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** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
** นําท่านขึ้นสู่ “โอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาํ เชื่อว่าทานไข่ดาํ 1 ใบ ช่วยเสริ มอายุอีก 7ปี
** รื่ นรมย์ชมทิวทัศน์ดว้ ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน / 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2561
6 - 11 เมษายน 2561 (วันจักรี )
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ

20.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ คอย
ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง

23.45 น.

วันทีส่ อง

ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่ านชินจูกุ ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

08.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
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นําท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุ งที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทัว่ ทุกมุมโลก และเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วย
ดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย
(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนําทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ
ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก
และนําทุกท่านเดิน ถ่ ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าํ สุ มิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความ
สู ง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ นําท่านสู่ “ย่ านชิ นจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่งของกรุ งโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ น
จุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิ ญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้ อผ้า,
รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าตาม
อัธยาศัย
 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย
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วันทีส่ าม

ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล - เทศกาลประดับไฟฤดู
หนาว Nabana no Sato
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ต้ งั ตระหง่านอยูเ่ หนื อเกาะญี่ปุ่นด้วยความสู ง 3,776 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
นําท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชั้นสู งสุ ดที่ทางอุทยานฯอนุ ญาต
ให้ข้ ึนได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” เพื่อ
“ล่องเรื อโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและ
ชมความงามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปี ที่แล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบัส หุ บเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟฮา
โกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดบ่อนํ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํ้าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของกํามะถัน
อยูด่ ว้ ยโดยความร้อนของนํ้าที่ผดุ ขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่
จะมีสีดาํ สนิทซึ่ งคนญี่ปุ่นเชื่ อกันว่า “กินไข่ดาํ หนึ่งฟองจะทําให้อายุยนื ขึ้นเจ็ดปี นําท่านชม “ทะเลสาบฮามานะ
(ทะเลสาบปลาไหล)” ทะเลสาบอันเป็ นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่
ทํามาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรื อเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพ
เป็ นที่ระลึก จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอน
กลางวันจะเป็ นสวนดอกไม้แล้วยามคํ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี ยังประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆ
หลากหลายโซน ซึ่งเป็ นงานจัดแสดงไฟที่ยงิ่ ใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato จัดขึน้ ระหว่ าง 14ตุลาคม2560 - 06พฤษภาคม2561)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
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วันทีส่ ี่

ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่ า รถไฟสายโรแมนติก - ป่ าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึ เคียว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินชมดอกซากุระ “ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนี้เป็ นทางเดินเล็กๆ
เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ที่ใสสะอาด ผูค้ นจํานวนมากที่ต่างพากันมาเดินเล่นชมซากุระที่ออกดอกสะพรั่ง
เต็มต้นตลอดสองข้างทาง เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็ นสี ชมพูหวานแหวว ทําให้ได้
บรรยากาศอันสุ ดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหนึ่งปี จะหาชมได้พียงครั้งเดียว
เท่านั้น (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรื อเรี ยกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องโชกุนในสมัย
โบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระนํ้า โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดี
เยีย่ ม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสี ทองส่ องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนนํ้า
คล้ายกับมีปราสาทใต้น้ าํ อีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ นํา
ท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่ า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)”
เสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่น่ารื่ นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระที่
บานสะพรั่งและแม่น้ าํ Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผ่านภูเขา หุ บเขา ด้วยบรรยากาศสุ ดโรแมน
ติก (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
**ในกรณีรถไฟซากาโน่ เต็ม ช่ วงเทศกาลท่ องเทีย่ ว เช่ น ใบไม้ เปลีย่ นสี , ซากุระ เป็ นต้ น อาจเปลีย่ นไปนั่งรถไฟ
JR
แทน*
จากนั้นนําท่านชมความสวยงาม ร่ มรื่ น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่ าไผ่
(Bamboo Groves)” เป็ นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตดั ผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลก
และหาได้ยาก ยิง่ ถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิง่ สวยมาก โดยเฉพาะถ้ามี
ลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็ นเสี ยงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริ เวณใกล้ๆจะเป็ นร้านขายของพื้นเมืองที่
ทํามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ ของ หรื อเสื้ อเสื้ อสานจากไผ่ เป็ นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น
ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่ งอยูร่ ะหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนําท่านชม “สะพานโทเก็ตสึ เคียว
(Togetsukyo Bridge)” หรื อนิยมเรี ยกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็ นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูก
สร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ รื่ องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้น
เป็ นภูเขาสู งใหญ่และด้านล่างเป็ นแม่น้ าํ ที่ท้ งั สองฝั่ง เป็ นบริ เวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็ นจุดชมวิว
ที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ NEYGAWA TREND HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
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วันทีห่ ้ า

ปราสาทโอซาก้า - ย่ านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์ เล็ท - อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองในสมัย
โบราณ ตัวปราสาทมีท้ งั หมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาที่ได้มีการสํารวจและพบว่าเคยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวัง
โบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกําแพงหิ นแกรนิตขนาดมหึ มา และคูน้ าํ ขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันการรุ กรานจาก
ข้าศึก จากนั้นนําท่านสู่ “ชินไซบาชิ ” ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้ งไร้ชีดจํากัด
บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่ งมีร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสิ นค้า
มากมาย ทั้งเสื้ อผ้าเก๋ ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่ สวยๆ เครื่ องสําอาง และสิ นค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง
นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ยา่ นริ งคุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งส่ งท้ายใน “ริงคุเอาท์ เล็ท” แหล่งรวบรวม
สิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap,
Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel,
Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่าน
เดินเลือกซื้ อสิ นค้าคุณภาพสู ง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิ ด ไม่วา่ จะ
เป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากได้ตาม
อัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
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วันทีห่ ก

สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

00.10 น.
04.00 น.

เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเที่ยวเป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน /29 มีนาคม - 3 เมษายน 2561
6-11 เมษายน 2561 (วันจักรี )
อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

41,900 บาท
41,900 บาท
39,900 บาท
6,000 บาท
-10,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
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@ทีน่ ั่งตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดทีน่ ั่งเป็ นกลุ่มแบบครอบครัว
โดยที่ลูกค้ าจะไม่ สามารถเลือกที่นั่งได้ ทั้งนีห้ ากลูกค้ ามีความต้ องการซื ้อระบุ
หมายเลขที่นั่ง โดยมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมดังนี ้
**(อย่ างไรก็ตามเป็ นไปตามหน้ าจอที่ยงั คงว่ างอยู่ด้วย)**
ทีน่ ั่ง QUIET ZOBE HOT SEAT (LONG LEG SEAT)
>> ชําระเพิ่ม 1,600 บาท/เที่ยว (ที่นงั่ แถว 7)
ทีน่ ั่งปกติ QUIET ZONE
>> ชําระเพิ่ม 500 บาท/เที่ยว (ที่นงั่ แถว 8,9,10,11,12,13,14)
**ทีน่ ั่ง QUIET ZOBE ไม่ อนุญาติให้ เด็กอายุต่ากว่ า 10 ปี นั่ง**
ทีน่ ั่ง HOT SEAT โซนปกติ ((LONG LEG SEAT)
>> ชําระเพิม่ 1,500 บาท/เที่ยว (ที่นงั่ แถว 15,16,17,34,35)
**ทีน่ ั่ง HOT SEAT ไม่ อนุญาติให้ เด็กอายุต่ากว่ า 15 ปี , ผู้ใหญ่ อายุเกิน 65 ปี ,
สตรีมีครรภ์ หรื อผู้พกิ าร นั่ง**
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 1/12/2560)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่าํ กว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o นํ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
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ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
o
o
o
o

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้
ต้องแจ้งพร้อมสํารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
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o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ 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 ออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

