** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่ า" ที่ยงั คงอนุรักษ์ความเป็ นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** ชม "ปราสาทมัตสึ โมโต้ " สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด
**ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาที่อุดมสมบูรณ์
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นาํ้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้นั

กําหนดการเดินทาง 12-16 สิงหาคม 2559 (วันแม่)
29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)

วันแรก

05.00 น.
07.35 น.
15.45 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนพลาซ่ า

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์นาํ ท่านเดินทาง
สู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่ งสิ นค้าชั้นนํานานาชนิ ด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น
และยังมี “ร้าน 100 เยน” สิ นค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และ
เลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่
 อาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ NARITA GATEWAY HOTEL OR KIKUSUI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ อง

วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่ านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความ
เคารพนับถือมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ขนาด
5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยัง
เป็ นที่ต้งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่
อยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม
ทองคํา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา
ชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก หลังจากช้อปปิ้ ง
นําทุกท่านเดิ น ถ่ ายรู ปคู่ กับ แลนด์ม าร์ กแห่ งใหม่ ของกรุ งโตเกี ยว ณ ริ มแม่ น้ าํ สุ มิดะ “หอคอยโตเกีย วสกาย
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนี้ มีความสู ง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวางโจว ซึ่ งมีความสู ง
600 เมตร และหอซี เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอย
โตเกียวสกายทรี ” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะ ที่เต็มไปด้วยกลิ่น
อายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นนําท่านสู่ “ย่ านชิ นจูกุ” ย่านแห่ งความเจริ ญอันดับหนึ่ งของกรุ งโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ น
จุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้ อผ้า,
รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลิ นกับการ “เลื อกชมและซื้ อ” สิ นค้าตาม
อัธยาศัย
 อาหารกลางวันแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาว
นาน ในการไหลลงมาสู่พ้นื ดิน และซึมไปยังบ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยูใ่ นบ่อ จะเป็ นนํ้าที่ใสสะอาด และสด
ชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่ งนี้ ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของ
ญี่ปนอี
ุ่ กด้วย
 พักที่ FUJINOBO HOTEL OR KASUGAI VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้นั

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่า
ออนเซ็น เพือ่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ าม

ภูเขาไฟฟูจิ - ไร่ วาซาบิ - ปราสาทมัตสึ โมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ต้งั ตระหง่านอยูเ่ หนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
นําท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชั้นสู งสุ ดที่ทางอุทยานฯอนุ ญาต
ให้ข้ ึนได้ในวันนั้นๆ) เพื่อ ชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็ นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่
โดยรอบ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ไร่ วาซาบิ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย
พร้อมเรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการนํามาทําเป็ นอาหาร ท่านสามารถเลือก
ซื้อขนมและของที่ระลึกที่ทาํ มาจากวาซาบิสดๆ หรื อจะเลือกชิม “ไอศกรี มรสวาซา
บิ” รสชาติด้ งั เดิมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้ เท่านั้น อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพ
ความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ ชม “ปราสาทมัตสึ โมโต้ ” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น
1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาได้
จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสี ดาํ สนิ ททําให้มีฉายาว่า ปราสาทอี กาดํา **สําหรับเดื อน กันยายน
ท่านจะได้ชมความสวยงามของใบไม้ เปลี่ยนสี (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)** จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ของที่
ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริ เวณใกล้กบั ปราสาท ทียงั คงลักษณะบ้าน
เรื อน และสิ่งก่อสร้างที่เป็ นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก
อย่างยิง่
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักที่ AZUMINO HOTEL OR KAGETSU HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพือ่ ผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ ี่

คามิโคจิ - เมืองทาคายาม่ า - ทาคายาม่ าจินยะ (ด้ านนอก) + ย่ านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มิสุอิ แจ๊ สดรีม เอ้าท์ เล็ต

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่ “คามิโคจิ” นับได้ว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่มีชื่อเสี ยงอย่างยิง่ ด้วยทัศนี ยภาพ
งดงามที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้น และได้รับการขนานนามว่าเป็ นสถานที่พกั ตากอากาศ ซึ่ ง ณ ที่แห่ งนี้ ในสมัย
ก่อนยังไม่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายนัก กระทัง่ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารี ชาวอังกฤษชื่อ นายวอล
เตอร์ เวสตัน ได้คน้ พบสถานที่แห่งนี้และได้เขียนแนะนําเมืองคามิโคจิในหนังสื อของเขา จนกระทัง่ ปั จจุบนั จึง
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์
ของคามิโคจิที่ทอดข้ามแม่น้ าํ อาซึสะ เป็ นสะพานแขวนที่ทาํ จากไม้ หากยืนบนสะพานจะสามารถมองเห็นเทือก
เขายะเกะตะเกะ และเทือ กเขาโฮตากะทางด้านเหนื อ สวยงามมาก **สํา หรับโปรแกรมการเดิ นทางเดื อ น
กัน ยายน ท่ า นจะได้ช มความสวยงามของใบไม้ เ ปลี่ ย นสี (ขึ ้น อยู่กั บ สภาพ
อากาศ)** จากนั้น จากนั้นนําท่านสู่ “เมืองทาคายาม่ า” นําท่านสู่ “ทาคายาม่ า จิน
ยะ” หรื อ จวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ นทั้ง
ที่ทาํ งาน และที่อยูอ่ าศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้
การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว ให้
ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่ าซันมาชิซูจิ” ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ ารักๆ ที่
ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่ า
ประทับใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ” นําท่านชมสถานที่พิเศษสุ ด ซึ่ งแสดงถึงความสามารถ และพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ่ งแปล
ว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความสวย งามของหมู่บา้ นแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊ สดรี ม เอ้ าท์ เล็ต” ซึ่ ง
เป็ น Outlet Mall ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนําและร้านอาหารญี่ปุ่น

ที่มีชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนัง่ พักเท้า นัง่ พักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้ งมาเหนื่ อยๆ กว่า 200
ที่นงั่ ให้ท่านได้ซ้ือสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่ า” เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันทีห่ ้ า

00.30 น.
04.30 น.

สนามบินนาโกย่ า - กรุงเทพฯ

เหินฟ้ าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 12-16 สิงหาคม (วันแม่) /
29 กันยายน - 3 ตุลาคม / 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

39,900 บาท
37,900 บาท
35,900 บาท
6,000 บาท
-12,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 31/5/2559)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่าํ กว่า 1 เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
o ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่ านละ 10,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมล์ยนื ยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมล์ยนื ยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมล์ยนื ยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมล์ยนื ยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน

พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ , ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้
15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ 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 นาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

