รห ัสโปรแกรม : 17358

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
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กำหนดกำรเดินทำง
11 – 16 เมษายน 2563
“หยุดเทศกาลวันสงกรานต์”
มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG644 00.05-08.00
สนามบินนาโกย่า – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ
 TAKAYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS

ตลาดเช้าทาคายาม่า – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – วัดโอสุคนั นอน
วันที่สาม เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
 YOKKAICHI HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*
เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิ โจ้ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
วันที่ส่ี
 OSAKA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*
โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ไมโกะ มารีน – อาริมะออนเซน – ย่านคิตาโนะ
วันที่หา้
ฮาร์เบอร์แลนด์
 OSAKA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
วันที่หก
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25
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วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลืย
่ นแปลง ณ วันทีจ
่ องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกครัง้
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง ดังนั้นผูโ้ ดยสาร
จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 (2)
00.05
08.00

สนามบินนาโกย่า – หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
ถนนซันมาชิซูจิ
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
ถึง สนามนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ... นาท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้ นมรดกโลก
ชิ ร าคาวาโกะ” หมู่ บ้ า นแห่ ง นี้ ตั้ งอยู่ ในหุ บ เขาสูงห่ า งไกลความเจริ ญ ท าให้ ยั งคงรั ก ษาขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีอันดีงามไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่ า “กัชโช่ สุคุริ” โดยการสร้ างหลังคาเป็ น
สามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ และยังได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995
อีกด้ วย อิสระให้ ท่านเลื อกซื้ อสินค้ าพื้ นบ้ านมากมายจากร้ านค้ าที่ดัดแปลงซ่ อนตัวอยู่ ในบ้ านกัชโช่ ได้ อย่ าง
กลมกลืน
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เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “โทบังยากิหมูหรือเนื้อ”
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรื อที่เรี ยกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ ล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบ
เขาที่เต็มไปด้ วยบ่อนา้ ร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ปั จจุ บันเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้ อุดม
สมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้ อมไปด้ วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม...จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุ รักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ บนถนนสาย
เล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดเส้ นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ ว ก็ยังเต็มไปด้ วยร้ านขาย
ของต่างๆมากมาย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหาร
พื้นเมืองแบบไคเซกิ
 ทีพ่ กั TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับเดียวกัน
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**
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วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 (3)
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ตลาดเช้าทาคายาม่า – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – วัดโอสุคนั นอน
เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมบรรยากาศของ “ตลาดเช้าแห่ งทาคายาม่า” สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้ า อากาศเย็นสบาย
และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็ นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านค้ า
แบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ท่เี ก็บมาจาก ไร่สดๆ ของชาวบ้ านแถบนั้น

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เมืองที่ร้ ูจักกันในฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้ างและรถยนต์ รวมทั้งเป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าอัตสึตะ” เป็ นศาลเจ้ าในลัทธิชินโตและถือเป็ นศาลเจ้ าที่สาคัญและศักดิ์สิทธิ์ท่สี ุด
แห่ งหนึ่งในญี่ ปุ่น สร้ างถวายแด่พระเจ้ าจักรพรรดิ มีความสาคัญเป็ นอันดับสองรองจากศาลเจ้ าอิเสะในเขต
จังหวัดมิเอะ และเป็ นที่เก็บรักษาพระแสงดาบคุซานางิ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสมบัติประจาราชวงศ์ด้วย

จากนั้นนาท่านสู่ “วัดโอสุคนั นอน” เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีช่ ือเสียงในตอนกลางของนาโกย่า แรกเริ่ม
สร้ างขึ้นในสมัยคามาคุระ(Kamakura Period 1192-1333) ในจังหวัดกิฟุ แล้ วถูกย้ ายมาตั้ง ณ ปั จจุบันในปี
1612 และมีถนนทางเดินที่อยู่เยื้องกับบริเวณวัด คือ ย่านช้ อปปิ้ งโอสุท่มี ีร้านค้ าและร้ านอาหารกว่า 400 ร้ าน
เรียงรายอยู่สองข้ างทาง

นาท่านเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ซึ่งทั่วบริเวณสวนแห่งนี้จะถูกประดับประดาด้ วย
หลอดไฟหลอดเล็กหลอดน้ อยมากมายสีสันกว่า 4 ล้ านดวงประดับอยู่ตามต้ นพลัม ไม้ พุ่ม โดยเฉพาะอุโมงค์ท่ี
ใช้ หลอดไฟเป็ นรูปดอกไม้ นับหมื่นดวงทาเป็ นซุ้มสวยงามเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มหัศจรรย์ บางครั้งทาเป็ น
แสงออโรร่ า (Aurora) หรื อ แสงเหนื อ ที่ มั ก เกิ ด ขึ้ นในฤดู ห นาวของประเทศในแถบขั้ วโลกสร้ า งความ
ประทับใจให้ กบั ผู้เข้ ามาเยือนเป็ นอย่างมาก
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อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับงานเทศกาล ซึ่งภายในงานมีรา้ นอาหารอร่ อยๆ
มากมายให้ท่านได้เลือกชิม
 ทีพ่ กั YOKKAICHI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 (4)
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ ปุ่นมาก่อน เพื่อนาท่านเข้ าชม “วัดคิโย
มิซึ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ทอ่ นซุงนามาวางเรียงกันและได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่ง
หนึ่ง นาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “นา้ ศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่ าเมื่อดื่มแล้ วจะประสบความสาเร็จ
สามด้ านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ”

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “หม้ อไฟซูโม่”
นาท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งนี้เคยเป็ นปราสาทที่ประทับของเจ้ าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย
สมัยด้ วยกัน และยังได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก นอกจากความงามของ
ปราสาทนิโจ้ แล้ ว ยังมีสวนดอกไม้ และสวนญี่ปุ่นให้ ได้ ชมอีกด้ วย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” หรือศาลเจ้ าพ่อจิ้งจอกขาว อันโดดเด่นด้ วยเสาโทริอินับหมื่นคู่
ที่ต้ังอยู่ บนเนินเขาภายในบริเวณศาลเจ้ ามากมายจนเป็ นอุโมงค์เสาโทริ อิ สร้ างขึ้นโดยชาวนา เพื่ อบูชาสุนัข
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จิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็ นทูตส่งสารของเทพเจ้ าแห่งการเก็บเกี่ยวพื้ นที่บริเวณนี้จะมีนา้ อุดมสมบูรณ์ ปลูกข้ าวได้
ผลผลิตดีมีคุณภาพ และเป็ นแหล่งผลิตเหล้ าสาเกมีคุณภาพดีอกี ด้ วย

สมควรแก่ เวลาน าท่านสู่ “ชิ น ไซบาชิ ” ย่ า นช้ อปปิ้ งชื่ อดั งของเมืองโอซาก้ า เพลิ ด เพลิ น กับ การช้ อปปิ้ งไร้
ขีดจากัดกับสิน ค้ ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ าเก๋ๆ กระเป๋ าน่ ารั กๆ รองเท้ าแฟชั่นสวยๆ สินค้ า IT ทั้งหลาย Ipod
กล้ อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้ เลือกมากมายหลากหลายสีสนั

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งและเลือกชิมอาหารอร่ อยจากร้านต่างๆ
 ทีพ่ กั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 (5)
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ไมโกะ มารีน – อาริมะออนเซน
ย่านคิตะโนะ – ฮาร์เบอร์แลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโกเบ” ที่มีความหมายว่า “ประตูแห่งเทพเจ้ า” เป็ นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่ ติดอันดับ 6
ของโลก ดั งนั้ น ที่น่ี จึ งเป็ นเมื อ งที่มีค วามส าคั ญ ด้ านการค้ าระหว่ า งประเทศของญี่ ปุ่ น … น าท่านเดิ น ทางสู่
“สะพานอาคาชิ ไคเคียว” หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่ า “Pearl Bridge” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก” ที่เชื่อม
ระหว่างเกาะฮอนชูอันเป็ นแผ่นดินใหญ่กบั เกาะชิโกกุ ... จากนั้นนาท่านชม “ไมโกะ มารีน” เป็ นจุดสาหรับชม
วิวจากบริเวณโครงสร้ างของสะพานที่สูง 50 เมตรจากระดับนา้ ทะเล โดยการขึ้นลิฟท์จากฐานสะพานฝั่งโกเบ
สามารถมองเห็นโครงสร้ างภายในของสะพาน และวิวช่องแคบอะกาชิกบั อ่าวโอซาก้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาท่านสู่ “อาริมะ ออนเซน” เมืองแห่งนา้ แร่ธรรมชาติ สาหรับเมืองอาริมะนี้ถือเป็ นเมืองออนเซนที่มีช่ ือเสียง
1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็ นที่นิยมของคนในภูมิภาคนี้ด้วย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ย่านคิตะโนะ” เป็ นย่านเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกในสมัยที่ญ่ีปุ่นเปิ ดประเทศค้ าขายก
จากนั้นนาท่านชม “ย่านคิตะโนะ” เป็ นย่านเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกในสมัยที่ญ่ีปุ่นเปิ ดประเทศค้ าขาย
กับชาวตะวันตก จะเห็นบ้ านเรือนย่านนี้เป็ นอาคารแบบยุโรป และบางหลังยังเป็ นร้ านอาหารและร้ านกาแฟ
เหมือนเดินอยู่ในบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

นาท่านชมความงามของอ่าวโกเบและเลือกชมสินค้ าและของที่ระลึกสไตล์โกเบกันอย่างใกล้ ชิดที่ “โกเบ ฮาร์
เบอร์แลนด์” แหล่งช้ อปปิ้ ง และ แหล่งรวมความบันเทิงซึ่งตั้งอยู่ริมนา้ ที่น่ีเป็ นแหล่งรวบรวมร้ านค้ าชั้นนา
และเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโกเบ

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งและเลือกชิมอาหารอร่ อยจากร้านต่างๆ
 ทีพ่ กั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 (6)
เช้า

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่ า – สนามบินคันไซ
สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า
ถือเป็ นสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ท่ีถูกสร้ างขึ้นจากดาริ ของ ฮิ เดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่ งในสามแม่ ทัพ คน
สาคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้ แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่ อสร้ าง
ปราสาทแห่ งนี้ จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอานาจ การเมือง การปกครองและศู นย์กลางการบั ญชาการที่
ยิ่งใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น
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จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ศู น ย์ร วมแห่ งสิน ค้ าชั้ น น านานาชนิ ด อาทิ นาฬิ ก า, กล้ อ ง,
กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี “ร้ าน 100 เยน” สินค้ าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ ปุ่นแต่ราคา
แสนจะถูก อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ าที่สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทาง
บ้ านได้ ตามอัธยาศัย

17.35
21.25

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งก่อนเดินทางกลับ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG673
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

--- Always with You --หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

11 – 16 เมษายน 2563

59,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 เด็กอายุตา่ กว่า 12 พักเดี่ยวเพิ่ม
มีเตียง
ไม่มีเตียง
ท่านละ

56,900.-

53,900.-

8,000.-

***กรุป
๊ คอนเฟิรม
์ ออกที่ 25 ท่าน สอบถามข้อมูลสารองทีน
่ งั่ ได้ทฝ
ี่ า่ ยขายบริษท
ั ทัวร์ใกล้บา้ นท่าน***
***กรณีมต
ี ว
ั๋ เครือ
่ งบินแล้วลดท่านละ 25,000.-บาท***
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***กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป***
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
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เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางตามอัตราที่กาหนด ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุป๊ ที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่พี ัก ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ความพร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีลุกค้ าต้ องการพักเป็ นห้ องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นห้ องพักส่วนใหญ่เป็ นห้ องแบบเตียงคู่(TWIN)
ในกรณีท่หี ้ องเต็มไม่มหี ้ องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบเตียงคู่(TWIN) แทน
กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ อง หรือห้ องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซึ่งบางครั้งอาจจะมีไม่เพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจจะทาให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ
ช้ อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้ง
ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้
 การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น.
ถึงเวลา 20.00 น. ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 การประกันภัย ทางบริษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการประกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ เข้ าใจและ
ยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษทั ประกันทัว่ ไป และควรศึกษา
เงือ่ นไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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