วันแรก
12.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบิ นดอนเมื อง
พร้อ มกันที่ สนามบิ นนานาชาติ ด อนเมื อ ง ชั้ น 3 อาคารผู ้โ ดยสารระหว่ า ง
ประเทศ เคาน์เ ตอร์สายการบิ น AIR ASIA X เจ้าหน้ าที่ ของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิ น
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่ ง
แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น้าหนักกระเป๋า 20
กก./ท่า น หากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่า ใช้จ่า ย)

14.50 น.
22.40 น.

วันที่ สอง
เช้า

เหินฟ้าสู่ เมื อ งโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ ยวบิ นที่ XJ610 บริการอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบิ นโอซาก้า หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องนาท่ านเดินทาง
สู่ ทีพกั
โรงแรม KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรือระดับเดียวกัน
โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี นาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่ านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่ สถิ ตของพระแม่ โพสภ เทพเจ้าที่ เป็ นที่
นับถื อยิ่ งของประชาชนที่ มาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยู่ อุดมสมบู รณ์ของเรื่อง
พืชพรรณธัญญาหาร นาท่ านสักการะ พระแม่ โพสภ และเทพจิ้ งจอกที่ ชาวญี่ปุ่นชื่อ
ว่าเป็ น ทู ตสวรรค์ ผู ้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่ านจะได้
ตื่นตากับรูปปั้ นของเทพจิ้ งจอก ที่ มีจานวนมากมาย
นาท่ านชม ศาลโทริอิ ซุ ้ มประตู สีแดงที่ เป็ นสัญ ลักษณ์ของศาลเจ้าที่ มี มากกว่ า
ร้อยต้นทอดตัว ยาวตามเส้นทางของไหล่เ ขาลดหลันกั
่ นบนเส้นทางยาวถึง 4
กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรื่ อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายู ริ
นางเอกของเรื่ อ งวิ่ งลอดซุ ้ ม ประตู เพื่ อ ไปขอพรเทพเจ้า ให้ ต นเองสมความ
ปรารถนา

เที่ ยง

วันที่ สาม
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม วัด คินคะคุ จิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุ น อาชิ คางะ โยชิ มิ สึ
เพื่อเป็ นสถานที่ พกั ผ่ อน ต่อ มาบุ ตรชายของท่ านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาท
เดิม ได้ถู ก ไฟไหม้ ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้ นใหม่ เมื่ อปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่ างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มดา่ กับความสะอาดใสของ
สระน้ าที่ สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่ างงดงาม
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องนาโกย่ า จากนั้ น น าท่ านชม เท ศกาลแสงสี
Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซ าโตะ ธี มพาร์ค สวน
ดอกไม้ ที่ มี ทุ่ งดอกไม้ ใ ห้ชมตลอดทั้ ง 4 ฤดู ก าล สามารถเที่ ยวได้ตลอดทั้ งปี
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึ งปลายฤดู หนาว จะได้รับความนิ ยมมากเป็ นพิเศษ
เนื่ องจากมี ไฮไลท์ ก ารประดับ ไฟขนาดใหญ่ ที่ สุ ดในญี่ ปุ่ น อิ ส ระให้ท่ านได้
เพลิ ดเพลิ น กับการแสดงไฟในหลากหลายรูป แบบ ไม่ ว่ าจะเป็ น อุ โมงค์แสงไฟ
(Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ า (Water Illumination)
จากนั้ น น าท่ านช้อ ปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิ น ค้าขนาดใหญ่ ห้ า งฯ อิ อ อน จัสโก้ ให้
ท่ านได้เลื อกทาน หรือเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่ านใดหลงไหลในรสชาดของคิท แคทชาเขี ย ว
สามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย **อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
นาโกย่า – ทาคายาม่ า – หมู่ บ้านชิ ราคาวะโกะ -”เขตเมื องเก่าซันมาชิ ซึจิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่ านเดินทางสู่ เมื องทาคายาม่ า จังหวัด “ฮิ ดะ” จังหวัดที่ อุดมสมบู รณ์ไปด้วย
ธรรมชาติที่สวยงาม ผู ้คนที่ เป็ นมิ ตร นาท่ านเที่ ยวชม เมื องทาคายาม่ า ที่ ได้ชื่อว่า
ลิตเติ้ลเกียวโต เป็ นเมื องขนาดเล็ กน่ ารักตั้งอยู่ ในหุบเขาที่ ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า
แม่ น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมื องเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่ างลงตัว

เที่ ยง

คา่

นาท่ านสู่ “หมู่ บ้ านชิ ร าคาวะโกะ หมู่ บ้านที่ ได้รบั เลื อ กจากองค์ก ารยู เนสโกให้
เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่ านจะได้พบกับบ้ านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่ งเป็ น
แบบญี่ ปุ่นดั้งเดิม ชื่ อ นี้ได้ม าจากค าว่า กัสโช ซึ่ งแปลว่า พนมมื อ ตามรูปแบบ
ของบ้ านที่ ห ลังคาชันถึ ง 60 องศา มี ลั ก ษณะคล้ายสองมื อ ที่ พนมเข้าหากัน ตัว
บ้านมี ความยาวประมาณ 18 เมตร และมี ความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของ
บ้านสร้างขึ้ นโดยไม่ ใ ช้ตะปู แม้ แต่ ตัวเดี ยว แต่ยั งคงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หิมะที่ ตกมาอย่ างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมความงามของเมื องทาคายาม่ า ซึ่ งยังคงคว ามเป็ นบ้านเมื องแบบญี่ปุ่น
ดั้งเดิมอย่ างแท้จริงนาท่ านชมสถานที่ สาคัญเมื่ อครั้งอดีต ที่ ทาการเก่าเมื องทาคา
ยาม่ า ใช้เป็ นทั้งที่ ทางาน และที่ อยู่ อาศัยของผู ้ว่าราชการจังหวัดฮิ ดะมาเป็ นเวลา
กว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุ นโตกุ กาว่า
ในสมัยเอะโดะ
หรือกว่า 300 ปี ที่ แล้ว เป็ นที่ ทาการรัฐในยุ คเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ ขา้ มพ้นยุ ค
สมัยมาได้อย่ างสมบู รณ์ ซึ่ งภายในนี้ ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้อง
ขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่ รวมค่าเข้าชมท่ านละ 430
เยน
เดินชม เขตเมื องเก่า ซันมาชิ ซึจิ ซึ่ งเต็ มไปด้ว ยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ที่
ยังคงอนุ รกั ษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลื อกซื้ อของ
ที่ ระลึ กพื้ นเมื องและเก็ บเกี่ ยวบรรยากาศอัน น่ าประทั บใจ ไม่ ว่ าจะเป็ นเหล้าสาเก
ซุ ปมิ โสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ า นด้วยบุ ฟเฟ่ ต์ป้ ิ งย่า งสไตล์
ญี่ปุ่นยากินิคุ
โรงแรม GUJO KOGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่ อว่าถ้าได้แช่ น้ าแร่

วันที่ สี่
เช้า

แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ระบบหมุ นเวียนโลหิ ตดีข้ นึ
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ งชิ นไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบิ นคันไซ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางชมบริ เวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้ า (ไม่ รวม ค่ า เข้ า
ปราสาท ) ซึ่ งถื อ ได้ว่ าเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง สั ม ผั ส ความยิ่ งใหญ่ และชม
นิ ท รรศการที่ จ ัดแสดงอยู่ ภ ายใน ซึ่ งเล่ าถึ งความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้ ง
ประวัติและข้าวของเครื่ อ งใช้ ต่ างๆของโชกุ น ฮิ เดโยชิ โ ตโยโตมิ ผู ้ มี ค าสั ่งให้
ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
หม ายเหตุ : ป ระม าณป ลายเดื อ น มี .ค.-ต้ น เดื อ น เม .ย.ท่ านจะได้ ช ม
บรรยากาศของซากุร ะบาน ณ ปราสาทโอซาก้า ที่ พร้อ มบานสะพรังต้
่ อ นรับ
นักท่ องเที่ ยว แต่ท้ งั นี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละปี
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องโอซ าก้ า จากนั้ น น าท่ านช้ อ ป ปิ้ งสิ นค้ า
เครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่อ งประดับคุณภาพดีที่ รา้ นค้าปลอดภาษี ย่ าน ชิ น
ไซบาชิ ย่ านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่ านนี้ มี รา้ นค้าเก่าแก่ปะปนไป
กับร้านค้าอันทันสมัย และสิ นค้าหลากหลายรูปแบบทั้ งสาหรับ เด็ก และผู ้ใหญ่ ซึ่ ง
ย่ านนี้ ถื อว่ าเป็ นย่ านแสงสี และบัน เทิ งชั้นนาแห่งหนึ่ งของนครโอซาก้า อี กทั้ งยังมี
ร้านอาหารทะเลขึ้ นชื่อ มากมาย ซึ่ งเสน่ ห ์อย่ างหนึ่ งคือ ทุ กร้านจะประดับ ประดา
ร้านของตนด้ ว ย แสงไฟนี ออนซึ่ งดั ด ท าให้ เป็ นรู ป ปู กุ ้ ง และปลาหมึ ก ซึ่ ง
นักท่ องเที่ ยวให้ความสนใจและแวะถ่ ายรูปกันเป็ นที่ ระลึ กอย่ างมาก และร้านค้าทุ ก
แห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ รา้ นของตนให้ไ ด้มากที่ สุ ด เพื่อดึ งดูดลู ก ค้าให้
เข้ามาใช้บ ริการ สั ญลั กษณ์ เด่น ของย่ านนี้ คือ ตึก รูป เครื่ องหมายการค้าของ กู ลิ
โกะ ผลิ ตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
จากนั้นนาท่ านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่ งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กบั
สนามบิ นคันไซ ให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับการเลื อกซื้ อสิ นค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดัง

วันที่ ห้า
00.10 น.
04.00 น.

หลากหลายและสิ นค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสาอาง, เครื่องประดับ, เสื้ อผ้า,
กระเป๋า, รองเท้าอุ ปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็ นแหล่ งรวมสิ นค้าแบรนด์
ญี่ปุ่นโกอิ นเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่ าสุ ด อาทิ MK Michel
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลื อก
ซื้ อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลื อกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่ าง Tag
Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึ งรองเท้าแฟชัน่ Hush
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลื อกซื้ อสิ นค้าสาหรับ
คุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสิ นค้าอื่ นๆอี ก
มากมาย ให้ท่านได้เลื อกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่ อความสะดวกในการช้
อปปิ้ งสินค้า)
ได้เวลาอันสมควรนาท่ านสู่ สนามบิ นคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ-สนามบิ นดอนเมื อง
เหิน ฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ นแอร์ เอเชีย เอ็ ก ซ์ เที่ ย วบิ น ที่ XJ611 บริ การ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึ งสนามบิ นดอนเมื อง โดยสวัสดิภาพ

****************************************
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุ กท่ านที่ ใช้บริการ ***

ในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วั นก่ อนการเดิน ทางเท่ านั้ น ไม่ เช่ น นั้น ทาง
บริษัทจะไม่ คืน มัดจาไม่ ว่าด้ว ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่ าทางบริษทั ได้ท าการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับ การสายการบิ น เรี ยบร้อ ยแล้ว โปรดอ่า นข้อ ความให้ถี่ถว้ นก่ อนการจองทัว ร์
ทุ กครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
21 – 25 มี นาคม 2561
22 – 26 มี นาคม 2561
23 – 27 มี นาคม 2561
24 – 28 มี นาคม 2561
25 – 29 มี นาคม 2561
26 – 30 มี นาคม 2561
27 – 31 มี นาคม 2561
28 มี .ค. – 01 เม.ย. 2561
29 มี .ค. – 02 เม.ย. 2561
30 มี .ค. – 03 เม.ย. 2561
31 มี .ค. – 04 เม.ย. 2561
01 - 05 เมษายน 2561
02 - 06 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่ าน
31,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ไม่ รวมตัว๋
เครื่องบิ น

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

23,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900

03 - 07 เมษายน 2561
04 - 08 เมษายน 2561
10 - 14 เมษายน 2561
11 - 15 เมษายน 2561
13 - 17 เมษายน 2561
16 - 20 เมษายน 2561
18 - 22 เมษายน 2561
19 - 23 เมษายน 2561
20 - 24 เมษายน 2561
25 - 29 เมษายน 2561
26 - 30 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561

35,900
37,900
49,900
49,900
49,900
35,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900
31,900

8,000
8,000
10,000
10,000
10,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

27,900
29,900
41,900
41,900
41,900
27,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดิ นทางในแต่ ละครั้งจะต้อ งมี ผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ ค รบจานวนดังกล่ า ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมั ดจา ท่ า นละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการคื น
มัด จาทั้ งหมด เนื่ องจากทางบริษั ท ฯ ได้ชาระค่ าตั ๋วเครื่ อ งบิ นเต็ม ใบให้ กบั สายการบิ นเป็ นที่ เรี ยบร้อ ย
ยกเว้นค่าภาษี น้ ามันที่ ยงั มิ ได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ

1.

ตัวเมื
๋ ่ อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิ น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุ รกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมื อง เพื่อยืนยันการมี คุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัวเครื
๋ ่องบิ นขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ ยืนยันว่าท่ านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่ อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่ อ ที่ อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่ พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่ น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่ พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนี ย มวี ซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวี ซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้ก ับคนไทย ผู ้ ที่
ประสงค์จะพานัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่ เกิน 15 วัน ) **ถ้ากรณี ที่ ทางรัฐบาลประกาศให้กลับ มาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่ านละ 1,700 บาท**

 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าท าหนังสื อ เดิน ทาง ค่าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซัก รีด มิ นิบ าร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่ ม ที่ สั ่งเพิ่ ม นอกเหนื อ รายการ (กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ย มวี ซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวี ซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้ก ับคนไทย ผู ้ ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นักท่ องเที่ ย วหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิ นค่ าบริ การส่ ว นที่ เหลื อ ทั้ งหมดก่ อนวัน เดิน ทางอย่ างน้ อย 21 วัน
กรณี นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือชาระเงิ นไม่ ครบภายในก าหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ าน
ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วัน จัน ทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั ก ขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถื อว่ าเป็ นวัน หยุ ดท าการของทาง
บริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินทาง นัก ท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ (ผู ้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ น เอกสารการยกเลิ กที่ บริษัท
อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริษทั ไม่ รบั ยกเลิ กการ
จองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต้อ งการขอรับ เงิน ค่ าบริก ารคื น นัก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้ มีชื่อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อี เมลล์ หรื อเดิ น ทางมาเซ็ น เอกสารก ารขอรับ เงิ นคื นที่ บ ริษัทอย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่อ ทาเรื่องขอรับเงิ นค่าบริก ารคื น โดยแนบหนังสื อมอบอ านาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการ

มอบอานาจ หลัก ฐานการชาระเงิน ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ ก ก่อ นวันเดิน ทาง 30 วัน คืน เงิน ค่าบริ การร้อ ยละ 100 ของค่ าบริการที่ ชาระแล้ว ***ใน
กรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่ นอ้ ยกว่า 30 วัน
2.2 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ไ ด้จ่ ายจริงจากค่าบริ การที่ ชาระแล้ วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ ต ้องการันตี มั ด จาหรือ ซื้ อขาดแบบมี เงื่อ นไข หรื อเที่ ย วบิ น เหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับ สายการบิ น หรือผ่ านตัว แทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่ มีก ารคื นเงิน มัดจ าหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วัน จัน ทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั ก ขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถื อว่ าเป็ นวัน หยุ ดท าการของทาง
บริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่าบางส่ ว น
หรือ ทั้งหมด หรือ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า-ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัท จะไม่ คืนเงิ นค่ าบริก ารไม่ ว่ า
บางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่ าน
โดยจะแจ้งให้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ท ราบล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วีซ่ า และอย่ างน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง

นัก ท่ อ งเที่ ยวทุ ก ท่ านยิ น ดีที่ จะชาระค่าบริก ารเพิ่ ม จากการที่ มีนั กท่ อ งเที่ ยวร่ว มเดิ นทางน้อ ยกว่าที่ ท าง
บริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คานาหน้ า
ชื่อ เลขที่ หนังสื อเดินทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นัก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิไ ด้
ส่ งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ส อดคล้อ ง
กับสถานการณ์ ภู มิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิน ทางจริงของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัย ของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อ ความเสี ยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่ องเที่ ย ว
ที่ มิ ไ ด้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริ ษัท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ ว ัติ
อุ บั ติเหตุ ความเจ็บ ป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ย หายของสัม ภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ย นแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษทั เสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริก ารเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ย น
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ย นแปลง
เที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษทั ไม่ มี อานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่
มี เอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตรต่ อ
ชิ้ น และรวมกันทุ ก ชิ้ นไม่ เกิน 1,000 มิ ลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมี ซิ ปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถน า
ออกมาให้เจ้าหน้ าที่ ตรวจได้อ ย่ างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์ เรย์ อนุ ญาตให้ถื อ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้ าสิ่ งของ

ดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ม ากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ ก ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่ โ หลดใต้ท้องเครื่องบิ น
เท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลั กษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬ าฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่ น มี ก ฎหมายห้ามน าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ท ามาจากพื ช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสั ตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อ เป็ นการป้ อ งกันโรคติดต่ อที่ จ ะมาจากสิ่ งเหล่ านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบ จะต้อ ง
เสี ยค่าปรับในอัตราที่ สูงมาก

