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เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิ สระ
บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมวปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิ สระเล่นสกีตามอัธยาศัย
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้ งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ

 FREE WIFI ON BUS พร้อมน้าดื่มวันละ 1 ขวด
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กำหนดเดิ นทำง

2

กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2561

วันแรก

กรุงเทพ สนำมบิ นดอนเมือง

22.30 น.

พร้อมกันที่ สนำมบิ นนำนำชำติ ดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคำน์ เตอร์ สำย
กำรบิ น AIR ASIA X เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน

วันที่สอง

สนำมบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ - เมืองเกียวโต – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อิ นำริ – วัดคิ นคะคุจิ – เทศกำล
แสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – ช้อปปิ้ งซำคำเอะ

01.15 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญีป่ นุ่ โดยเทีย่ วบินที่ XJ612
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครือ่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ งั ่ จัดทีน่ งแบบ
ั่
3-3-3
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้ น้าหนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ย) ***บริ กำรอำหำรและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง***

08.40 น.

เดินทางถึง สนำมบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อ ยแล้ว (เวลำที่ ญี่ ปุ่น เร็วกว่ ำเมื องไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้ นำอำหำรสด จำพวก
เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ ำฝื นมีโทษปรับและจับ***
นาท่านเดินทางสู่ เกีย วโต (Kyoto) ซึ่ง เคยเป็ นเมือ งหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุ ด คือ
ตัง้ แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญทีเ่ ต็มไปด้วย
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย จากนัน้ สู่ ศำลเจ้ำเทพเจ้ำจิ้ งจอกอิ นำริ (Fushimi Inari
Shrine) หรือทีค่ นไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีช่อื เสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ
(Torii Gate) หรือเสาสีแดงทีเ่ รียงตัวกันจานวนหลายหมื่นต้นจนเป็ นทางเดินได้ทวทั
ั ่ ง้ ภูเขาอินาริ ที่
ผูค้ นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยว
ั ้ ้งจอก
ข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจง้ิ จอกเป็ นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปนจิ
มากมายด้วยเช่นกัน นาท่านสู่ จังหวัดมิ เอะ ตัง้ อยู่ตรงเกือบศูนย์กลางของประเทศญี่ป่นุ ขึน้ ชือ้ ด้าน
ใบไม้แดง การปีนเขาและสกี จุดชมวิวหาดทรายแบบ ria รวมทัง้ ธรรมชาติทส่ี มบูรณ์
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กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
เดินทางสู่ วัดคิ นคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมสิ ุ
และท่านมีความตัง้ ใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวติ คนไทยนิยม
เรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ ดั นี้จะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทัง้ หลังตัง้ โดดเด่นอยู่กลางน้ า ทา
ให้เกิดเป็ นเงาสะท้อนกับพื้นน้ าเบือ้ งหน้า จนเกิดเป็ นภาพทีส่ วยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมือง
เกียวโต จากนัน้ นาท่านชม เทศกำลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ
ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มที ุ่งดอกไม้ใ ห้ชมตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทัง้ ปี
ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รบั ความนิยมมาก
เป็ นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ทส่ี ุดในญี่ป่นุ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดง
ไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ กำรประดับไฟในน้ำ
(Water Illumination) นาท่านสู่ นำโกย่ ำ (Nagoya) เป็ นตัวเมือ งของจังหวัด ไอจิ (Aichi) มี
ประชากรอาศัยอยูม่ ากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของ
ญี่ปุ่น นาท่านสู่ ย่ำนซำคำเอะ เป็ นย่านธุรกิจการค้า มีหา้ งสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้
ดิ น (central park) ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสือ้ ผ้าแฟชัน,
่ ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซา
ลอนความงาม เป็นต้น ทีน่ ่กี นิ บริเวณตัง้ แต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮซิ ายะโอโดริ
***อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย ณ งำนแสดงแสงสี Nabana No Sato***
พักที่ Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สำม

นำโกย่ำ – เล่นสกี ณ ลำนสกีเมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ – ซันมำชิ ซูจิ – ชิ รำคำวำโกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ ลำนสกี อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหมิ ะขาวโพลน
กว้างสุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีสาหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีทงั ้ Sled Snow board
หรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (รำคำไม่รวมค่ำกิ จกรรม – ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ต่ำงๆ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนัน้ เดินทางสู่ ทำคำยำม่ำ (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปน
แอลป์ ถูกขนานนามไว้ว่าเป็ น ลิ ตเติ้ ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้ อย เป็นเมืองเก่าแก่ทย่ี งั คงอนุ รกั ษ์ไว้
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ซึง่ อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ป่นุ ได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึน้ ด้วย
ไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คกึ คักเต็มไป
ด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ นาท่านเดนเล่น ชม
บรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมำชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าทีอ่ นุ รกั ษ์ความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อน
ได้เป็ นอย่างดี ผ่ำนชม อำคำรทำคำยำม่ำจิ นยะ (Takayama Jinya) อดีตทาหน้าทีเ่ ป็ นสานักงาน
รัฐบาลท้องถิ่นประจาภูมภิ าคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุ งาวะในปี 1692 จนกระทังปี
่
1969 จนถึงปจั จุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสีอ่ ทาทามิทไ่ี ด้รบั การบารุงรักษาเป็ น
อย่างดี ปจั จุบนั ใช้เป็ นทีจ่ ดั แสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมภิ าคฮิดะ
และประวัตศิ าสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่ำเข้ำ จ่ำยเพิ่ มประมำณ 430 เยน/ท่ำน)
นาท่านสู่ ชิ รำคำวำโกะ (Shirakawago) เมืองทีเ่ ป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ป่นุ เป็ น
หมู่บา้ นชาวนาทีม่ รี ปู ร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมือง
มรดกโลกที่มชี ่อื เสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุร ิ เป็ นบ้านชาวนาโบราณที่มอี ายุ
มากกว่า 250 ปี คาว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบ
ของบ้านทีม่ หี ลังคามุงด้วยฟางข้าวทีท่ ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือทีป่ ระนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทัง้ หลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ต ะปู ต่อ มาในปี 1995
องค์การยูเนสโกขึน้ ทะเบียนให้ชริ าคาวาโกะเป็นมรดกโลก
***อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย ณ หมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะ***
พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สี่

เอ็กซ์โปซิ ตี้ – เมืองโอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ช้อปปิ้ งชิ นไซบำชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิ ตี้ (Expo City) ทีเ่ ทีย่ วแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิต้เี ป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะทีส่ ร้างขึน้ เพื่อ
ระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดั ขึน้ เมื่อปี 1970 ตัง้ อยู่ในเมืองซุอติ ะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อทีท่ งั ้ หมด
ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มแี หล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ ทัง้ ช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิต้ี ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. NIFREL พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนาเสนองานศิลปะ และ
ยังให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชดิ
2. Osaka English Village ชุมชนสาหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ ม่ซ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัวทั
่ ง้
อเมริกา
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3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีป่ นุ่ ทีจ่ ะทาให้คุณหลงใหลและ
ผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
4. Orbi สถานทีแ่ ห่งการเรียนรูธ้ รรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุ กภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึง่ เป็ นภาพยนตร์
การ์ตูนอันโด่งดัง

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
เดินทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ (Osaka Castle) (ด้ำนนอก) เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอ
ซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ ยกันทัง้ หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหินคอนกรีต ,
คูน้ า และสวนนิชโิ นมารุซง่ึ อยูท่ างป้อมตะวักตก มีตน้ ซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็ น
แหล่งชมซากุระทีโ่ ด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าทีส่ วยงาม
เป็ นอย่างยิง่ อิสระช้อปปิ้ งย่าน ชิ นไซบำชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช้อปปิ้ งแห่งนี้มคี วามยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสาอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋า
นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ ผ้าสตรีทแบรนด์ทงั ้ ญี่ป่นุ และต่างประเทศ เช่น Zara
H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างทีต่ อ้ งการรวมกันอยู่บริเวณนี้
***อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย***
ทีพ่ กั Amagasaki Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้ำ

สนำมบิ นคันไซ – สนำมบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า
09.55 น.
13.55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ น แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ613
เดินทางถึง สนำมบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ***สายการบินมี
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง***
**************************************************************************

บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10
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ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่ กบั สภาพการจราจรในวัน
เดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
์

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กุมภำพันธ์– มีนาคม 2561
วันเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

11-15,12-16,22-26, กุมภำพันธ์ 2561

29,999

เด็กอายุตา่ กว่า
7 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียเสริ ม)
29,999

พัก
เดี่ยว

7,900

25 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2561

28,888

28,888

7,900

1 -5 มีนำคม 2561

28,888

28,888

7,900

2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,
29,999
29,999
7,900
13-17,14-18,16-20,18-22,19 -23,20-24 มีนำคม 2561
** ปล. ไม่มีรำคำเด็ก เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิ เศษ / รำคำเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 2 ปี (Infant) ท่ำนละ 7,900 บำท
อัตรำค่ำบริ กำรรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
6. ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้อ งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่อ งจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ป่นุ ให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่นุ ไม่
เกิน 15 วัน)
3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป่นุ ประกาศให้ย่นื วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาหรับการ
ยืน่ ร้องขอวีซ่า
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4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกิน
ขนาดมาตรฐาน
5. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
6. ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
7. ค่ำทิ ปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บำท/ท่ำน/ทริ ป, ค่ำทิ ปหัวหน้ ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
8. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
เดิ นทำงขึ้นต่ำ 34 ท่ ำน หากต่ ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่ส ามารถเดินทางได้ หากผู้เ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจ่ี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อ นการเดินทางไปในวันอื่นต่ อ ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1. เนื่องจากเป็นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3. เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั
1.
2.
3.
4.
5.

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
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รับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
7. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
8. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
9. การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
10. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
12. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
13. กรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
14. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
15. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ นุ่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครัง้ ทีต่ อ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเทีย่ วตาม
โปรแกรม
16. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
17. การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่ ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง
18. สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิ น
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิ จ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่ อไปนี้
1.
ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
2.
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3.
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั จัดการให้)
4.
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3.
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่นุ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
ในกำรเดิ นทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กกำรเดิ นทำง และได้ดาเนินการ
ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน
 กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)
 สาหรับน้าหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการ
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บินทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีทต่ี อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่วนของค่าใช้จา่ ยที่
สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

