BIG JAPAN ALPS
โตเกียว ฟูจิ มัตสึโมโต้ แจแปน แอลป์ โอซาก้า
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
สัมผัสความสวยงามของประเทศญีป่ ุ่ นในช่วงใบไม้เปลีย่ นสี
: ชมความสวยงามของใบไม้เปลีย่ นสีท่ีเขือ่ นคุโรเบะ แจแปนแอลป์
: ชมปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5 ปราสาทที่สวยที่สดุ ในญีป่ ุ่ น
: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่นา้ แร่ออนเซน
: ช๊อปปิ้ งอย่างจุใจที่ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
: พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อนั้ พร้อมนา้ จิ้มซีฟ้ ดรสเด็
ู
ด

เขือ่ นคุโรเบะ

DAY

ปราสาทมัตสึโมโต้

2
3

บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์

MEAL

ITINERARY
เช้า

1

สะสมไมล์ 50%

กลางวัน

HOTEL
เย็น

กรุงเทพ – นาริตะ
นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซาคุซะ – บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ –
โกเทมบะ เอ้าท์เลต
ฟูจิช้นั 5 – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวา
เตะ โดริ
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FUJI TOMINOKO HOTEL
“พิเศษ อาบอ็องเซ็น”
MATSUMOTO MARUNOUCHI
BW3_TG/WRT

4

เส้นทางแจแปน แอลป์ – คานาซาว่า

5

ที่วา่ การอาเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ –
หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ งย่านซาคาเอะ
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
กรุงเทพ

6

กาหนดการเดินทาง

18-23 ตุลาคม 2560 (วันปิ ยมหาราช) ใบไม้เปลีย่ นสี
วันแรกของการเดินทาง
19.00 น.
22.10 น.

HOTEL MYSTARS PREMIER
KANAZAWA
NAGOYA KOKUSAI HOTEL”

63,700.-

กรุงเทพฯ – นาริตะ

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG640

วันทีส่ องของการเดินทาง
06.20 น.+1

กลางวัน
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นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซาคุซ่า – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลต
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่าน
ด่านตรวจคนเข้ าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ ว
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่
กรุงโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนาท่านสู่วดั อาซาคุซ่า ซึ่งเป็ น
วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้ นเพื่อใช้เป็ นที่
ประดิษฐานพระโพธิสตั ว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่า
ชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้ นมา ตั้งแต่น้ันมาวัดนี้ ก็กลายเป็ นสถานที่สาหรับจาริก
แสวงบุญ กระทัง่ ปั จจุบนั ก็ยงั คงเป็ นวัดที่มีผูค้ นจากทัว่ โลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่าง
ไม่ขาดสาย ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคา ที่มีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่าน
จะเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยูก่ ลางลานวัด
แห่งนี้ รวมถึงถนนนาคามิเสะ
ย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อของวัดมีรา้ นขายของที่ระลึก
มากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องราง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้ อผ้า และขนมโบราณ
ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชม โอชิโนะฮักไค สระนํา้ ที่เกิดจากฝี มือ
ธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของนํา้ บนภูเขาฟูจิและได้
สะสมอยู่ใต้ นาํ้ เป็ นเวลานานกว่า 1,000 ปี และนํา้ เหล่านี้เองก็ได้ ผุดขึ้นมาเป็ นบริเวณ
เดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวนํา้ จะเห็นนํา้ ที่ใสสวยงามชวนค้ นหาสิ่งมหัศจรรย์ท่อี ยู่
เบื้องล่างยิ่งนักแล้ ว แล้ วนําท่านช้ อปปิ้ ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบ
รนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟู
จิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ ทา่ นได้ อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือก
BW3_TG/WRT

คา่

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

คา่
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ชมสินค้ าที่ได้ รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel ,
Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย หมวดสินค้ า Intimate Apparel ได้ แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้ า
Home Fashion ได้ แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้ น
นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้ าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้อผ้ าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ น
ของแท้ และราคาถูกกว่าในห้ างสรรพสินค้ าที่รวมไว้ ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต
ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้ อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ ต์ (2)
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั FUJI TOMINOKO HOTEL (หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบนา้ แร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีม่ ีชอื่ เสียงของญีป่ ุ่ น ชาวญีป่ ุ่ นเชือ่ กันว่า
ในนา้ แร่นนั้ จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีท่ าให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณ
ทางการรักษาอาการปวดเมือ่ ยต่างๆได้ ***
ฟูจิช้ นั 5 – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ โดริ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 อันเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็ น
ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสวยงามที่สดุ ในโลก มีความสูงที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่นถึง 3,776 เมตร สิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี รถสามารถขึ้นไป
บนชั้นที่5 (ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ) และนมัสการศาลเจ้ าฟูจิด้านบนและถ่ายรูปกับวิว
สวยๆช้ อปปิ้ งของที่ระลึกและขนม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ ในจังหวัด
นากาโน่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้ นในปี 1504 ซึ่งนับได้
ว่าเป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ ก็ยงั เป็ นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของ
ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิง
ของสงครามมาได้จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดาสนิ ททาให้มีฉายาว่า
ปราสาทอีกาดา
จากนั้นนาท่านเดินชมเมืองและเลือกช๊อปปิ้ งซื้ อของฝากที่ ถนน
นาวาเตะ โดริ ด้านหน้ามีรูปปั้ นกบตั้งอยู่ ถนนเส้นนี้ มีบรรยากาศแบบสมัยก่อน มี
ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขายของเก่า ร้านขายเซ็มเบะ ร้านขายขนมไท
ยากิ และอื่น ๆ ตั้งเรียงรายอยูส่ องฝั ่งทางเดิน นอกจากนี้ ยังมีศาลเจ้าโยฮาชิร่า ที่
ผูค้ นที่ผ่านไปมาในบริเวณนี้ มักแวะเวียนเข้าไปสักการะและขอพรด้วย
ในช่วงที่
ซากุระบาน จะพบเห็นผูค้ นนัง่ ชมดอกซากุระและถ่ายรูปดอกซากุระบริเวณริมฝั ่ง
แม่น้ าซึ่งมีเทือกเขาแอลป์ อันงดงามเป็ นฉากหลังได้อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั MATSUMOTO MARUNOUCHI HOTEL (หรือเทียบเท่า)
BW3_TG/WRT

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

คา่
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มัตสึโมโต้ – แจแปน แอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ – มุโรโดะ – คานาซาว่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เริ่มจากสถานี “โอกิซาว่า” ลอดอุโมงค์ นําท่านนั่ง
กระเช้ ารางไฟฟ้ า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็ นเขื่อนกั้นนํา้ ขนาดใหญ่ท่สี ดุ ของ
ประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้ อมด้ วยภูเขานับร้ อยลูก ชม
ทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้ างถึง
492 เมตร ใช้ เวลาในการก่อสร้ างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี
เฉพาะตัวเขื่อนใช้ เวลาในการสร้ าง 4 ปี ให้ ทา่ นได้ อิสระถ่ายรูปความสวยงามของฤดู
ใบไม้ เปลี่ยนสีตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็ นระยะทางถึง
800 เมตร จากนั้นต่อด้ วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้ วยพลังงานไฟฟ้ าไม่ก่อให้ เกิด
มลภาวะที่ป็นพิษ จอด ณ สถานีคุโรเบะไดระ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
ต่อจากนั้นนําทุกท่านเดินทางโดยกระเช้ าสู่สถานี ไดกันโบะ จากสถานีไดกันโบะ สู่
สถานีมูโรโดะ โดยการนั่งรถไฟฟ้ าลอดอุโมงค์ทาเทยามะ อีกฟากหนึ่งของภูเขา จาก
สถานีน้ ี เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้ วยยอดเขา
หลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้ วยความสูง 3,015 เมตรสูงเป็ นที่ 2
รองจากภูเขาไฟฟูจิ ต่อจากนั้นนําท่านนั่งรถบัสจากสถานี สู่ท่รี าบสูงทาเทยามะ สู่สถานี
บิโจไดระ นําท่านเดินทางต่อเพื่อชม หุบเขาแอลป์ ญีป่ นทาเทะยาม่
ุ่
า บรรยากาศ
ธรรมชาติ อากาศที่หนาวเย็นซึ่งในขณะเดียวกันในบริเวณยอดเขามีหิมะสีขาวปกคลุม
อยู่ซ่ึงเป็ นภาพที่หาดูได้ ยาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญในช่วงนี้มากเป็ น
พิเศษเช่นกัน ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปและชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของ ALPINE ROUTE
ตามฤดูกาล หลังจากนั้น ต่อด้ วยการนั่งกระเช้ าทาเทยามะ จากสถานีบิโจไดระ สู่สถานี
ทาเทยามะ ใช้ เวลาในการเดินทาง 7 นาที จบด้ วยการต่อรถไฟชุ มชนโทยาม่า พร้ อม
ความประทับใจ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก HOTEL MYSTARS PREMIER KANAZAWA (หรือเทียบเท่า)
BW3_TG/WRT

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

คา่
วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า
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ทาคายาม่า – ทีว่ ่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนซันซู ชิมาจิ – หมู่บา้ นชิราคาว่า
นาโกย่า – ช๊อปปิ้ งย่าซาคาเอะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องทาคายาม่ า จังหวัดกิฟุ ชมที่ว่าการอาเภอเก่าเมื องทาคา
ยาม่า ที่ใช้เป็ นที่บญ
ั ชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมัยก่อนเป็ นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า
หลังสุดท้ายที่ยงั คงหลงเหลือจนปั จจุบนั จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งที่ ซันมาชิซูจิ
หรื อ ลิ ต เติ้ ลเกี ย วโต เป็ นเมื อ งขนาดเล็ ก ที่ ต้ั ง อยู่ ใ นหุ บ เขาที่ ย ัง คงความเป็ น
ธรรมชาติ ไว้ได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังเป็ นย่านเมืองเก่าที่ ย ังคงอนุ รักษ์ บา้ นเรือนใน
สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อนได้เป็ นอย่างดี ให้ท่ านได้เลือกซื้ อของที่ ระลึกพื้ นเมือง
มากมาย ณ บริ เวณนี้ และมี เทศกาลทาคายาม่าซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสามเทศกาลที่ มี
ชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองชิราคาว่า เมืองแห่งธรรมชาติอนั บริสุทธิ์สวยงามไป
ด้วยดอกไม้นานาชนิ ดผสมผสานวัฒนธรรมอันล้าค่ากับ หมู่บา้ นชิราคาว่า หมูบ่ า้ น
สไตล์กสั โฉะ ทจิคุริ ที่ใช้ชื่อเรียกสไตล์นี้เพราะว่ารูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือ
ของพระเจ้าซึ่ง สร้างแบบดั้งเมในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ตัวบ้านจะมีความยาวประมาณ
18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกมา
อย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้อย่างปลอดภัยและในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกไม้ออก
บานสะพรัง่ เป็ นวิวที่สวยงามมากๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดก
โลกในปี ค.ศ.1995 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า ในจังหวัดไอจิ เพื่อนํา
ท่านช้ อปปิ้ งที่ย่านซาคาเอะ แหล่งช้ อปปิ้ งในย่านใจกลางเมืองนาโกย่า ให้ ทา่ นได้
เลือกช้ อปปิ้ งสินค้ าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น Tiger Onitsuka, Coach, Louis
Vitton หรือให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อขนมและเครื่องสําอางอีกมากมายไม่ว่าจะเป็ นในห้ าง
Donqi Hote, Oasis 21, Lachic และนอกจากที่น่ียังเป็ นสวรรค์ของนักช้ อปปิ้ งแล้ ว ที่น่ี
ยังมีร้านอาหารหลากหลายมีเมนูให้ เลือกทานกันได้ อย่างจุใจ
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก NAGOYA KOKUSAI HOTEL (หรือเทียบเท่า)
นาโกย่า – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ งย่านชินไซบาชิ
สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นําท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองโอซาก้ า ถือว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่นก็ว่า
ได้ นําท่านชมปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) (ถ้ าประสงค์จะเข้ าชมภายในตัวปราสาท
โอซาก้ า จ่ายเพิ่มท่านละ 600 เยน) ซึ่งเป็ นปราสาทที่ย่งิ ใหญ่ท่สี ดุ ของญี่ปุ่น ซึ่งสร้ าง
โดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็ นสัญลักษณ์อัน
โดดเด่นของเมืองโอซาก้ า ตัวปราสาทแบ่งเป็ น 5 ชั้น โอบล้ อมด้ วยกําแพงหินแกรนิต
สร้ างได้ อย่างประณีตและสวยงาม ปัจจุบันภายในป0.0ราสาทใช้ เป็ นสถานที่เก็บรวม
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กลางวัน

สะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้ านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้ าและตระกูลโตโย
โตมิ หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านจะสนุกสนานกับการช้ อ ปปิ้ งสินค้ าได้
อย่างจุใจทั้งวัน อาทิ เสื้อผ้ า รองเท้ า เครื่องหนัง กล้ องดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์เนม
และเครื่องใช้ ไฟฟ้ าต่างๆใน ย่านชินไซบาชิ ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้ า
ซึ่งญีปุ่นมีสนิ ค้ าที่น่ารักมากมาย และสินค้ าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

17.35 น.
21.25 น.

ได้ เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 673
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
****************************************************

**หมายเหตุ

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม**

BIG JAPAN ALPS
โตเกียว ฟูจิ มัตสึโมโต้ แจแปน แอลป์ โอซาก้า
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
สัมผัสความสวยงามของประเทศญีป่ ุ่ นในช่วงใบไม้เปลีย่ นสี

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
18 – 23 ตุลาคม 2560 วันปิ ยมหาราช

ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต้งั แต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว จ่ ายเพิม่ ท่านละ

www.wtravel.co.th

รวมตัว๋ เครือ่ งบิน
ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน
63,700 บาท
37,900 บาท
57,700 บาท
37,900 บาท
57,700 บาท
37,900 บาท
54,700 บาท
32,900 บาท
10,500 บาท
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***เนือ่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหรับเด็กทีอ่ ายุต้ งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง
*** อัตรานี้ รวม: ภาษีน้ ามันของสายการบิน ณ วันที่ 21 ส.ค.60**
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จํานวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่าํ กว่า 25 ท่าน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นงบนเครื
ั่
่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อม
ตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตัว๋ เพือ่ บริษทั ฯ จะได้ดาเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ
แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบั สายการบินจะพิจารณา***

อัตรานี้ รวม
1. ค่าพาหนะและนาเทีย่ วตามรายการ
2. ค่าตัว๋ โดยสารเครือ่ งบินตามรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
5. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
7. น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น
เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทําประกัน (รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถ
จัดทําเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่ค้ ุมครองผู้ท่อี ายุต่าํ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปี ขึ้นไป
 ลูกค้ าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ ครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
10. ฟรี!! นํา้ เปล่าวันละ 1 ขวด
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3%
5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
6. ไม่มีแจกกระเป๋ า
7. ค่าภาษีน้ ามันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก!!!!
www.wtravel.co.th
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เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
บริษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจาทั้งหมด (เนือ่ งจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม
คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู เ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้ งล่วงหน้ า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตัว๋ ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํา 20,000.- บาท และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจําทั้งหมด (บริษัทฯ ต้ องออกตัว๋ โดยส่วน
ใหญ่อย่างน้ อย 15 วันก่อนเดินทาง)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมัดจําทั้งหมด
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรือไม่ใช้ บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได
ๆทั้งสิ้น
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ป กติ และสามารถสะสมไมล์ได้ ใน
เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ ท้องเครื่องบิน นํา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม (หาก
นํา้ หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋ าสําหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่องได้ แค่ทา่ นละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1
ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ลี ูกค้ าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
www.wtravel.co.th
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5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้ าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่เี หนือการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทําทัวร์
9. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
3. จานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
้ ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหร ับเด็ กทีอ
่ ายุตงแต่
ั้
7 ปี ขึน

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่ นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรสั

เคย ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................
9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
www.wtravel.co.th
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ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
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(ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)
ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริ งก่อนเดินทาง 7 วัน***
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