TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA 6D4N
ซุปตาร พรมขาว (Happy New Year)
กําหนดการเดินทางเดือนธันวาคม-มกราคม 2562

โดยสายการบินไทย (TG)
เลนสกี ณ ลานสกีฟูจเิ ท็น
ไหวพระขอพรปใหม ณ วัดอาซากุสะ ผานชมโตเกียวสกายทรี
สัมผัสประสบการณหวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจคิ ิว ไฮแลนด
อลังการอุโมงคไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
แวะเช็คอิน หมูบ านชิราคาวาโกะ และเยือนเมืองเกาซันมาชิซูจิ ณ ทาคายามา
ชมความงามของ ปาไผอาราชิยามา และสะพานโทเก็ตสึ
ชอปปงจุใจชินไซบาชิ
พิเศษ!!! บุฟเฟตขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
**ปรับราคา เนื่องจาก การบินไทยปรับเพิ่มอัตราคาภาษีน้ํามัน สงผลใหราคาตั๋วเครื่องบิน
ที่ออกตั๋วหลังวันที่ 14 กันยายน 2561 ปรับขึ้น พีเรียดละ 500 บาทตอใบ**
บัสละ
วันเดินทาง
ราคาผูใหญ
พักเดี่ยว
29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561 BUS1 (NRT)
60,388.10,900.31 +1
29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561 BUS2 (HND)
60,388.10,900.31 +1
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป (INFANT) 9,000 บาท/ทาน**
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด 1,200 บาท/ทาน/ทริป
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น
พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการบินไทย มีเจาหนาที่ของบริษัทคอย
ตอนรับทาน
23.15 น
ออกเดิ น ทางสู **สนามบิ น นาริ ต ะ/สนามบิ น ฮาเนดะ ณ ประเทศญี่ ปุ น โดยสายการบิ น ไทย เที่ ย วบิ น ที่
TG626/TG682 (บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
**หมายเหตุ BUS1 เดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG626 ลงสนามบินนาริตะ
และ BUS2 เดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG682 ลงสนามบินฮาเนดะ**
วันที่สอง
08.10 น.

สนามบินนาริตะ หรือ สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผานชม) – สวน
สนุกฟูจิคิว ไฮทแลนด - แชน้ําแรธรรมชาติ
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ/สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก
ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนมีโทษปรับและจับ

นําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดชื่อวาเปนวัด
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุง โตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแม
กวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้ง
ป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน
หอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่

เที่ยง

ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ
ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถ
ทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโท
รอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุด
สามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานสู สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด (Fuji Q Highland) (รวมคาเขา แตไมรวมคาเครื่องเลน ) พิเศษ!!! ให
ทานไดเลือกเครื่องเลนชนิดใดชนิดหนึ่งระหวาง Wave Swinger, Panic Clock, Shining Flower (ferris
wheel), Tea Cups หรือ Merry-Go-Round อยางใดอยางนึงฟรี ตั้งอยูในจังหวัดยามานาชิ ที่นี่ถือเปนหนึ่งใน
สวนสนุกที่มีความนิยมมากที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุน สวนสนุกแหงนี้นั้นเราสามารถเห็นทิ วทัศนของภูเขาไฟฟูจิได
นอกจากนี้ยังรวบรวมเครื่องเลนสุดหวาดเสียวที่ติดอันดับโลกเอาไวหลายรายการ ไมวาจะเปนรถไฟเหาะที่มีความ
สูงจนมองเห็นภูเขาไฟฟูจิรถไฟเหาะที่ชันจนเรารูสึกเหมือนจะหงายหลัง หรือบานผีสิงสุดสยองก็มีเปดรอไวทาทาย

ค่ํา
ที่พัก

สําหรับใครที่ชื่นชอบความเสียวเราขอทาใหลองมาเลนกัน ภายในนอกจากจะมีเครื่องเลนตางๆ ยังมีรานจําหนาย
สินคาที่ระลึก รานอาหาร หรือแมแตออนเซน อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับสวนสนุกแหงนี้ตามอัธยาศัย จากนั้น
นําทานเดินทางสูโรงแรม
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม พิเศษ!! เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (2)
FUJISAN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําให
ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สาม
เชา

ฟูจิเท็น สกีรีสอรท - พิธีชงชาญี่ปุน – พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา
– Nabana no Sato Winter Illumination
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)
นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอรท ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟฟู จิ
ทานจะไดสัมผัสกับหิมะที่ตกในชวงปใหม หากมีเวลาพอ อิสระ ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับ
การลื่นไถลดวย สกี เลือกสนุกกับสโนวบอรด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ ที่ทานจะสามารถดื่มด่ํากับ
ทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตาอยางยิ่ง (ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับ
เลนกิจกรรมตางๆ) จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุน นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน (Sado)

โดยการชงชาตามแบบญี่ปุนนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้น
ลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสให
ทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย และจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั้งอยูในพื้นที่ที่เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบน
ชายฝงทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุนพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก
40 ปไดรับการบูรณะขึ้นใหมใหเปนแบบดั้งเดิม และเปดเปนพิ พิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษา
เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20
หลังคาเรือน ในอาคารแตละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝมือแบบดั้งเดิมแลว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑและแกลลอ
รี่, ซื้อสินคาพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับรานน้ําชาและรานอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนทแบบโบราณใหเขากับ
ฤดูกาลดวย เดินทางสู ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เปนทะเลสาบขนาด
ใหญริมชายฝงแปซิฟค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แตเดิมเปนทะเลสาบน้ําจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร
ตอมาเกิดแผนดิ นไหวในป 1498 ทําให น้ําจื ดเปลี่ ยนเปนน้ํา เค็มในที่สุ ด สาเหตุที่ชื่อ วาทะเลสาปปลาไหล
เนื่องจากบริเวณนี้จะเปนบริเวณที่มีการจับปลาไหลไดมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศญี่ปุน โดยสถานที่แหงนี้จะ
เปนจุดชมวิวและเปนที่พักจอดรถ มีรานคาและผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหลใหเลือกซื้อเปนของที่ระลึก
นําทานสู นาโกยา (Nagoya) เปนตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เปน
เมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหนึ่งของญี่ปุน นําทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวนดอกไม ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล
สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป ไฮไลท!!! ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรับ
ความนิยมมากเปนพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ปุน อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สี่
เชา

แสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน อุโมงคแสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ํา
(Water Illumination)
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ หมูบานนาบานะ โนะ ซาโตะ
NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
ทาคายามา – ซันมาชิซูจิ – หมูบานชิราคาวาโกะ - ชอปปงยานซาคาเอะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป ถูกขนานนาม
ไววาเปน ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เปนเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุนไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปน
รอยๆป มี วัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาที่คึกคักเต็ มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมั ย และมีสภาพ
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ นําทานเดนเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที่ ซันมาชิซูจิ ยา นเมืองเกาที่
อนุรักษความเปนเอโดะเมื่อ 300 ปกอนไดเปนอยางดี ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya)
อดีตทําหนาที่เปนสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692
จนกระทั่งป 1969 จนถึงปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทาทามิที่ไดรับการบํารุงรักษาเปน
อย า งดี ป จ จุ บั น ใช เ ป น ที่ จั ด แสดงข า วของและเอกสารทางการของขุ น นางศั ก ดิ น า แผนที่ ภู มิ ภาคฮิ ด ะ และ

ประวัติศาสตรแผนเมือง เปนตน (ไมรวมคาเขา จายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ทาน)

เที่ยง

ค่ํา
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน เปนหมูบาน
ชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดั บ The most beautiful village in Japan และเปนเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียง
แหงหนึ่ง HILIGHT!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เปนบานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 ป คําวา “กัชโช” มี
ความหมายวา “พนมมือ” ซึ่งเปนการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุมชันถึง
60 องศา คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวาง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสราง
ขึ้นโดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเปนมรดกโลก จากนั้นเดินทางสู
ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่
เต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชั่น, รานของใชกระจุกกระจิก , รานซาลอนความงาม เปนตน ที่นี่กิน
บริเวณตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ซาคาเอะ
NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

วันที่หา
เชา

เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ - เมืองอาราชิยามา – สวนปาไผ - สะพานโทเก็ตสึ - ชอปปงชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)
นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนมายาวนานที่สุด คือตั้งแตปค .ศ. 794
จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ
ญี่ปุนดวย เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปนบานพักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุและ
ทานมีความตั้งใจยกบานพักแหงนี้ใหเปนวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง
เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอนกับพืน้ น้าํ เบือ้ ง
หนา จนเกิดเปนภาพที่สวยงามเปนอีกสัญลักษณหนึ่งของเมือง เกียวโต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

นําทานสู อาราชิยามา (Arashiyama) อยูทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยามานั้นจะคึกคักมากในชวง
วันหยุด มีทั้งรานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ นําทานชม สวนปาไผ (Bamboo
Groves) เปนเสนทางเดินเล็กๆที่ตัดผานในกลางสวนปาไผ สามารถเดินเลนหรือขี่จักรยายผานก็ได ใหบรรยากาศ
ที่แปลกและหาไดยาก อิสระใหทานเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตยรอดผานตัวปาไผลงมายังพื้นดานลาง
ประกอบกับมีลมพัดมาพรอมกันก็จะเปนเสียงกิ่งกานของตนไผกระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบรรยากาศโร
แมนติกยิ่งนัก บริเวณใกลๆ จะเปนรานขายของพื้นเมืองที่ทํามาจากตนไม เชน ตะกราไมไผ , ถวย, กลองใสของ
หรือเสื้อสานจากไผ จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกวา Moon Crossing
Bridge เปนเสมือนสัญลักษณของอาราชิยามา สะพานนี้มีความสวยงามอยางมากเพราะดานหลังนั้นเปนภูเขาสูง
ใหญและดานลางเปนแมน้ําที่ทั้งสองฝงมีแนบตนซากุระเรียงรายเรียบแมน้ําไปเรื่อยๆ ทําใหเปนจุดชมซากุร ะที่
สวยงามอีกจุดหนึ่ง อิสระชอปปงยาน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหลงชอปปงแหงนี้มีความยาวประมาณ
600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ
รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน
เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณนี้
ค่ํา
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ
ที่พัก
OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
วันที่หก สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9)
หลังอาหารเชา ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน
11.00 น.
เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623
15.45 น.เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม
+++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 12,000 บาท
ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควร
กะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขา
ตาได
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง **

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและ
คาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซ าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการ
ยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,200 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

เดินทางขึ้นต่ํา 31 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่ รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่ อพรอมยืนยันว า
ตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหาก
ไมมั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได)
ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู
(Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน
 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตอง
ชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ กอนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร
เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะ
ดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี้
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมือง
หามเดินทาง
 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยู
ในประเทศไทย

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวา
จะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถู กปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน
ลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน
, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยั นจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกั บวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาใน
การทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ
เพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

