** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO
** ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่ า" ที่ยงั คงอนุรักษ์ความเป็ นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** ชม "ปราสาทมัตสึ โมโต้ " สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด
** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรื อโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่
** “ไข่ ดาอายุยืน7ปี ” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่ นสู่ รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดา1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น + บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 19 - 24, 20-25 ธันวาคม 2561
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

20.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.15 น.
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วันทีส่ อง

ปราสาทโอซาก้า - ย่ านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊ สดรีม เอ้าท์ เล็ต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana
no Sato

06.25 น.

เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)”(ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้า
เมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีท้ งั หมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ นเนินเขาที่ได้มีการสารวจและพบว่าเคยเป็ นที่ต้ งั ของ
พระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มา และคูน้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันการร
รุ กรานจากข้าศึก และนาท่านสู่ “ชินไซบาชิ ” ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้ งไร้
ชีดจากัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่ งมีร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันตลอดสองข้างทาง กับ
สิ นค้ามากมาย ทั้งเสื้ อผ้าเก๋ ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่ สวยๆ เครื่ องสาอาง และสิ นค้า IT ทั้งหลาย Ipod
กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊ สดรีม เอ้ าท์ เล็ต” ซึ่งเป็ น Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึง
รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนาและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสี ยงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนัง่
พักเท้า นัง่ พักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้ งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่นงั่ ให้ท่านได้ซ้ื อสิ นค้ามากมายในราคาลดพิเศษ ให้
ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม
เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็ นสวนดอกไม้แล้วยามค่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี
ยังประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆหลากหลายโซน ซึ่ งเป็ นงานจัดแสดงไฟที่ยงิ่ ใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ ระหว่ าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี )
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ OGAKI FORUM HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่ าจินยะ+ย่ านซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึ โมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนน
นาวาเตะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ” นาท่านชมสถานที่พิเศษสุ ด ซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ ง
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แปลว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั
เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้ นแห่ งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ “ทาคายาม่ าจินยะ” หรื อ จวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ นทั้งที่
ทางาน และที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่ าซันมาชิ ซูจิ”
ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยงั คงอนุ รักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะ
กว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึ โมโต้ ” ให้ท่านช้
อปปิ้ ง ซื้ อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริ เวณใกล้กบั ปราสาท ที
ยังคงลักษณะบ้านเรื อนและสิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทาให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การ
ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ละลึกอย่างยิง่
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ปราสาทมัตสึ โมโต้ - สกี รีสอร์ ท (ลานสกี) - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “ปราสาทมัตสึ โมโต้ ” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความ
สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบนั ตัวปราสาทมี
ผนัง ที่ทาด้วยสี ดาสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดา จากนั้นนาท่านได้สัมผัสความสนุกสนานบน “สกีรี
สอร์ ท” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์ บอร์ ด กระดานเลื่อนหิ มะ ฯลฯ หรื อเลือก
พักผ่อนอิริยาบถกับการนัง่ จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้ อของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ ชนั่ เก็บภาพแห่ง
ความประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลานหิ มะสี ขาวซึ่ งมีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง (รวมค่าเข้าลานสกี แต่ไม่รวม
กระดานเลื่อนและอุปกรณ์สกี)
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
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นาท่านเปลี่ยนอิริยาบถในการเดินทางด้วยการนัง่ รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟท้องถิ่นที่สามารถมองเห็นวิว
"ภูเขาไฟฟูจิ" ที่เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และมีความสู งที่สุดในญี่ปุ่น สู งถึง 3,776 เมตร
รู ปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็ นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีความสมมาตรกันทุกด้าน ตัวภูเขาทามุม
45 องศากับพื้นราบ และมีหิมะปกคลุมเป็ นสี ขาวโพลนที่ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปุ่นมีความเชื่อ
ทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั ภูเขาไฟฟูจิจดั ว่าเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึน้ อยู่กับสภาพท้ องฟ้าอากาศเปิ ด) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โอชิ
โนะฮัคไค” บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พ้นื ดิน
และซึ มไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยูใ่ นบ่อ จะเป็ นน้ าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่ง
นี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่ อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีห่ ้ า

ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ - ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - ย่ านชินจูกุ - อิออนพ
ลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรู ปกับความสวยงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ต้ งั ตระหง่านอยูเ่ หนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสู ง 3,776 เมตร
จากระดับน้ าทะเล จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” นาท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบัส)
หุ บเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมา
จากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของกามะถันอยูด่ ว้ ยโดยความร้อนของน้ าที่ผดุ ขึ้นมานั้นสามารถต้ม
ไข่
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ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิทซึ่ งคนญี่ปุ่นเชื่ อกันว่า “กินไข่ดาหนึ่งฟอง
จะทาให้อายุยนื ขึ้นเจ็ดปี ”
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนาท่าน “ล่องเรื อโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า
3,000 ปี ที่แล้ว นาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อช้อปปิ้ ง “ย่ านชิ นจูก”ุ ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่ง
ของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิ ญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป,
นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสาอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ”
สิ นค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนม
ญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันทีห่ ก

สนามบินนาฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
05.25 น.

เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เดินทาง 19 - 24 ธันวาคม 2561
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

44,900 บาท
42,900 บาท
40,900 บาท
6,000 บาท
-19,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

เดินทาง 20 - 25ธันวาคม 2561
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

45,900 บาท
43,900 บาท
41,900 บาท
6,000 บาท
-20,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

ิ ธิพ
**สท
์ เิ ศษเหนือใคร**

(สำหรับท่ำนทีจ
่ องและมัดจำล่วงหน ้ำอย่ำงน ้อย 2 เดือนก่อนเดินทำง)
ื่ (ไม่น ้อยกว่ำ 7 วันก่อนเดินทำง)
ฟรี..เปลีย
่ นชอ
ฟรี..ยกเลิก (ไม่น ้อยกว่ำ 30 วันก่อนเดินทำง)
่ นลด 5,000 บาท (สำหรับเด็กไม่เสริมเตียง)
ร ับเพิม
่ ..สว
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อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 8/6/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าบริ การ 3%
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 1 วันทาการ
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
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o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่างช้ า)
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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