สนใจ สอบถาม จองการเดินทาง ติดต่อ คุณเอ TEL/LINE 0814977974

OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N

สนใจจองทัวร์

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – กิฟุ

(TZ 298 09.25 – 16.55)

DAY 2: หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – จวนผูว้ า่ ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้
DAY 3: ปราสาทมัตสึโมโต้ – นั ่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น
DAY 4: ลานสกีฟจู ิ เท็น – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
DAY 5: สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

(TZ 291 08.45 – 14.35)

*** ชมมรดกโลก เที่ยวเมืองเก่า สนุกไปกับกิ จกรรมท้าลมหนาว ช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์พร้อมแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ มีน้าดื่มบริ การ FREE WIFI ***

กาหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560

โดยสายการบิน SCOOT AIR
วันแรกของการเดิ นทาง

กรุงเทพฯ – สนามบิ นคันไซ – กิ ฟุ
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06.30

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 67 เคาน์ เตอร์ สายการบิ น SCOOT AIR เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น SCOOT AIR ทาการบิ นด้วยเครื่องบิ น BOEING 787-800 DREAM LINER ที่นัง่ แบบ
3-3-3 (335 ที่นัง่ ) น้าหนักกระเป๋าเดิ นทางขาไป 20 กก. ขากลับ 20 กก. **

หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริ การจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ ง)
09.25
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ โดยสายการบิ น SCOOT AIR เที่ยวบิ นที่ TZ 298
16.55
ถึง สนามบิ นคันไซ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น
เวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย ) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดกิ ฟุ ด้วยภูมทิ ศั น์ของปา่ ทีเ่ งียบสงบและบ้านแบบ
ดัง้ เดิมทีเ่ รียงรายริมถนน กิฟุเป็นสถานทีท่ ท่ี ําให้คุณรูส้ กึ เหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไป
ยังประเทศญี่ปนุ่ ในอดีต และยังเป็นแหล่งรวมงานฝีมอื แบบดัง้ เดิมในอดีตเป็นส่วนสําคัญ
และเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรม
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั บริ การท่านด้วยเซ็ทข้าวกล่องเบนโตะ
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั กิ ฟุ ณ GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

กิ ฟุ – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า –
จวนผูว้ ่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – มัตสึโมโต้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ ซึ่งได้รบั การยก
ย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บา้ นสไตล์กสั โซ–
สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ปี นุ่ แบบดัง้ เดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ
สองมือพนมของ
พระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ นสไตล์น้วี า่ กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตาม
รูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้
ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะทีต่ กทับหลังคาอย่างหนัก
ในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ทาคายาม่าจิ นยะ หรือ ทีว่ า่ การอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้
สถานทีท่ ํางาน และทีอ่ ยู่อาศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่
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คา่

ปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายทีส่ มบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปจั จุบนั
แต่เดิมสร้างขึน้ ปีค.ศ. 1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 (ภายใต้
การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีมาแล้ว ) จนกระทัง่
รัฐบาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึน้ ใหม่เลียนแบบของเก่าทีเ่ หมือนจริง ลักษณะคล้าย
พระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกําแพงดูแข็งแกร่ง และสามารถเข้าสู่ตวั
อาคารด้วยประตูทโ่ี อ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมการแบ่งเป็นห้องต่างๆ เป็น
สัดส่วน ทัง้ ห้องทํางานของข้าร าชการชันสู
้ ง ห้องรับแขก ห้องเก็บส่วย ห้องนํ้า แม้แต่
ห้องทีแ่ สดงเครื่องมือทรมานก็มใี ห้ชม ห้องทีด่ ที ส่ี ุดในบ้าน คือ ห้องแบบ (GAEDEN
VIEW) สามารถเห็นวิวของสวนแบบญี่ปนุ่ ทีส่ วย ในช่วงฤดูหนาวสวนจะเต็มไปด้วยหิมะ
จะมีกแ็ ต่ตน้ สนทีไ่ ม่ผลัดใบ ทําให้ได้เห็นความสวยงามของต้นสนอีกแบบหนึ่ง ส่วนของ
ข้าวของเครื่องใช้ทจ่ี ดั แสดงก็ จะมีเอกสารเก่า อาวุธ ชุดของข้าราชการสมัยโบราณ
จากนัน้ เชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ทย่ี งั คงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดําเนินชีวติ
แบบดัง้ เดิมทีท่ ่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิ ซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพืน้ เมื อง
ทีร่ ะลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกีย่ วบรรยากาศแสนคลาสสิค ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั มัตสึโมโต้ ณ MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง
เช้า

มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – กระเช้าไฟฟ้ าภูเขาคาจิ คาจิ –
พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ออนเซ็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทนี้มอี กี ชือ่ หนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนัง
ปราสาทมีสดี ํา และปีกด้านต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก เป็นตัวอย่าง
หนึ่งของปราสาททีส่ ร้างบนพืน้ ทีร่ าบ ไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลางแม่น้ํา ประวัตคิ วาม
เป็นมาของปราสาทย้อนหลังไปได้ถงึ ยุคสงคราม ในช่วงเวลานัน้ กอ งทัพโองาซาวาระ
ได้สร้างป้อปราสาทขึน้ ในบริเวณนี้ มีชอ่ื เรียกว่า ปราสาทฟุกะชิ ต่อมาป้อมปราสาทได้
ถูกกองทัพทาเคดะยึดครองไปได้ และตกเป็นของโทคุงาวะ อิเอยาสุ ในเวลาต่อมา เมื่อ
โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ได้มคี ําสังให้
่ อเิ อยาสุยา้ ยไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภูมภิ าคคันโต ก็ได้มอบ
ปราสาทให้อชิ งิ ะวะ โนะริมะสะ เป็นผูด้ ูแลต่อ โนริมะสะและยะสุนะงะ ผูเ้ ป็นบุตรชาย ได้
สร้างหอปราสาทและส่วนอื่นๆ ได้แก่ หอปราสาท 3 หลัง หอดอนจอน หอเล็กทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ อาคารทีพ่ กั ประตูกลอง ประตูดํา คูปราสาท ปีกอาคารสามชัน้
และชัน้ ย่อยๆในปราสาท ซึ่งทัง้ หมดยังคงเหลืออยู่จนถึงปจั จุบนั เชือ่ กันว่าพืน้ ทีป่ ราสาท
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เที่ยง

คา่

ส่วนใหญ่แล้วสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อประมาณปี 1593-1594 ใน ซึ่งเป็นช่วงยุคปฏิวตั เิ มจิ
หอปราสาทถูกนําออกประมูลขายและกําลังจะถูกรือ้ ถอน แต่อจิ คิ าวะ เรียวโซ ได้ร่วมกับ
ชาวเมืองมัตสึโมโตะช่วยกันรักษาปราสาทไว้ ประตูดําชั ้ นสองและกําแพงข้างประตูถูก
สร้างขึน้ ใหม่ในปี ค.ศ. 1990 และต่อมาประตูกลองรูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ก็ถูกสร้างขึน้ ใหม่ใน
ปี ค.ศ.1999 ปจั จุบนั ปราสาทมัตสึโมโตะได้ขน้ึ ทะเบียนเป็นสมบัตปิ ระจําชาติญ่ปี นุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเขึน้ กระเช้าไฟฟ้ าภูเขาค าจิ คาจิ โดยใช้เวลาเพียง 3นาที ถึงจุดชมวิว ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจแิ ละทะเลสาบคาวากุชโิ กะ
ั ่ นออกของทะเลสาบคาวากุชโิ กะกับจุด
ระยะทาง 400 เมตร เชือ่ มต่อระหว่างชายฝงตะวั
ชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมคี วามสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ทําให้
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ และ
เหนือจุดชมวิวขึน้ ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นทีต่ งั ้ ของศาลเจ้าเล็กๆ
อีกทัง้ ยังมีเส้นทางเดินไปยังภูเขามิสโึ ทเกะเส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ่ี
สวยงา ทีจ่ ุดชมวิวบนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมีทศั นียภาพทีส่ วยงามแล้วยังมี ตัว
การ์ตูนทีน่ ่ารักๆตกแต่งคู่กบั วิวทีง่ ดงามของภูเขาไฟฟูจิ และพลาดไม่ได้กบั กระดิง่ รูป
หัวใจ ซึ่งเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของยอดเขาแห่งนี้ มีความเชือ่ กันว่าถ้าเราเคาะกระดิง่
พร้อมกับอธิษฐาน แ ล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจผิ า่ นกรอบรูปหัวใจได้จะทําให้
สมหวัง
นําท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ ําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราว
เกีย่ วกับแผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศญี่ปนุ่
หรือเลือกทดส อบบ้านจําลอง
สถานะการณ์แผ่นดินไหว รับการสันสะเทื
่
อนจากขันตํ
้ ่าสุดสู่ขนสู
ั ้ งสุด และศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์ ในห้องจําลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากทีร่ ะลึกตาม
อัธยาศัย
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั ณ ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท เมนูพิเศษบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น นํ้าแร่ธรรมชาติผา่ นความร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลช่วย
ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงทีค่ วามอัศจรรย์แห่งการอาบนํ้าแร่
แบบญี่ปนุ่ นี่เองทําให้มผี กู้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ ได้ลงอาบน้าแร่ก ็
เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !
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วันที่สี่ของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

ออนเซ็น – ลานสกีฟจู ิ เท็น – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ –
นาริ ตะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟจู ิ เท็น ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหมิ ะอันขาวโพลน ซึ่ง
เป็นลานสกีอนั ดับหนึ่งของจังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ
กระดานเลื่อนหิ มะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค (รวมค่ากระดาน
เลื่อนหิ มะแล้ว)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว นําท่านสู่ วัดอาซะกุซ่า นมัสการเจ้าแม่
กวนอิมอันศักดิสิ์ ทธิ ์ทีม่ คี วามสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของ
วัดและเป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวญี่ปนุ่ รวมถึงนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนประเทศญี่ปนุ่
วัดอาซะกุซ่าเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคม
ไฟยักษ์สแี ดงทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ําหนักถึง 130
กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือก
ซื้อของทีร่ ะลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิม
ขนมอร่อย ๆ ขึน้ ชือ่ ของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊
บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่น้ําซูมดิ ะงาวะ ไหล
ลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมดิ ะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่ นํ้าด้วย
บรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น
นําท่าน ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวทีค่ ราครํ่า
ด้วยผูค้ นมากมาย และเทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง นําท่านสัมผัสบรรยากาศ
ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของญี่ปนุ่ ทีท่ ่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าทีถ่ ูกตาถูกใจถูก
เงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งทีม่ คี วามเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปจั จุบนั ถูก
ขนานนามว่า ศูนย์กลางทีส่ องแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก
สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชือ่ ดังเป็นทีน่ ิยมทัง้ ชาวญี่ปนุ่ และนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน
ร้าน 100 เยน เท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 5%) มีทงั ้ เครื่องสําอางค์ กิฟ๊ ช๊อป ขนม และ
สินค้าอื่นๆ อีกมากมายทีท่ ่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย
กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์
เนมดัง อุปกรณ์อเี ลคท รอนิค กล้องถ่ายรูปดิจติ อล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง เสือ้ ผ้า
แฟชันวั
่ ยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค์ยห่ี อ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็น KOSE ,
SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
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***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั นาริ ตะ ณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

สนใจจองทัวร์
วันที่ห้าของการเดิ นทาง

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974
สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่
สนามบิ นเพื่อกลับกรุงเทพฯ

08.45

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น SCOOT AIR เที่ยวบิ นที่ TZ 291

หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริ การจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ ง)
14.35
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**********************************************

สนใจจองทัวร์

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974

กาหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560
วันเดินทาง
13 – 17 ม.ค.
27 – 31 ม.ค.
17 – 21 ก.พ.
03 – 07 มี.ค.
17 – 21 มี.ค.

ราคาผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก 2 – 6 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

34,900 บาท
34,900 บาท
34,900 บาท
35,900 บาท
36,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขึน้ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม

สนใจ สอบถาม จองการเดินทาง ติดต่อ คุณเอ TEL/LINE 0814977974

 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป- กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบินทีร่ ะบุในรายการ (ไม่
สามารถเลือ่ นหรือเปลีย่ นแปลงวันเดิ นทางได้) ทัง้ นี้การจัดทีน่ งขึ
ั ่ น้ อยู่กบั ทางสายการบินเป็นผู้
กําหนด กรณี ลูกค้าต้องการ รีเควสทีน่ ัง่ ติ ดริ มหน้ าต่างหรือริ มทางเดิ น สามารถแจ้งความ
ประสงค์กบั เจ้าหน้ าทีข่ องสายการบิ นได้ทีห่ น้ าเคาเตอร์เช็คอิ น ณ วันเดิ นทาง
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือ
บริ การต่างๆเพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุใน
รายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบ าล 5 แสน
บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผูก้ าหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม
รูปแบบ)

 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสิ นน้าใจสาหรับมัคคุเทศก์ , คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริ ป สาหรับกรุป๊ ที่มีหวั หน้ าทัวร์
ให้บริ การแล้วแต่ความประทับใจในการบริ การ
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เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสํารองทีน่ งโดยการชํ
ั่
าระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่ ท่านละ 15,000 บาท
พร้อมส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ตผูเ้ ดิ นทาง (หนังสือเดิ นทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันทีเ่ ดิ นทางไปและกลับ)
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิ กและการคืนค่าทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา
์
 กรณี การเดิ นทางที่บริ ษทั ฯต้องทาการวางการันตีค่ามัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และ
หรือเที่ยวบิ นเหมาลา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิ น หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไข
ของบริ ษทั ฯเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือ
เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น
การยกเลิกไฟท์หรือการล่าช้าของสายการบิน , อุบตั เิ หตุ , ภัยธรรมชาติ , การนัดหยุดงาน , การจลาจล
หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ หนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ
ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้
ลงของเงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิด
์
จราจรติดขัดหรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิ จของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริการของรถบัสนําเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญี่ปนุ่
สามารถ
ให้บริการวันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิเช่น เริม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรม
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เรียบร้อยแล้ว) การให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้มคั คุเทศก์และพนักงานขับ
รถจะเป็นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดินทางนัน้ ๆเป็นหลัก
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเมื
์ ่อท่านเดินทางไปพร้อมคณ ะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศ
ญี่ปนุ่ ไม่เกิ น 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสาร
ในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้
เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี รา
ประทับอย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่าย
คุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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