของการเดินทาง(1)
19.00 น.
23.45 น.

สุวรรณภูมิ

สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชันที ประตู เคาท์เตอร์ D สายการบิน
ไทย…ทีมงาน World Traveller agency คอยต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่เมืองชิโตเซะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เทียวบินที TG644 (บินตรง)

วันที่สองของการเดินทาง(2)
เมืองเกา ซันมาจิจูจิ

สนามบินนาโกยา – หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามา - ยาน

08.30 น. เดินทางถึง...ท่าอากาศยานชิโตเซะบนเกาะฮอกไกโด ซึงเป็ นชือจังหวัด และ เกาะทีใหญ่เป็ น อันดับ2ของประเทศญีปุ่ น ผ่านพิธีตรวจคน
เข้ าเมือง และด่านศุลกากร เรียบร้ อย
นําท่านเดินทางสู่เมือง กุจโจฮาชิมัง Gujo Hachiman สัมผัสมนต์เสน่ ห์เมืองเล็กท่ามกลางขุนเขา ว่ากันตามลักษณะภูมิ
ประเทศแล้ ว Gujo Hachiman ถือว่าตังอยู่ใจกลางเกาะญีปุ่ น นําท่านเขาชมสถาบันการจําลองอาหารญี่ปุน เพือชมวิธีการ
ผลิตอาการจําลองหลากหลายเมนู และทุกท่านยังได้ ทดลองทําด้ วยฝี มือท่านเอง ท่านละ 1 ชิน เพือนํากลับไปเป็ นของทีระลึก โดย
อาหารจําลอง นับเป็ นสิน ค้ าอันเลืองชือของเมืองนีมายาวนาน เมืองกุโจฮาจิมังเป็ นศู นย์กลางการผลิตอาหารจําลองมานานหลาย
ทศวรรษ ก่อนทีความนิยมทีเกิดขึนจึงทําให้ แพร่กระจายไปยังเมืองอืนๆ จนถึงปัจจุบัน ซึงเจ้ าอาหารจําลองเหล่านีนันทํามาจากขีผึง
หรือพลาสติก มีไว้ สาํ หรับจัดแสดงหน้ าร้ านอาหารเพือดึงดูดลูกค้ าด้ วยเมนู ต่างๆภายในร้ านทีมีจาํ หน่าย ปัจจุบันผลิตจํานวนมากถึง
กว่าครึงของตลาดอาหารจําลองญีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็ นผักผลไม้ ซูชิ เทมปุระ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศครีม และอาหารอืนๆอีกมากมาย...

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร. เมือ่ มาถึงเขตฮิดะแลว ตองไม
พลาดลิ้มลอง“ฮิดะยากินิค”
ุ อรอยกับเนือ้ ฮิดะอันเลื่องชื่อของยานนี้ที่จะนํามายาง
บนกระทะรอนในแบบฉบับญี่ปุนที่หอมกรุนจากเคล็ดลับในการยางบนใบไม
(ใบโฮบะ)
บวกกับน้ําจิ้มรสเด็ด (หากทานใดไมรับประทานเนื้อ จะเสิรฟเปนเนือ้ หมู แทน )
จากนั นนํา ท่านเดิ น ทางสู่ หมู บ า นมรดกโลกชิ ร าคาว า หมู่ บ า้ นชิ ราคาว่ า-โกะ
เพื อให้คณะได้เปลียนบรรยากาศจากการท่องเทียวในเมืองหลวงของญี ปุ่ นทีแสนจะ
วุ่นวาย เร่ งรีบ และขวักไขว่ไปสัมผัสความสดชืนในดินแดนทีเงียบสงบและอุดมไปด้วยธรรมชาติทีสมบู รณ์ แหล่งท่องเทียวที
หลายคนใฝ่ ฝันอยากจะไปเยือน สวยสดงดงามดังภาพฝันไม่ว่าจะเป็ นยามเมือหิมะโปรยปราย เกาะตัวหนาขาวโพลน ตังอยู่ท่ามกลาง
เทือกเขาแอลป์ ของญีปุ่ น ในเขตจังหวัดกิฟูและโทยามา นําคณะเทียวชมภายในหมู่บา้ นประวัติศาสตร์ ชิราคาวา-โกะ(มรดก
โลก) ชิราคาว่า-โกะ ได้ รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO เมือวันที 9 ธัน วาคม ปี 1995 เอกลักษณ์
โดดเด่นของหมู่บ้าน คือรูปทรงหลังคาสูงแปลกตา หลังคาดังกล่าวเรียกว่า ''กัสโช'' ซึงแปลว่า ''พนมมือ'' ตามรูปแบบของหลังคา
บ้ านคล้ายสองมือพนมเข้ าหากันแล้ วอธิษฐาน โครงสร้ างของบ้ านทีนีนันสร้ างโดยไม่ใช้ ตะปู แต่ใช้ วธิ ีแบบธรรมชาติ คือใช้ ไม้ ขัดกันและ
ใช้ เชือกมัดให้ แน่น จากนันออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามา
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ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง(3)

เชา

ทาคายามา - ยานเมืองเกา - ปราสาทมัตสึโมโต- ชิราโฮเนะหมูบานน้ําพุรอน

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายามา เมืองเก่าแก่ทีเต็มไปด้วยบรรยากาศของญีปุ่ นโบราณ ตลอดทังเมืองจะให้ความรูส้ ึก
เหมือนพิพธิ ภัณฑ์มีชีวิตนําคณะเทียวชมความสวยงามของ เมืองทาคายาม่า ถูกขนานนามว่า ลิตเติลเกียวโต หรือเกียวโตน้อย เป็ น
เมืองทีตังอยู่ ในหุบเขา ถูกรักษาสภาพบ้ านเรือนในบรรยากาศของญีปุ่ นโบราณไว้ ได้ อย่างดี ล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ บ้ าน
ช่องสองข้ างทางได้ รับการอนุ รักษ์ ส่วนใหญ่สร้ างด้ วยไม้ อายุเป็ นร้ อยๆ ปี วัด ศาลเจ้ า สะพาน ตลาดเช้ า ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย มี
สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ บ้ านเรือนสร้ างด้ วยไม้ ในแบบโบราณดู เก่าแก่ เพราะเป็ นถินทีอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยทรัพยากรป่ าไม้
ตังแต่ ในสมัยนารา เมืองหลวงเก่าแก่ยุคก่ อนเกียวโต และโตเกียว ช่ างไม้ ของเมือ งทาคายาม่ า ยังได้ ถูกจารึ กว่าเป็ นช่ างไม้ ฝีมื อดีมี
ชือเสียงทีสุด การจัดผังเมืองก็มีลักษณะคล้ ายคลึงกับเมืองเกียวโต สะพานถูกสร้ างขนานกันไปกับแม่นํามิยางะวะ(Miyagawa) แม่นํา
สายหลักของเมือง นําคณะชมบริเวณหน้ า อาคารทาคายามะจินยา ซึงเป็ นศาลาว่าการเก่าแก่ของเมืองฮิดะที
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มีอายุราวๆ 176 ปี เป็ นสิงปลูกสร้ างสมัย ยุคคานาโมริ หลังสุดท้ ายทีหลงเหลืออยู่ในปั จจุบัน แต่ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ ซึงที
ศาลาว่าการนีเองเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเมืองฮิดะ และเคยใช้ เป็ นทังสํานักงานและทีพักของขุนนางในอดีต ปัจจุบันเปิ ดเป็ น
พิพิ ธภั ณฑ์ จากนั นเดิน ทางสู่ ซั นมาชิ หรือเขตเมืองเก่ านําท่ านสัมผัสกับ บรรยากาศบ้านเรือนโบราณในสมัยเอโดะ ชมงาน
หัตถกรรมพืนเมืองต่ างๆ โรงเหล้าสาเก ร้านใหญ่ ๆบางร้านได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกค้าทีมาเยือนได้เข้าไปชมของเก่า และ
ร้านค้ามากมายทียังคงอนุ รกั ษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมัยเก่าไว้ให้ได้ชืนชม...

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมัตสึโมโต้ นําคณะเข้าชม ปราสาทมัตซึโมโต ซึงมีอีกชือหนึงว่า ปราสาทอีกา เนืองจาก
ผนังปราสาทมีสีดํา และปี กด้านต่ างๆ ของปราสาทแผ่ กางออกเหมือนปี กนก เป็ นตัวอย่างหนึงของปราสาททีสร้ างบนพืนทีราบ
ไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลางแม่นํา ประวัติความเป็ นมาของปราสาทย้ อนหลังไปได้ ถึงยุคสงคราม ในช่วงเวลานัน กองทัพโองาซาวาระได้
สร้ างป้ อปราสาทขึนในบริเวณนี มีชือเรียกว่าปราสาทฟุกะชิ ต่อมาป้ อมปราสาทได้ ถูกกองทัพทาเคดะยึดครองไปได้ และตกเป็ นของโทะ
กุงะวะ อิเอะยะซุ ในเวลาต่อมา ต่อมาเมือโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ได้ มีคาํ สังให้ อิเอะยะซุย้ายไปปฏิบัติหน้ าทีใน ภูมิภาคคันโต ก็ได้ มอบ
ปราสาทให้ อิชิงะวะ โนะริมะสะ เป็ นผู้ดูแลต่ อ โนริมะสะและยะสุนะงะ ผู้เป็ นบุตรชาย ได้ สร้ างหอปราสาทและส่วนอืนๆ ได้ แก่ หอ
ปราสาท 3 หลัง หอดอนจอน หอเล็กทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อาคารทีพัก ประตูกลอง ประตูดาํ คูปราสาท ปี กอาคารสามชัน และชัน
ย่อยๆในปราสาท ซึงทังหมดยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน เชือกันว่าพืนทีปราสาทส่วนใหญ่แล้ วสร้ างเสร็จสมบูรณ์เมือประมาณปี 15931594

จากนันนําท่านเดินทางสู่ Shirahone Onsen แหล่งออนเซนทีเป็ น UNSEEN สุดๆ ชิราโฮเนะหมูบานน้ําพุรอน ตังอยู่
ในหุบเขาแห่งแม่นายู
ํ กาว่า นําพุร้อนชิราโฮเนะมีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากกว่า 400 ปี และมีความเชือมาช้ านานว่านําแห่งนีช่วยบําบัด
โรคได้ ชือตามความหมาย“กระดูกสีขาว”นันอันเนืองมาจากสีขาวของนําแร่ทอุี ดมไปด้ วยส่วนผสมของแคลเซียมสูงและแมกนีเซียม เชือ
กันว่าการดืมนําแห่ งนีสามารถรักษาโรคระบบทางเดินอาหารได้ นําร้ อนสีขุ่นขาวราวกับสีนํานมที Shirahone Onsen เป็ นทีนิยมมากใน
หมู่ผ้ ทู ชืี นชอบการแช่ออนเซ็น จริง ๆ แล้ วนําทีไหลออกมาก็เป็ นสีใส แต่เมือเวลาผ่านไปก็จะมีความขุ่นขึนจนเป็ นเหมือนสีนานมนั
ํ
นเอง
นําร้ อนทีว่านี มีสภาพความเป็ นกรดอ่อน ๆ จึงอ่อนโยนและปลอบประโลมผิวให้ ผ่อนคลายขณะแช่ ออนเซ็นแห่ งนี มีความพิ เศษคือ
กํามะถันและกรดคาร์บอนิกทีเป็ นส่วนประกอบ อุณหภูมิของนําก็อุ่นสบาย แม้ จะเป็ นฤดูทอากาศหนาวจั
ี
ด หากได้ ลงแช่นาร้
ํ อนของทีนี
แล้ ว ไม่ต้องเปิ ดฮีทเตอร์นอนก็ไม่ร้ สู ึกหนาว นอกจากนีออนเซ็นทีนีเขายังส่งผลดีต่อระบบ
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ไหลเวียนเลือดและการทํางานของอวัยวะระบบย่อยภายในร่างกาย เช่น กระเพาะ และลําไส้ได้ ด้วย ว่ากันว่า “แชออนเซนที่
ชิราโฮเนะ 3 วัน ไมเปนหวัดไป 3 ป”

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
TSURUYA RYOKAN หรือเทียบเทา

วันทีส
่ ี่ของการเดินทาง(4)
อุทยานโอบาระ - ชมซากุระ – หุบเขาโครังเค – ชมประดับไฟที่
ลากูนาเท็นบอช
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านสู่ อุทยานโอบาระ เพือชมความงามของธรรมชาติ และถือเป็ นจุด UNSEEN ท่านจะได้ ชม ซากุระทามกลางใบไม
เปลียนสี ณ อุทยานโอบาระ แม้ จะเป็ นช่วงฤดูทใบไม้
ี เปลียนสีท่านก็ยัง
ไม่ พ ลาดทีจะได้ เชยชมดอกซากุ ระทีบานสะพรั งอยู่ ท่ามกลางใบไม้ สีแดง
ซากุระพันธุนี้มีชื่อวา “ชิกิซากุระ”Shikizakura หรือ ซากุระ
สีฤดูซึงจะบาน 2 ครังต่อปี แตกต่างจากซากุระทัวไป ดอกชิกิซากุระนี จะเริม
บานในช่ ว งกลางเดื อ นมี น าคม และจะบานอี ก ครั งประมาณช่ ว ง เดื อ น
พฤศจิกายน (ช่วงฤดใบไม้ ร่วง) ท่านสามารถชมดอก ซากุระทีบานสะพรั ง
เคียงคู่กบั ใบไม้ แดงทีสวยสดงดงามได้ ส าหรับท่านใดทีพลาดช มดอกซากุระ
ในช่วงเดือน มีนาคมทีผ่านมาก็ยังมีโอกาสชมดอกชิกิซากุระได้ ในช่ วงเดือน
พฤศจิก ายน *การเปลี่ ยนสี ข องใบไม แ ละการบาน ของดอก
ซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ*
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เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านสู่ หุบเขาโครังเค หุบเขาติดภูเขาอิอิโมริซงมี
ึ ความสูง 254
เมตร ขึนชือว่าเป็ นจุดทีดีทสุี ดแห่งหนึงสําหรับ ชมใบไม้ เปลียนสีในฤดูใบไม้ ร่วง
ของภูมิภาคชุบุ ท่านจะได้ พบกับต้ นเมเปิ ลหลากหลายสีสนั ทังสีแดงและเหลือง
ราวๆ 4,000 ต้ น เรียงรายอยู่รอบๆ หุบเขา ต้ นเมเปิ ลนีได้ ถูกปลูกทีละต้ นทีละต้ น
มาตังแต่สมัยเอโดะ ระหว่าง ทางมีร้านขายของเล็ กๆ ริมธารนํา พร้ อมทังมี
สะพานแดงโบราณพาดผ่าน เหมาะแก่การถ่ายรูปและชมใบไม้ เปลียน สี*การ
เปลียนสีของใบไม้ขึนอยู่กับสภาพอากาศ*

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ลากูนาเท็นบอช สถานทีท่องเทียวในเมืองกามาโกริ พาท่านชมความสวยงาม การจัด แสดงอิลู
มิเนชั่นที่ขน
ึ้ ชื่ออันดับตนๆ ของญี่ปุนก็คือที่ ลากูเนเชีย ภายในสวนสนุกลากูนาเท็นบอช ทานจะไดชม
เทคนิคตระการตาเต็มไปหมด รายลอมไปดวยแสงไฟระยิบระยับตกแตงอยางสวยงามมากมาย…. ได้ เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางกลับสูน่ าโกย่า

ค่ํา
ที่พก
ั

บริการอาหารมือ
้ ค่าํ ณ ภัตตาคาร
NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา
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สวนสนุกเลโกแลนด– ชอปปงยานซากะเอะ -ชมเทศกาลไฟสวน

วันทีห
่ า ของการเดินทาง(5)
ดอกไมนาบานะโนะ ซาโตะ – นาโกยา
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง

จากนันท่านเดินทางสูส่ วนสนุก LEGOLAND JAPAN ซึงเป็ นธีมพาร์คแห่งใหม่ทเอาใจแฟนตั
ี
วต่อ LEGO ของเล่นคลาสสิคทีเมืองนาโก
ย่า เปิ ดเมือวันที 1 เมษายน 2017 ซึงทีนีจะถือเป็ นสวนสนุ กแห่งแรกของญีปุ่ น
และแห่ ง ที 8 ของโลก เลโก้ แ ลนด์ นาโงย่ า นั นถู ก สร้ า งขึ นบนพื นที กว่ า
93,000 ตารางเมตร หรือกว่า 58 ไร่ บนพืนทีริมท่าเรือในเขตมินาโตะ โดยมี
เครืองเล่นและกิจกรรมมากถึง 40 จุด โดยมีทังรถ เรือ และรถไฟเหาะทีสร้ าง
ให้ มีรูปร่างเหมือนตัวต่อเลโก้ รวมถึงโชว์ทแสนตื
ี
นตาตืนใจอีกมากมาย หนึ ง
ในไฮไลท์ทีสําคัญของทีนี คือ แบบจําลองปราสาทนาโงย่า แลนด์มาร์กสําคัญ
ของเมืองทีมีภาพจําเป็ น ‘คินชะจิ’ (金鯱) ปลาหัวเสือทองคําบนยอดหลังคาสี
เขี ย วอ่ อ นของปราสาท โดยสร้ า งขึ นจากตั ว ต่ อ เลโก้ ถึ ง 225,000 ชิ นเลย
ทีเดียว
อิสระมื้อกลางวัน เพื่อความสะดวกแกทุกทานที่จะไมขาดชวงความสนุก
อิสระให้ ท่านได้ สนุ กันต่อภายใน เลโก้ แลนด์ นาโงย่า แบ่งออกเป็ นหลายโซน อาทิ Miniland พืนทีเมืองต่างๆ ทีสร้ างขึนจากเลโก้ , Pirate
Shore ทุกคนจะได้ สนุ กสนานกับต่อสู้กับโจรสลัด โดยการยิงปื นฉีดนํา พายเรือหนีปลา
ฉลาม, Lego®City มีกิจ กรรมให้ เด็ก ๆได้ สนุ ก ทังเรี ย นขั บ รถบนถนนเลโก้ เป็ นนั ก
ดับเพลิงและขับเรือ, Knight’s Kingdom พืนทีทีเป็ นอาณาจักรของกษัตริย์มีทงปราสาท
ั
และบริเวณเมืองรอบปราสาท, Adventure จะพานักสํารวจไปล่องเรือดํานําผจญภัยโลก
ใต้ นํ าที แสนลึ ก ลั บ ค้ นหาสมบั ติ ที ถู ก ขโมยของฟาโรห์ สํา รวจซากปรัก หั ก พั ง ของ
สิงก่ อ สร้ างโบราณ และ Bricktopia ช่ วยเสริ ม สร้ างจิ น ตนาการ ความรู้ และความคิ ด
สร้ างสรรค์ในการประกอบหุ่นยนต์และสิงของต่างๆ....

จากนั นนําคณะช้ อปปิ ง ย า นซาคาเอะ ซึงเป็ นย่ านช้ อปปิ งและแหล่งบันเทิง มีสิน ค้ าแบรนด์เนมจากทัวมุ มโลกมาวางขายในย่านนี
นอกจากนียั งมี จุดชมวิวทีท่านจะสามารถมองเห็น ถนนสายนี และตั วเมืองนาโกย่ า
อย่างชัดเจนคือตึกทีวีข องนาโกย่า(ไม่ รวมค่ าเข้ าชม)ซึงมีลักษณะคล้ ายกับโตเกียว
ทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่กว่า หรือท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองนาโกย่าจาก
เบืองสูงบนกระเช้ าหมุน… นําทุกท่านชม สวนดอกไมนาบานะ โนะ ซาโตะ เป็ น
สวนดอกไม้ ทีได้ รวบรวมดอกไม้ จากหลายแห่ ง ทังในและ นอกประเทศญีปุ่ น เป็ น
สวนอี กแห่ งหนึ งทีได้ รับ ความนิ ย มจากชาวญี ปุ่ นเป็ นอย่ างมาก ไม่ ว่าจะเรืองพั น ธุ์
ดอกไม้ หรือ ว่าลักษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึงในแต่ละฤดู จะมีการจัดดอกไม้ ที
เปลียนแปลงกัน ออกไปตามฤดู กาล เพื อให้ นั กท่องเทียวได้ เรียนรู้และศึ กษาพันธุ์ไม้ ต่าง ๆ รวมถึงเพลิดเพลิน กับความสวยงามของ
ดอกไม้ ตามฤดูกาล พิเศษ !! ทานจะไดดื่มดาบรรยากาศสุดมหัศจรรยไปกับอิลูมิเนชั่น หรือการตกแตงประดับ
ประดาดวยดวง ไฟหลากสีหลอดเล็กๆ กวาแสนดวงเต็มพื นที่ของสวนนาบานานะโนะซาโตะและในแตละป
จะมีการประดับ ตกแตงไฟเปนธีมตางๆ เต็มอิ่มกับการชื่นชมความงามของแสงสีไดตามอัธยาศัย
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ค่ํา
ที่พก
ั

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ชาบู ชาบู
NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา

วันทีห
่ กของการเดินทาง(6)
สนามบินนาโกยา - กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
10.53 น. เหิรฟ้ ากลับสูก
่ รุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เทียวบินที TG645
14.27 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมะสม ทังนีขึนอยู่กบั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซงเกิ
ึ ดขึน
ในขณะนัน เพือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ
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อัตราคาบริการ
ชวงการเดินทาง
เดือน พฤศจิกายน
1-6 , 14- 19 พ.ย.
21-26 พ.ย.
เดือน ธันวาคม (วันพอ
แหงชาติ )
5-10 ธ.ค.
เดือนธันวาคม (วัน
รัฐธรรมนูญ)
10- 15 ธ.ค.

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

1เด็ก(ไมมีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียว
ตอ1หอง
จายเพิ่ม

65,900.-

65,900.-

64,900.-

63,900.-

15,000.-

69,900.-

69,900.-

68,900.-

67,900.-

15,000.-

69,900.-

69,900.-

68,900.-

67,900.-

15,000.-

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต
โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) มัดจําเงินสด20,000บาท(ชวงปกติ)
สวนที่เหลือชําระผานบัตรเครดิตได
มัดจําเงินสด30,000บาท(ชวงวันหยุด)
อัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตัวเครืองบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนําเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมนํามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่ รวม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสาํ หร ับห ัวหน้าท ัวร์ ม ัคคุเทศก์ พน ักงานข ับรถ โดยมาตรฐานสากลว ันละ 600 เยน ต่อ1ว ัน ต่อ1คน
 ค่าธรรมเนียมนํามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง
 ค่าปรับ สําหรับนําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงือนไขการชําระเงิน
กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระงวดแรก 20,000 บาท หรือ30,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สาํ เนาหน ้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และ
ค่าใช ้จ่ายส่วนทีเหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
่ เมือไม่สามารถทํากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ
ั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบ
ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวต
ั ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
 เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่ านได ้ชํา ระเงินมัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชํา ระผ่า นตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชําระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่ า น
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัท เริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท ่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนันท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงือนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการกา
รันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

เทียวกับเรามันใจได้
World Traveller Agency Co.,ltd
ปัจจุบันเป็ นสมาชิกสมาคมด้ านท่องเทียวระดับประเทศ
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เที่ยวญี่ปุนทั้งที...เที่ยวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว
ทัวรฮองกงเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถนั สิ่งดีดีมาใหทุกทาน
เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอื่นอยางแนนอน

