โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ OSAKA TAKAYAMA ล ัลล้า ใบไม้แดง (XJ) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J2818176

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

12.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ า
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย
่ ย)

14.10 น.

เหิรฟ้ าสู่เมื องโอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่น โดยเที่ ยวบิ น ที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ ม
บนเครือ่ ง

21.55 น.
พักที่

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ทีพกั
โรงแรม KANKU JOYTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่าสเตชั ่น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี นาท่านชม
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็ นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นาท่านสักการะ พระแม่โพสภ
และเทพจิ้ งจอกที่ ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผูค้ อยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลก
มนุ ษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้ นของเทพจิ้ งจอก ที่มีจานวนมากมาย แล้วนาท่านชม ศาลโทริอิ
ซุม้ ประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของ
ไหล่ เขาลดหลั ่นกั น บนเส้น ทางยาวถึ ง 4 กิ โ ลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรื่ อ ง
MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้
ตนเองสมความปรารถนา

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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จากนั้นนาท่านสู่ ศาลเจ้าคิบูเนะ สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศให้กบั เทพเจ้าน้ าและฝนและเชื่อกันว่าจะช่วย
ดูแลพิทกั ษ์รกั ษาผูท้ ี่ออกทะเล ความแตกต่างของศาลเจ้านี้ กับที่อื่นๆ ก็เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จะมี
การทานายดวงชะตาที่ดว้ ยการสุ่มเลือกกระดาษคาทานาย ซึ่งเป็ นกระดาษพิเศษ โดยจะยังมอง
ไม่เห็นข้อความบนกระดาษในทันที แต่จะสามารถมองเห็นต่อเมื่อนากระดาษจุม่ ลงในน้ าแล้ว ตัว
ข้อความคาทานายก็จะปรากฏขึ้ นมาให้เห็นอย่างชัดเจน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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บ่าย

พักที่

นาท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่
พักผ่ อน ต่อมาบุ ตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.
2493 และสร้างขึ้ นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้
ท่ านได้ดื่มดา่ กับความสะอาดใสของสระน้ าที่ สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่าง
งดงาม

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สเตชั ่น ศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟที่ สาคัญของเมือง
และภูมิภาค Chubu อีกทั้งยังเป็ นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆ เพราะ
ที่นี่เป็ นศูนย์รวมสถานี รถไฟ JR, รถไฟใต้ดิน และรถไฟด่วนชินคันเซ็นเอาไว้ดว้ ยกัน สถานี นาย่า
สเตชัน่ จึงเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญมากเลยทีเดียว ที่ช้นั ใต้ดินของสถานี นาโกย่ายังมี
แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่อีกด้วย ไม่วา่ จะเป็ นร้านขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์เดิน
ป่ า ร้านขายของฝาก ร้านอาหารมากมาย เช่น ร้านข้าวหน้าปลาไหล ร้านปี กไก่ทอด ร้านซูชิ
**อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย**
โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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วันที่สาม

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งทาคายาม่ า จังหวัด “ฮิ ด ะ” จัง หวัด ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไปด้ว ยธรรมชาติ ที่
สวยงาม ผูค้ นที่เป็ นมิตร นาท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็ นเมือง
ขนาดเล็กน่ ารักตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศ
แบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นาท่านสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รบั เลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ
ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้าน
ที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่ พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ
18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้ นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว
แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง
นาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยู่
อาศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่แล้ว เป็ นที่ ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้ มพ้นยุค
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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สมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนั กโทษ โรง
ครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน
เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ที่ ยงั คงอนุ รักษ์
แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้ นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุ ปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตา
ตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน
หรือเลือกซื้ อสินค้าที่เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หาก
ท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย **อิสระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย**
พักที่

โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ ฟรี - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิ ทรรศการที่ จดั แสดงอยู่ภายใน ซึ่ งเล่าถึ ง

โปรแกรมท ัวร์ญป
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ความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ
ผูม้ ีคาสัง่ ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

จากนั้ น น าท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ งโอซาก้า ให้ท่ า นได้ชอ้ ปปิ้ งสิ น ค้าเครื่ อ งส าอางค์ อาหารเสริ ม
เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้ นค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร
โอซาก้า ภายในย่านนี้ มี รา้ นค้าเก่ าแก่ ป ะปนไปกับ ร้านค้าอัน ทัน สมัย และสิ น ค้าหลากหลาย
รูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิ งชั้นนาแห่งหนึ่ งของ
นครโอซาก้า อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ งคือ ทุกร้านจะประดั บ
ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่งดัดทาให้เป็ นรูปปู กุ ง้ และปลาหมึก ซึ่ งนั กท่องเที่ ยวให้
ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่ น
ให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่า นนี้ คือ
ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
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จากนั้ นนาท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กับสนามบิ นคันไซ ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดี ราคาพิเศษ
อาทิ เครื่องสาอาง, เครื่องประดับ, เสื้ อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยัง
เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ญี่ ปุ่ นโกอิ น เตอร์ม ากมายกับ คอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่ าสุ ด อาทิ MK
Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯ ล ฯ พ ร้ อ ม ทั้ ง เลื อ ก ซื้ อ
กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ
และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้ อสินค้าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งสินค้า)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
วันที่หา้

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

23.55 น.

เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เอ็ กซ์ เที่ ยวบิ น ที่ XJ611 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************

03.50 น.

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ในกรณี ย กเลิ ก การเดิ น ทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วั น ท าการก่ อ นการเดิ น ทางเท่ า นั้ น
ไม่เช่นนั้นทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทา
การจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อน
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

อัตราค่าบริการ **บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
กาหนดการเดินทาง
27 ก.ย – 01 ต.ค. 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
24,999
28,999
28,999
28,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน
15,999
19,999
19,999
19,999
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06 – 10 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561

28,999
30,999
30,999
30,999
30,999
32,999
30,999
30,999
28,999
28,999
28,999
28,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
27,999
27,999
26,999
26,999

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

19,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
21,999
21,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
18,999
18,999
18,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
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28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ต.ค. 2561

27,999
27,999

8,000
8,000

18,999
18,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบิน
เป็ นที่ เรียบร้อ ย ยกเว้น ค่ าภาษี น้ ามัน ที่ ยังมิ ได้ช าระ ค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลื อ กรุ ณ าชาระ 25 วัน ก่ อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณีใดๆ
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2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิ ได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษั ทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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