รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก :
สนามบินสุ วรรณภูมิฯ
18 มิ.ย. 2561
21.00น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8
แถว R เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบิ นเจแปน แอร์ ไลน์ โดยมี เจ้าหน้าที่ บริ ษทั เจที บีพร้ อมไกด์คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระสาหรับผูเ้ ดินทาง

วันที่สอง : สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่ า – ปราสาทอินุยะมะ – หุบเขาเอะนะ
19 มิ.ย. 2561 เมืองเกโระ ออนเซน
00.25 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ JL738
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นเรี ยบร้อย
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทอินุยามะ ถือเป็ น
สัญ ลักษณ์ ของเมื องอิ นุยามะ ตั้งอยู่บนเชิ ง
เขาริ มแม่น้ าคิโซะ (Kiso River) ถูกสร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1537 แห่ งนี้ เป็ นปราสาทที่สร้ าง
ขึ้นโดย “โอดะ โนบุยาสึ ” อาของ “โอดะ โน
บุนางะ” นับเป็ นอีกหนึ่ งปราสาทที่มีอาคาร
หอคอยที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด และเป็ น 1 ใน 12
ปราสาทของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ปราสาทแห่ ง
นี้ ยงั ได้รับการยกย่องให้เป็ นสมบัติของชาติอีกด้วย ภายนอกปราสาทมองเห็นว่ามีแค่ 3 ชั้น แต่ที่จริ ง
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ภายในแบ่งออกเป็ น 4 ชั้น ด้านบนสุ ดเป็ นจุดชมวิวที่มีระเบียงด้านนอก สามารถเดินชมวิวได้ท้ งั 4 ทิศ
และติดอันดับ 1 ใน 4 ปราสาทที่กาหนดให้เป็ นสมบัติของชาติร่วมกับอีก 3 แห่ งคือ ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทมัตสึ โมโต้ และปราสาทฮิโกเนะ โครงสร้างหลักทั้งหมดสร้างขึ้นด้วยไม้และก้อนหิ น และ
ตกแต่งภายในไว้อย่างสวยงาม อิสระท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเอะนะ ซึ่ งเป็ นแหล่งผลิตเกาลัด ขนมแบบดั้งเดิมและขนมเกาลัดคินตง
ซึ่ งมี ชื่ อ เสี ย งอย่า งมากของญี่ ปุ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย ว หุ บ เขาเอะนะ ตั้ง อยู่ใ นทะเลสาบริ ม เขื่ อ น
เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติผา่ นการล่องเรื อเจ็ทโบ๊ท ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์สองฝั่งที่เต็มไป
ด้ว ยหน้า ผาสู ง ชัน และหิ น ที่ ดู แ ปลกตาใน
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น หิ นสิ งโต โดยหุบเขาแห่ ง
นี้ เป็ นที่ นิ ยมส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
สวยงามแตกต่ า งกั น ในทุ ก ฤดู น าท่ า น
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างล่องเรื อ
ท่ า นจะได้รั บ บรรยากาศสุ ด พิ เ ศษผ่า นการ
รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับล่องเรื อ
ชมธรรมชาติในขณะเดียวกัน
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เกโระออนเซ็น ตั้งอยูใ่ นเมืองเกโระ จังหวัดกิฟุ เป็ นเมืองในหุบเขาขนาด
ไม่ใหญ่มาก เป็ นเมืองออนเซ็นเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี น้ าพุร้อนธรรมชาติของที่นี่ได้ชื่อว่าเป็ น “น้ า
ร้อนแห่ งความงาม” ที่ทาให้ผิวนุ่มเรี ยบมีสุขภาพดี และที่สาคัญที่เกโระออนเซ็นแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงติด
อันดับ 1 ใน 3 เมืองออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ในเส้นทางเดินออนเซ็นของเกโระออนเซ็น
แห่งนี้ จัดให้มีที่แช่เท้าให้บริ การเป็ นจุด ๆ อยูใ่ นพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาให้ระหว่างที่คุณเดินเล่นก็
สามารถผ่อ นคลายกับ ออนเซ็ น ได้ทุ ก เมื่ อ
และใกล้กับ ทางเดิ น ออนเซ็ น แห่ ง นี้ ก็ จ ะมี
“หมู่บา้ นเกโระออนเซ็ นกัสโช” ที่ ถูกสร้ าง
ขึ้นมาใหม่แบบสถาปั ตยกรรมกัสโช ที่นี่คุณ
สามารถสัม ผัสประสบการณ์ อย่างเช่ นการ
วาดภาพที่เครื่ องปั้ นดินเผาหรื องานฝี มือการ
ท ากระดาษ นอกจากนี้ ยัง สามารถชมการ
แสดงละครเงา “ชิ ระซะงิ สะ” ที่ งดงาม ซึ่ ง
คุณจะรู ้ สึกถึ งฤดูกาลของญี่ ปุ่นทั้ง 4 ฤดูและย้อนคิ ดถึ งอดี ต นอกจากนี้ ภายในเมื องมี ห้องอาบน้ า
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สาธารณะ 3 แห่ งเปิ ดให้บริ การ รวมถึงห้องอาบน้ ากลางแจ้ง (Rotenburo) ขนาดใหญ่ต้ งั อยูท่ างทิศใต้
ของปลายสะพานเกโระ (Gero Bridge) สามารถใช้บริ การได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ นอกจากนี้ยงั มีที่พกั เรี ยวกังจานวนมากในเกโระ ซึ่งห้องอาบน้ าจะเปิ ดให้ผทู ้ ี่ไม่ใช่
แขกได้เข้าใช้ในช่วงกลางวันเช่นกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั
อิ สระท่ า นผ่ อ นคลายความเมื่ อยล้ า จากการเดิ นทางตลอดทั้ งวั น ด้ ว ยการอาบน้ าแร่
“ออนเซนธรรมชาติ ” หรื อ เลื อ กชมความงดงามของธรรมชาติ ด้ว ยออนเซนแบบกลางแจ้ง
(OPEN AIR BATH) เพื่อสุ ขภาพสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ซึ่ งมีบริ การท่านภายในโรงแรม โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า
น้ าแร่ ธรรมชาติมีส่วนช่วยเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บ และบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ อีกด้วย
พักที่ KUSAKABE ARMERIA หรื อเทียบเท่า
สามารถมองเห็ นเมื อ งน้าพุร้ อ นเกโระ โรงแรมแห่ ง นี้ไม่ เพียงโดดเด่ นไปด้ วยอ่ า งอาบน้า
กลางแจ้ งที่พร้ อมด้ วยวิวทิวทัศน์ ที่สง่ างามที่โรงแรมมีทางเลือกที่หลากหลายของส่ วนอานวยความ
สะดวกต่ างๆและอาหารรสชาติแสนอร่ อย
ข้ อมูลอ้ างอิงจาก WWWJAPANICAN.COM

วันที่สาม : กระเช้ าชินโฮทากะ – เมืองทาคายาม่ า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จังหวัดโทยาม่ า (อุนะซุกอิ อนเซ็น)
20 มิ.ย. 2561
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ สถานีกระเช้ าชิ นโฮทากะ (Shin-Hotaka Ropeway) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกระเช้าที่ เป็ น
เอกลักษณ์ที่สุดแห่ งหนึ่ ง โดยลักษณะของกระเช้า
นี้ จะเป็ นตู้ก ระเช้า 2 ชั้น ที่ มี เ พี ย งแห่ ง เดี ย วใน
ประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์
อันสวยงามที่ระดับความสู งกว่า 2,000 เมตรจาก
น้ าทะเล มีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดับด้านข้าง
ของเทื อกเขาโฮทาเกะ(Hotake Mountain) ซึ่ ง จะ
มองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และ
ยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake) ภูเขาที่ สูงเป็ นอันดับสามของญี่ ปุ่น จุดเด่นอื่ นของ
กระเช้านี้ คือมี ขนาดใหญ่และสี สันสดใส และบนสถานี น้ ี จะแบ่งออกเป็ น 2 ช่ วง โดยทั้ง 2 ช่ วงนี้
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ประกอบไปด้วยศูนย์นกั ท่องเที่ยว ห้องอาบน้ าสาธารณะ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อาร์ ตแกล
เลอรี่ เล็ก ๆ และดาดฟ้ าชมวิวอันงดงามของภูเขาและหุ บเขา รวมถึงเป็ นจุดเริ่ มต้นเส้นทางเดินเข้าไป
ยังป่ าอีกด้วย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งทาคายาม่ า เมื อ งเล็ก ที่ จัด ว่ า เป็ นเมื อ งเก่ า แก่ แ ละไม่ ถู ก ท าลายภู มิ ท ัศ น์
ด้ว ยอาคารหรื อถนนมากนั ก เมื อ งนี้ เต็ ม ไปด้ว ยอาคารเก่ า แบบดั้ง เดิ ม ที่ ร วมตัว เรี ยงรายกัน
ตั้งแต่สมัยก่อนจึงทาให้เป็ นอีกเมืองหนึ่งที่อนุรักษ์ดา้ นสถาปั ตยกรรม อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่า
เป็ น “ลิตเติ้ลเกียวโต” อีกด้วย ที่นี่ยงั ถือเป็ นแหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่นไว้มากมายและยัง
อบอวลไปด้ว ยกลิ่ น อายของวัฒ นธรรมเก่ า แก่ ที่ ผ สมผสานกับ จิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง ประวัติ ศ าสตร์
ยุคเอโดะไว้อย่างสมบูรณ์ อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินชมเมือง จับจ่ ายซื้อของ รวมถึงรั บประทาน
อาหารตามอัธยาศัย (Cash back)
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ ซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1995 ท่ า นจะได้พ บกั บ หมู่ บ ้า นสไตล์ กั ส โซ -สึ คุ ริ ซึ่ งเป็ นสไตล์ ญี่ ปุ่ นแบบดั้ง เดิ ม
บ้านแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์คือมีหลังคามุงด้วยฟางข้าว สร้างขึ้นโดยชาวบ้านที่ร่วมมือกันในชุมชน
รู ป ร่ า งของหลัง คาจะเหมื อ นกับ สองมื อ พนมของพระพุ ท ธเจ้า โครงสร้ า งของบ้า นไม่ ใ ช้ต ะปู
แม้แต่ตวั เดียวอีกทั้งวัสดุในการก่อสร้างต่างๆล้วนมาจากวัสดุธรรมชาติท้ งั สิ้ นแต่ยงั คงความแข็งแรง
สามารถรองรั บ หิ ม ะที่ ต กทับ หลัง คาอย่า งหนัก ในช่ วงฤดู ห นาวได้เ ป็ นอย่า งดี ท่ า นสามารถเดิ น
เข้าไปในหมู่บา้ นเพื่อสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็ นที่ระลึก

นาท่านเดิ นทางสู่ “จังหวัดโทยามะ” เป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยู่บริ เวณกึ่ งกลางของเกาะญี่ปุ่น และถือเป็ น
ทางเข้าสู่ ประเทศทางฝั่งทะเลญี่ปุ่น เนื่องจากภูมิประเทศที่หอ้ มล้อมไปด้วยท้องทะเลลึกและเทือกเขา
ที่ลาดชันทั้งสามทิ ศจึ งทาให้จงั หวัดโทยามะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ทาให้ผูท้ ี่มาเยี่ยมเยือน
สามารถดื่มด่ากับทัศนียภาพที่งดงาม และอาหารที่สดและอร่ อยได้ในเวลาเดียวกัน
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รับประทานอาหารค่า (Kaiseiki set) ณ โรงแรมที่พกั
อิ ส ระท่ า นผ่ อ นคลายความเมื่ อ ยล้า จากการเดิ น ทางตลอดทั้ง วัน ด้ว ยการอาบน้ า แร่ “ออนเซน
ธรรมชาติ”
พักที่ UNAZUKI KOKUSAI HOTEL หรื อเทียบเท่า
แขกที่มาพักที่นี่จะเพลิดเพลินกับธรรมชาติโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล โรงแรม
ตกแต่ งในสไตล์ ทันสมัยด้ วยโครงสร้ างเหล็ก โถงล็อบบีข้ องโรงแรมดูหรู หราอากาศปลอดโปร่ งสดชื่น
ห้ องอาบนา้ เปิ ดโล่ ง จะช่ วยทาให้ แขกทีม่ าพักสนุกสนานไปกับประสบการณ์ รีสอร์ ททีน่ ่ าตืน่ ตาตืน่ ใจ
ข้ อมูลอ้ างอิงจาก WWWJAPANICAN.COM

วันที่สี่ :
สะพานชินยามาบิโคะบาชิ – สั มผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซ็น – วัดเซ็นโคจิ – คุซัทซึออนเซ็น
21 มิ.ย. 2561
เช้ า
09.30 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเยี่ ย มชม สะพานชิ น ยามาบิ โ คะบาชิ
สะพานที่ เ คยเป็ นเส้ น ทางเดิ น รถของรถไฟ
Torokko ในอดี ต เสี ยงหู ดของรถไฟที่ ดั ง
สะท้อนไปถึงถนนออนเซ็นทาให้ถูกเรี ยกด้วย
ชื่ อ นี้ (Yamabiko หมายถึ ง เสี ยงก้ อ ง เสี ยง
สะท้อน) ท่านสามารถถ่ายรู ปขบวนรถไฟซึ่ ง
วิ่งผ่านสะพานชิ นยามาบิ โ คะบาชิ โ ดยมี ฉาก
หลังเป็ นหุบเขาคุโรเบะ ทั้งนี้ มีหลากหลายรู ปแบบการเดินเล่นให้ท่านได้มาสนุกสนานได้อย่างเต็มที่
เช่น บนสะพานเหล็ก ลอดอุโมงค์ หรื อเดินบนทางรถไฟเก่า ซึ่ งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่ งหุ บ
เขาอย่างแท้จริ ง

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
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10.30 น.

13.00 น.
14.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟคุโรเบะอุนะซุกิ (Kurobe – Unazuki) เพื่อสั มผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟ
ความเร็วสู งจากสถานีคุโรเบะอุนะซุกิ ไปยังสถานีนากาโนะ ตลอดระยะเวลา 50 นาที ในการเดินทาง
โดยขบวนรถไฟชิ นคันเซ็น ท่านจะสัมผัสกับ
นวั ต กรรมในด้ า นรถไฟของญี่ ปุ่ น ซึ่ งมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นประสบการณ์ใหม่ที่
ควรค่าแก่การสัมผัสในการเดิ นทางท่องเที่ ยว
ในญี่ปุ่น โดยเส้นทางรถไฟนี้ เป็ นเส้นทางใหม่
เรี ยกว่า “เส้ นทางรถไฟโฮคุริคุชินคันเซ็ น” ซึ่ ง
เริ่ มให้บริ การวันแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2015
ที่ผา่ นมา เป็ นส่ วนต่อขยายจากนากาโนะชินคันเซ็น จากการร่ วมมือกันของ JR-East กับ JR-West
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของเมือง ณ วัดเซนโคจิ ซึ่ งถือเป็ นพุทธศาสนสถานอันเก่าและ
ศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองอีกทั้งยังเป็ นวัดแรกที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปองค์แรกของญี่ปุ่นซึ่ งจักรพรรดิ
ของประเทศเกาหลีได้จดั ส่ งมาให้เป็ นของขวัญเพื่อเจริ ญสัมพันธไมตรี โดยหอวิหารหลักยังได้รับการ
จดทะเบียนเป็ นสมบัติชาติและมี สมบัติทางวัฒนธรรมที่สาคัญถูกเก็บรั กษาอยู่มากมาย เช่ น ประตู
ซันมง รู ปปั้ นพระอมิตาภพุทธสาริ ดคู่ขา้ งพระพุทธรู ปใหญ่ เป็ นต้น โดยรอบวัดแห่ งนี้ ท่านสามารถ
เดินถนนสายท่องเที่ยวอันสาคัญที่เรี ยงรายไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ มากมาย เช่นร้านขนม ร้านของฝาก
ท้องถิ่น ร้านของที่ระลึก ร้านอาหาร
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15.30น.

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ ออนเซ็น เมืองออนเซ็นขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่ที่สุด 1 ใน 3 ของ
ญี่ปุ่นเทียบเคียงกับเกโระ ออนเซ็น และอะริ มะ ออนเซ็น โดยตลอดเวลาราว 600 ปี ที่ผ่านมา เหล่า
ซามูไรและบุคคลผูม้ ี ชื่อเสี ยงจานวนมากต่างพากันเดิ นทางมาที่ คุซัทสึ แห่ งนี้ เพื่อปลอบประโลม
ร่ างกายจากบาดแผลและความเหนื่ อยล้า เป็ นออนเซ็ นที่ ได้รับความนิ ย มอย่างมากในญี่ ปุ่นและมี
ปริ มาณน้ าร้ อ นที่ ผุ ด ตามธรรมชาติ (เป็ นน้ า
ธรรมชาติ ที่ ผุดขึ้ นมา ไม่ใ ช้เครื่ องสู บ ใดๆ) มาก
เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ของญี่ ปุ่ น เอกลัก ษณ์ อ ย่า งหนึ่ ง
ของบ่อน้ าพุร้อนคุซทั สึ คือสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่
ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง ซึ่ ง ถู ก เ รี ย ก ว่ า “ยุ บ า ท า เ ก ะ
(Yubatake)” มีหมายความว่า “ทุ่งน้ าร้อน” ควันไอ
น้ าที่ลอยขึ้นมา และกลิ่นอายเฉพาะตัวของบ่อน้ า
ร้อนจะช่วยทาให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลิน นอกจากนี้
สามารถเดินตามตรอกถนนไซโนะคาวาระ (Saino-Kawara Street) เป็ นถนนเส้นเล็ก เพื่อสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั

พักที่ KUSATSU ONSEN HOTEL RESORT หรื อเทียบเท่า
นักท่ องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับทุกฤดูกาลที่โรงแรมของเรา ส่ วนอาบน้ากลางแจ้ งที่อยู่
ในสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่ งไว้ อย่ างสวยงาม และสิ่ งที่กาลังเป็ นทีน่ ิยมในหมู่นักท่ องเทีย่ วอีกอย่ างหนึ่งที่นี่ก็
คืออาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ เต็มรู ปนั่นเอง
ข้ อมูลอ้ างอิงจาก WWWJAPANICAN.COM
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วันที่ห้า :
กระเช้ าและทะเลสาบฮารุนะ – ศาลเจ้ ามิซุมิเนะ – โตเกียว
22 มิ.ย. 2561
เช้ า
09.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮารุ นะ เป็ นหนึ่งในภูเขาที่
มี ชื่ อ เสี ย งของจัง หวัด กุ น มะ มี ค วามสู ง 1,391
เมตร เอกลักษณ์ของภูเขานี้ คือปล่องภูเขาไฟที่อยู่
บนยอดเขา รอบภูเขามี ทะเลสาบฮารุ นะ เกิ ดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟฮารุ นะ รวมถึงมีเส้นทาง
เดิ น ป่ าสาหรั บนัก ท่ องเที่ ย ว ความสวยงามของ
เนิ นเขารู ปกรวยของภู เ ขาฮารุ นะ มี ความ
คล้ายคลึงกับภูเขาไฟฟูจิ จึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อว่า ฮา
รุ นะฟูจิ นาท่านขึ้นกระเช้าจากเนิ นเขาสู่ จุดสู งสุ ดของยอดเขา เพื่อชมทัศนี ยภาพที่สวยงามของภูเขา
และทะเลสาบฮารุ นะ ในวันที่อากาศปลอดโปร่ ง ท่านสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
ญี่ปุ่นจากยอดเขาฮารุ นะนี้ได้อีกด้วย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ ามิตสึ มิเนะ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่
สู งกว่าระดับน้ าทะเล 1,100 เมตร ที่ รายล้อมด้วย
ต้ น ส น ญี่ ปุ่ น ที่ มี อ า ยุ ห ล า ย ร้ อ ย ปี แ ล ะ มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 1,900 ปี จึงทาให้ศาล
เจ้ามิตสึ มิเนะแห่ งนี้ ถูกเรี ยกว่าสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่
แข็งแกร่ งที่สุดของญี่ปุ่น ศาลหลักนี้ เป็ นที่ประทับ
ของเทพเจ้า 2 พระองค์ คือ เทพเจ้าอิซานางิ กับ
เทพเจ้าอิซานามิ เป็ นเทพเจ้าที่ประทานพรความสร้ างสรรค์ ที่ศาลเจ้ามิตสึ มิเนะเชื่ อกันว่าเทพเจ้าที่
ได้รับการบูชาที่นี่ใช้หมาป่ าเป็ นผูส้ ่ งสาร ท่านสามารถเห็นรู ปปั้ นหมาป่ าได้รอบ ๆ ประตูซุยชิ นมง
(Zuishinmon) เป็ นซุม้ ประตูที่ป้องกันสิ่ งเลวร้ายเข้าศาลเจ้าแห่งนี้ บริ เวณรอบ ๆ ศาลเจ้ามียงั มีวดั พุทธ
เขื่อน และน้ าตก ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว
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16.30 น.

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่ ง
เป็ นการรวมการปกครองในรู ปแบบจังหวัดและ
เมื อ งไว้เ ข้า ด้ว ยกัน อี กทั้ง ยัง ถื อ เป็ นเขตเมื อ งที่
ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกอี ก ด้ว ย ในภาษาญี่ ปุ่ นค าว่ า
“โตเกียว” หมายถึง “นครหลวงตะวันออก”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่า
เดินเพียง 5 นาทีจากสถานี Shinjuku ย่ านที่มีท้ังบาร์ ร้ านอาหาร และย่ านช็ อปปิ้ ง ห้ องพัก
สะดวกสบายมี บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต และเดิ น เพี ย ง 15 นาที จ ากอาคาร Tokyo Metropolitan
Government Building และ Shinjuku Gyoen และเดิน 10 นาทีจาก Kabukicho
ข้ อมูลอ้ างอิงจาก WWWJAPANICAN.COM

วันที่หก :
โตเกียว – ท่ องเที่ยวอิสระ – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุ วรรณภูมิ
23 มิ.ย. 2561
ท่ องเที่ยวอิสระ ***รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพือ่ ไม่ รบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่ าน***
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา ท่ องเทีย่ วอิสระตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถเลือกเดินทางไปช้อปปิ้ งด้วยตัวเอง โดย
ภายในมหานครโตเกียวนี้ มีแหล่งช้อปปิ้ งจานวนมาก อาทิ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังอีกแห่ งของ
ญี่ ปุ่น โอไดบะเป็ นเมื องที่ เกิ ดจากการนาขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่บริ เวณอ่าว
โตเกี ยวเพื่อประโยชน์ในการป้ องกันประเทศแต่ปัจจุบนั โอไดบะได้กลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิ จแห่ ง
หนึ่งของประเทศ เนื่ องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า และอื่นๆอีก
มากมาย นอกจากนั้นที่นี่สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่ เมืองโตเกียว
โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชนั่ ญี่ปุ่น
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บ่ าย
18.25 น.
23.00 น.

ยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้ อสิ นค้าไปเป็ นของ
ฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย พร้ อมเก็บภาพ
ประทับใจคู่กบั หุ่ นยนต์กนั ดั้มตัวที่ใหญ่ที่สุดใน
โตเกี ย วที่ ยื น ตระหง่ า นอยู่ด้า นหน้า และสาวก
กันดั้มคงไม่พลาดกับการเลือกซื้ อของสะสมของ
เหล่าผูพ้ ิทกั ษ์กนั ดั้มได้จากที่นี่ หรื อย่านช้อปปิ้ ง
ชื่ อ ดัง อย่า ง ชิ บู ย่ า แหล่ ง รวมเสื้ อผ้า แฟชั่น ใน
กรุ งโตเกียว มีหา้ ง ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ใน
วันหนึ่ งจะมีผคู ้ นผ่านไปผ่านมาในย่านนี้ เป็ นจานวนมาก ถือว่าเป็ นย่านที่มีสีสันอยูต่ ลอดเวลา อิสระ
ท่านตามอัธยาศัยหรื อท่านสามารถเก็บภาพที่ระลึกกับรู ปปั้ นสุ นัข ชื่ อ “ฮาจิโกะ” ที่ต้ งั อยู่ตรงหน้า
ประตูทางออก HACHIKO GATE ของสถานี JR SHIBUYA โดยฮาจิโกะเป็ นสุ นขั ที่ได้ชื่อว่ากตัญญู
จงรักภักดีต่อเจ้านาย เมื่อตอนที่ฮาจิโกะยังมีชีวิตอยูจ่ ะมาส่ งเจ้านายซึ่ งทางานเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัย
ในทุกเช้าที่สถานีรถไฟชิบูยา่ และจะมาเฝ้ ารอเจ้านายกลับในตอนเย็นอยูท่ ุกวัน กระทัง่ เจ้านายของฮาจิ
โกะได้เสี ยชีวติ ลง ฮาจิโกะก็ยงั เฝ้ ารอเจ้านายกลับมาอยูท่ ุกวันเป็ นเวลาอีก 11 ปี กระทัง่ เสี ยชีวิตลง และ
ด้วยความกตัญญูต่อเจ้านายนี่เอง ชาวบ้านแถวนั้นจึงได้สร้างอนุสาวรี ยใ์ ห้กบั ฮาจิโกะที่ยา่ นชิบูยา่ แห่ ง
นี้
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพือ่ ไม่ รบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่ าน***
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ไกด์แจ้งภายหลัง) เพื่อเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ
เดินทางออกจาก สนามบินนาริ ตะ โดยสายการเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิฯ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ขอขอบคุณ
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*** อัตราค่ าบริการต่ อท่ าน ***
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว
อายุ 05-11 ปี อายุ 02-04 ปี เพิม่ ท่ านละ

18 – 23 มิถุนายน 2561 65,900.- 61,900.-

55,900.-

9,500.-

** ราคาทัวร์ สาหรับผู้ร่วมเดินทาง 20ท่ าน ขึน้ ไป ในกรณีทมี่ ีผ้ ูร่วมเดินทางไม่ ครบตามจานวน
ทางบริษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีน่ แปลงราคาทัวร์ เลื่ อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง **

อัตราค่ าบริการนีร้ วม









ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ได้ 50%
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามันและประกันภัย เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกาหนด
บริ การน้ าดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
บริ การสัญญาณ WI-FI บนรถโค้ ช ระหว่างการเดินทาง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
- กรณี ประสบอุบตั ิเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จานวนเงินทุนประกันสูงสุ ดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
- กรณี ประสบอุบตั ิเหตุถึงแก่ชีวิต จานวนเงินทุนประกันสูงสุ ดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ)
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่าน เช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ หรื อค่ายานพาหนะอื่นๆ เป็ นต้น
ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามรายการทัวร์
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
 ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ประเทศญี่ ปุ่ นส าหรั บ บุ ค คลต่ า งด้า ว หรื อ ท่ า นผูป้ ระสงค์จ ะพ านัก ในประเทศญี่ ปุ่ นเกิ น 15 วัน
หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ ที่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่

ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อจากัดเรื่องอาหาร
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ฯ ได้ยนื ยันการเดินทางของกรุ๊ ปต่อท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนาส่ งเอกสารเพื่อสอบถามข้อมูล
ด้านอาหารและสุ ขภาพของท่านเพื่อนาเป็ นข้อมูลสาหรับการจัดเตรี ยมอาหารสาหรับท่านตลอดการเดินทาง โดยกรุ ณา
ตอบกลับล่วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ทธิ์ อ้ า งอิ ง ตามเอกสารที่ ท่ า นได้ ร ะบุ ไ ว้เ ท่ า นั้ น ดั ง นั้ นเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ตั ว ท่ า นเอง
กรุณากรอกข้ อมูลด้ วยตัวเอง
 กรณี ที่ท่านไม่สามารถรั บประทานอาหารจาพวกซาชิ มิ (ของดิ บทุกประเภท) นั่นรวมถึงท่านไม่สามารถทานของดิ บ
ที่ไม่ปรุ งสุ กตามวัฒนธรรมการรับประทานของชาวญี่ปุ่นทุกชนิ ดไม่ว่าจะเป็ น ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ ฯลฯ หมึก หอย
กุง้ หรื ออื่นๆ โดยทางภัตตาคารจะเปลี่ยนเป็ นเมนูที่เป็ นผัก , เต้าหู ้ หรื ออื่นๆ ทดแทนตามความเหมาะสม
 ในกรณี ที่ท่านไม่กรอกและนาส่ งเอกสารดังกล่าวส่ งคืนแก่ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ จัดเตรี ยมอาหารตาม
รายการทัว ร์ ปกติ หรื อหากท่ านขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายอาหารเมื่อเดิน ทางถึงญี่ปุ่นแล้ วอาจมีค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
นอกเหนือจากรายการทัวร์

เงือ่ นไขการชาระเงิน
 กรุ ณ ายื น ยัน การเดิ น ทางและช าระเงิ น มัด จ าขั้น ต่ า ท่ า นละ 10,000 บาท ภายใน 7 วัน นับ จากวัน ที่ ท่ า นท าการจอง
กรณี ไม่เป็ นไปตามกาหนด บริ ษทั ฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ค่ า ทัว ร์ ส่ ว นที่ เ หลื อ บริ ษ ัท ฯ จะขอเก็ บ ค่ า ทัว ร์ ท้ งั หมดก่ อ นการเดิ น ทาง อย่า งน้อ ย 45 วัน ท าการ มิ เ ช่ น นั้น บริ ษ ัท ฯ
ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ น ทางของท่ า น และการคื น เงิ น ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นตามค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรื อวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรี ยกเก็บค่าทัวร์เร็ วกว่าที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
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การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริ ษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้น
 หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการหรื อก่อนหน้านั้น
 หากยกเลิ ก ก่ อ นออกเดิ น ทางน้อ ยกว่า วัน ดัง กล่ าว ทางบริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหัก เงิ น ทั้ง หมด หรื อ บางส่ ว น
ตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริ ง เนื่องจากทางบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าไปแล้ว
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด หากไม่ได้ปิิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงือ่ นไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
 อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรื อมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
 บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ
เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่ งสิ นค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกิหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริ ษทั ฯ มิได้มีส่วนรู ้เห็น เกี่ยวข้อง หรื อ มีส่วน
ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทั้งสิ้ น
 หากผูเ้ ดิ น ทางถู ก เจ้า หน้า ที่ ต รวจคนเข้า เมื อ งของประเทศนั้น ๆ ปิิ เ สธการเข้า - ออกเมื อ ง ด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ก็ ต าม
ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
คืนเงินทั้งหมด และหากการปิิเสธนั้นส่ งผลให้ท่านไม่สามารถเดิ นทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ ท่านอื่น ๆ
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
 บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ
คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปิิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหาย
ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
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 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่สามารถเรี ยกร้อง
ขอคืนค่าบริ การได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงิน
ได้
 ทางบริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก หรื อ เปลี่ ย นก าหนดการเดิ น ทาง หากมี ผูร้ ่ ว มเดิ น ทางในคณะทัว ร์ ไ ม่ ค รบ
ตามที่กาหนดไว้
 ค่าบริ ก ารที่ ท่ านชาระกับ ทางบริ ษ ัทฯ เป็ นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริ ษ ัทฯได้ชาระให้กับ บริ ษ ทั ฯ ตัว แทน
แต่ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
 ผูเ้ ดิ นทางต้องใช้วิจารณญาณส่ วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆในระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรั บผิดชอบใด ๆ หากเกิ ดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าที่ ผูเ้ ดิ นทางได้ซ้ื อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 ผูเ้ ดินทางต้องรั บผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริ ษทั ฯจะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจาก
ผูเ้ ดิ น ทางบริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะไม่ รั บผิด ชอบใด ๆ ต่ อการไม่ เ ป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่ พึ งพอใจ
ของผูเ้ ดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชน
ในประเทศที่เดินทางไป
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คาแนะนาและข้ อควรระวังในการเดินทาง
 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ผูเ้ ดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยูเ่ สมอระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 ผูเ้ ดิ นทางควรเก็บหนังสื อเดิ นทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมัน่ ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลา
การเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรื อ ถูกขโมยจากผูไ้ ม่หวังดี
 อุบตั ิเหตุเป็ นสิ่ งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ยว ผูเ้ ดิ นทางควรใส่ ใจ
ต่อคาเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังและไม่ประมาท
 การเลือกซื้ อสิ นค้าระหว่างการเดิ นทาง ผูเ้ ดิ นทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้ อสิ นค้า จากคุณภาพ ราคา
และความพึ ง พอใจ อย่า งถี่ ถ ้ว น สิ น ค้า ในทุ ก ประเทศมี ท้ ัง ที่ มี คุ ณ ภาพดี ปานกลาง หรื อ คุ ณ ภาพต่ า แตกต่ า งกัน ไป
สิ ทธิ์ในการจะซื้อหรื อไม่ซ้ือเป็ นของผูเ้ ดินทาง
 ผูเ้ ดิ นทางควรจดบันทึกเบอร์ โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางท่านอื่น เผื่อกรณี มีเหตุฉุกเฉิ นจะสามารถ
ติดต่อกันได้
 ผูเ้ ดินทางควรเลือกซื้ อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
หากเกิดกรณี ฉุกเฉิน
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