CODE: TR22 Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N

Snow Wall Japan Alps#2 โอซาก้ า ทาคายาม่ า ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้
กําแพงหิมะ Snow Wall 4วัน 3คืน
บินสู่สนามบินคันไซ โอซาก้ า สายการบิน Scoot (TR) เครื่ องใหม่ ทันสมัย
DREM LINER B787-8 340 ที่น่ ัง นํา้ หนักกระเป๋า 20 KG
กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโร
เบะ กําแพงหิมะ กุโจ โอซาก้ า ห้ างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิ ริงกุเอ้ าท์เลท
สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน ราคาเริ่ม 27,900 บาท ทานเมนูบุฟเฟ่ ต์ BBQ Yakiniku Wi-Fi on bus

วันเดินทาง
22 - 25 เม.ย.61
29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
6 - 9 พ.ค. 61
13 - 16 พ.ค. 61
20 - 23 พ.ค. 61

พักกิฟุ 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน กุโจ (ออนเซ็น) 1คืน
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม
ไม่ เสริมเตียง
32,900
7,500
33,900
7,500
ไม่ มีราคาเด็ก
31,900
7,500
Infant อายุไม่เกิน2ขวบ
29,900
7,500
7,000บาท
29,900
7,500

27 - 30 พ.ค. 61
3 - 6 มิ.ย. 61
10 - 13 มิ.ย. 61
17 - 20 มิ.ย. 61

ไฟล์ ทบิน
Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45
Return
KIX – DMK TR867 17.55-22.30

29,900
28,900
28,900
27,900

7,500
7,500
7,500
7,500

ที่น่ ัง
34
34
34
34
34
34
34
34
34

หมายเหตุ

วันแรก

06.30น.

09.35น.

16.45น.

วันที่สอง

ท่ าอากาศยานดอนเมือง - ท่ าอากาศยานคันไซ โอซาก้ า – กิฟุ

 พร้ อมกั น ที่ ท่ าอากาศยานดอนเมื อง อาคารผู้ โดยสารระหว่ างประเทศขาออก ชั น้ 3 ประตู 5
เคาน์ เตอร์ สายการบิน Scoot เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรั บ และอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่ อนขึน้
เครื่ อง
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Scoot เที่ยวบินที่ TR866
*ราคาทัวร์ ยงั ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่ อง (บนเครื่ องมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม)
เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้ า (เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าเมื องไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื อ่ ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นําอาหารสด จําพวก เนือ้ สัตว์ พืช
ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรั บ จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นรถปรับอากาศ นําท่านเดินทาง จังหวัดกิฟุ เป็ นจังหวัด
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณภูมิภาคจูบุ บนเกาะฮนชู โดยเป็ นจังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นใจกลางของประเทศญี่ปนุ่ (อิสระอาหารเย็น ณ จุดพักรถ )
ที่พัก: Hotel Koyo Gifu หรื อระดับใกล้ เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่ า – ลิตเติล้ เกียวโต - เขตเมืองเก่ าซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ –
ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
 อาหารเช้ า,เที่ยง,เย็น (BBQ Yakiniku)

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่1)
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago-go) ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี
ค.ศ.1995 ภายในหมู่บ้านที่ สวยงามและ
เป็ นแบบญี่ ปุ่นแท้ ดัง้ เดิมนัน้ มี เสน่ห์ดึงดูด
ให้ นกั ท่องเที่ยวทังใน
้ และต่างประเทศเป็ น
จํ า น วน ม าก เอกลั ก ษ ณ์ ของบ้ าน ใน
แบ บ กั ส โชสึ คุ ริ (Gassho-zukuri) บ้ าน
แบบญี่ปนุ่ ดังเดิ
้ ม ชื่อนี ้ได้ มาจากคําว่า“กัสโช” ซึง่ แปลว่า “พนมมือ”ตามรูปแบบของบ้ านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ ายสอง
มือที่พนมเข้ าหากัน ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้ าง 10 เมตร ซึง่ โครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ ้นโดยไม่ได้ ใช้ ตะปู
อีกทังวั
้ สดุอปุ กรณ์ในการก่อสร้ างต่างๆ ล้ วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติ อย่างต้ นหญ้ าที่ปลูกไว้ เพื่อนํามาใช้ มงุ เป็ นหลังคาขนาดหนา
แต่ยงั คงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ เป็ นอย่างดี

เที่ยง

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่2) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น

บ่ าย

นํ า ท่ า นชม ทาคายาม่ า จิ น ยะ หรื อ ที่ ว่ า การ
อําเภอเก่ าเมืองทาคายาม่ า ซึง่ เป็ นจวนผู้ว่าแห่ง
เมืองทาคายาม่า เป็ นที่ทํางานและที่อยูอ่ าศัยของ
ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด ฮิ ด ะ เป็ นเวลากว่ า 176 ปี
ภายใต้ ก ารปกครองของโชกุน ตระกูล กุก าวาใน
สมัยเอโดะ (ทัวร์ นําชมด้ านอก) จากนันนํ
้ าท่านเดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรื อ เขต
เมืองเก่ าซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซึง่ เป็ นหมู่บ้านเก่าแก่สมัย เอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
ที่ยงั อนุรักษ์ และคงสภาพเดิมได้ เป็ นอย่างดี อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่ เต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนโบราณและร้ านค้ าหลากหลาย เช่น ร้ านผลิต
และจํ า หน่ า ยเหล้ า สาเก ร้ านทํ า มิ โสะ ฯลฯ พร้ อมทัง้ เลื อ กซื อ้ ของที่ ร ะลึก พื น้ เมื อ ง
เฉพาะถิ่ น เช่ น ซารุ โ บะโบะ หรื อ ตุ๊ ก ตาทารกลิ ง ตัว สี แ ดงไม่ มี ห น้ าตา ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
สัญลักษณ์หนึง่ ของเมืองทาคายาม่า และเป็ นสินค้ ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้ วยความเชื่อ
เกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ ปนอี
ุ่ กด้ วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย
ท่านยังสามารถลองลิ ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้ วยหรื อถ่ายรู ปกับสะพานสี
แดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโม
โต้ นําท่านแวะถ่ายรู ป ปราสาทมัตสึโมโต้ หรื อปราสาทอีกาดํา (ทัวร์ นําชมถ่ายรู ป
ด้ านนอก) เป็ นปราสาทไม้ ที่คงความดังเดิ
้ มและเก่าแก่ที่สดุ ในญี่ ปนและได้
ุ่
ถกู ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นสมบัติลํ ้าค่าประจําชาติ การตัดกัน
ของสีดําและสีขาวของผนังปูนด้ านนอกปราสาท ทําให้ ป ราสาทแห่งนี ด้ ูโดดเด่นงดงามตัดกับ ฉากหลังของเทื อกเขาแอลป์ ญี่ ปุ่ น
ปราสาทแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นจากองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ ยงั มีศาลาชม
ดวงจันทร์ ที่งดงาม แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน

คํ่า

 รั บประทานอาหารคํ่า (มือ้ ที่3) เมนู BBQ YAKINIKU หลังอาหารนําท่ านเข้ าที่
ที่พัก: Premier Hotel Cabin Matsumotoหรื อระดับใกล้ เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กําแพงหิมะ กุโจ
อาหารเช้ า,เที่ยง,เย็น

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่4)
นําท่านสัมผัสใกล้ ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส้ นทาง
เจแปนแอลป์ ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเจแปน

แอลป์ นําท่านเดินทางสู่ สถานีโองิซาวะ นําท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ ภเู ขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยนัง่ รถ
บัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คนั เต็น นับเป็ นอุโมงค์ที่อยู่สงู ที่สดุ ในญี่ ปนนํ
ุ่ าท่านชมเขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็ นเขื่อนกัน้ นํา้ ที่ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศ
ญี่ ปนุ่ โอบล้ อมด้ วยภูเขานับร้ อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้ อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้ างถึง 492 เมตร ซึ่ง
ใช้ เวลาตังแต่
้ เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ ้นประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้ เวลาในการสร้ าง4 ปี โดยจะใช้ เวลาเดินเท้ าเพื่อข้ ามเขื่อน 800
เมตร ประมาณ15นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม นําท่านนัง่ เคเบิล้ คาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคโุ รเบะโกะไปยังสถานีคุ
โรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็ นเคเบิ ้ลคาร์ แห่งเดียวในญี่ ปนที
ุ่ ่ลอดภูเขาตังแต่
้ ต้นจนสุดเส้ นทาง ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลี่ยง
หิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ให้ ท่านได้ ชมที่ราบคุโรเบะไดระที่สวยงาม เต็มไปด้ วยหิมะ จากนันนํ
้ าท่านโดยสารกระเช้ าไฟฟ้ าที่
ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดกันไบ เป็ นจุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ ให้ ทา่ นได้ ชมความงามบนสถานีได้ จากชัน2
้
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้ า ลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
เที่ยง

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่5) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น
นําท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่ า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟู
จิ และยังเป็ นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปนตั
ุ่ งแต่
้ สมัยโบราณ ให้ ท่านได้ เก็บ
ภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ ง สามารถ
มองเห็นได้ ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ ทกุ ท่านได้ เดินบนเส้ นทางที่สองข้ างทางเป็ นกําแพงหิมะ
สูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอัน
หนาวเย็น นับเป็ นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ
จากนันนํ
้ าท่านเดินทาง โดยสารรถปรั บอากาศ ระหว่างทางให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ ปนุ่ ให้ ท่านได้ เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยเดินทางสู่สถานี บีโจดัยระ แล้ วนําท่านโดยสารโดยสาร
เคเบิล้ คาร์ ลอดภูเขาสูส่ ถานีทาเตยามะ จนสมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ เมืองกุโจ นําท่ านเข้ าที่พัก

เย็น

 รั บประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่6)
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติ
เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํา้ แร่ ในไสตล์ ญ่ ีปุ่นให้ ท่านได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึง่ ชาว
ญี่ปนุ่ เชื่อว่านํ ้าแร่ธรรมชาตินี ้มีสว่ นช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
ที่พัก: Gujo Vacance Mura Hotel หรื อระดับใกล้ เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพัก ทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ส่ ี

เช้ า

กุโจ – โอซาก้ า - ห้ างโดทงพลาซ่ า - ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้ าท์ เลท – สนามบินคันไซ –
สนามบินดอนเมือง
 อาหารเช้ า
 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่7)
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ โอซาก้ า (ประมาณ 2
ชั่ ว โมงถึ ง โอซาก้ า) เดิ น ทางสู่ ห้ างโดทง
พลาซ่ า DOTON PLAZA ให้ ท่านได้ เลือกช้
อปปิ ง้ สิ น ค้ า ราคาถูก หลากหลายรายการ
อาทิ เช่ น ขนม เครื่ อ งสํ า อาง เครื่ อ งไฟฟ้ า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากนํ า้ มัน ม้ า โฟมล้ า งหน้ า ถ่ านหิ น ภูเขาไฟ ผลิต ภัณ ฑ์ แ บรนด์ 4GF หรื อ วิต ามิ น บํ า รุ ง
ร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึง่ เป็ นนักวิจยั ชื่อดังของชาวญี่ปนุ่ จากนันนํ
้ าท่านไปละลายเงินเยน ช้ อป
ปิ ง้ สินค้ าที่ถนนโดทงโบริ ย่ านชินไซบาชิ แหล่งช้ อปปิ ง้ ยอดนิยมที่สดุ ของโอซาก้ าที่เต็มไปด้ วยร้ านค้ า
มากมายทังแบรนด์
้
เนม ของมือสอง ร้ านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้ อป
ปิ ง้ ที่ร้านดองกี ้ และมัตสึโมโต้ คิโยชิ ร้ านค้ ายอดนิยมในใจของคนไทยทังหลายที
้
่ต้องแวะเมื่อมีโอกาส
ไปญี่ปนุ่ และถ่ ายรู ปกับป้ ายกูลิโกะ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย) จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปช้ อป
ปิ ้ ง ริ งกุ พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลท Rinku Premium Outlets แหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้ า

17.55น.
22.30น.

ตังอยู
้ ่ที่เมืองริ งกุตรงข้ ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ โดยออกแบบให้ มีลกั ษณะ
เหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริ กาและมีบรรยากาศแบบรี สอร์ ท ซึ่งภายในแม้ จะไม่
ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้ อมไปด้ วยสิง่ อํานวยความสะดวกมากมาย และร้ านค้ าแบ
รนด์เนมหลากหลายอันมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย (อิสระ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
จนสมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางไป สนามบินคันไซ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR867
* ราคาทัวร์ ยงั ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่ อง (บนเครื่ องมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
****************************

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่ วง
เทศกาลหรื อวันหยุดของญี่ปุ่น เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรั บเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของท่ าน
เป็ นหลัก เพื่อให้ ท่านท่ องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ

ให้ บริ การวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรั บเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรั บสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรั บอัตราค่ าบริการเพิ่มขึน้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครั ง้ นีจ้ ะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ถงึ 30ท่าน
- ขอส่งจอยทัวร์ ให้ กบั บริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้ เคียงกัน
- หรื อขอเลื่อน หรื อยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทาง 10 วัน
- หรื อขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่ม (ในกรณี ที่ผ้ เู ดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริ ษัทจะทํา
การแจ้ งให้ ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้ า
2. ใน กรณี ที่ ลู ก ค้ าต้ องออกตั๋ วโดยสารภ ายใน ประเท ศ กรุ ณ าติ ด ต่ อเจ้ าห น้ าที่ ของบริ ษั ท ฯ ก่ อน ทุ กครั ้ ง มิ ฉ ะนั ้ น ท าง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3.การชําระค่ าบริการ ชําระเงินค่าจองทัวร์ ทา่ นละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้ า กรุณาส่งพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรื อพร้ อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
การยกเลิก ทั วร์ เมื่ อจองทัวร์ ชําระเงิน ค่าจองค่าทัวร์ แ ล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคื น เงิน ได้ ทุกกรณี และกรณี ที่ กองตรวจคนเข้ าเมื อ งทัง้
กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
ที่นงั่ เป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต้องการระบุที่นงั่ ติดกันทังกรุ
้ ๊ ปหรื อริมหน้ าต่างหรื อริมทางเดิน แจ้ งหน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จะต้ องดําเนินการแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ หรื อก่อนเดินทาง15วันเท่านัน้ และทางเซ็นเตอร์
จะทําจองที่นงั่ อัพเกรดเข้ าระบบได้ เมื่อE-Ticket ทังกรุ
้ ๊ ปออกมาแล้ ว ประมาณ3-5วันก่อนวันเดินทาง**
- ที่นงั่ Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ ามเด็กตํ่ากว่า16ปี และผู้สงู อายุ65ปี ขึ ้นไปนัง่ เนื่องจากที่นงั่ อยูบ่ ริเวณ Exit
Seat
- ที่นงั่ Scoot Biz ตัว๋ กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้
** ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่ อง สามารถสัง่ ซื ้อจากเล่มเมนูบนเครื่ องได้ เลยเนื่องจากตัว๋ กรุ๊ปไม่สามารถสัง่ จองล่วงหน้ าได้

2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า กรณี เดินทาง3 ท่านจะเป็ นห้ องTriple จะเป็ นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียง
หรื อแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็ นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้
กรณี โรงแรมมี หอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
3. ค่าอาหารค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่ านํา้ หนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กําหนดท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรั ม และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
**กรณีทา่ นมีความประสงค์จะซื ้อนํ ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ พร้ อมชําระค่านํ ้าหนัก**
- ซื ้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื ้อนํ ้าหนักเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,200 บาท
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ ุมครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ
500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่ รวมประกันสุขภาพ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่ องดื่มค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋ าทุกโรงแรม
7. ค่ าทิปไกด์ รวมคนขับรถ ท่ านละ 3,500 เยนต่ อทริป สําหรั บกรุ๊ ปที่มีหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ นํา้ ใจจากท่ าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย

(เอกสารที่จะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ ท่ ีประสงค์ จะพํานั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯจัดการให้ )
2. สิ่ ง ที่ ยื น ยั น ว่ า ท่ า น สาม ารถรั บ ผิ ด ชอบ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ อาจเกิ ดขึ น้ ใน ระห ว่ า งที่ พํ านั ก ใน ป ระเท ศ ญี่ ปุ่ น ได้ (เช่ น เงิ น สด บั ต ร
เครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทจัดการให้ )
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯจัดการให้ )
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยูไ่ ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ ที่ ไ ม่ มี ป ระวั ติ ก ารถู ก ส่ ง ตั ว กลั บ จากประเทศญี่ ปุ่ น มิ ไ ด้ อยู่ ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ เข้ าประเทศ และไม่
เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทําการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่ างๆ ทัง้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรื อปรั บราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรม
จัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยน
ห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผ้ ูเดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ น พิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุ ณ าแจ้ งบริ ษั ทฯ อย่างน้ อย 7วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริ ษั ทฯไม่
สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ คําสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัด
กํากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2
ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้ อป
ปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้อง
เร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การนํ ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทําทัวร์ เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
15. การบริ การของรถบัสนําเที่ยวญี่ ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ10-12ชัว่ โมง อาทิเช่น เริ่ มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา
20.00 น.ในวันนัน้ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทาง
นันๆเป็
้ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกั น ภัย ที่บ ริ ษั ท ฯได้ ทําไว้ สําหรับ ความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ น การการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การ
ท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษัทฯได้ และทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้
เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื ้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริ ษัท ประกันทัว่ ไป และควร
ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด )
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้ คําสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จดั
กํากับเท่านัน้
18. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

