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62,900.-

19-25 ธันวาคม 2561
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่
1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-อาราชิยามา-สะพานโทเคะทสึ-ปาไผ
2
ศาลเจาฟูจิมิอินาริ-เมืองโอซากา-ชอปปงชินไซบาชิ
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สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO-นาโกยา-ชมเทศกาลไฟนาบะนะโนะซาโตะ
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สัมผัสประสบการณนั่งชินกันเซน-แวะทะเลสาบฮามานะ
อุทยานฮาโกเน-แวะชมทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเชาขึ้นหุบเขา
โอวาคุดานิ [เที่ยวเดียว]-แชน้ําแร
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สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-หมูบานโอชิโนะฮักไก-เมือง
โตเกียว-ชอปปงชินจูกุ
สวนสนุกดิสนียแลนด-ไดเวอรซิตโี้ อไดบะ-สนามบินฮาเนดะ

7

สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

5

โรงแรม
SARASA HOTEL
OR SIMILAR
NAGOYA HOTEL
OR SIMILAR
MOTOSU VIEW ONSEN
♨
OR SIMILAR
ARIAKE WASHINGTON
OR SIMILAR

วันที่หนึ่ง :
20.00 น.
22.55 น.
วันที่สอง :
06.10 น.

สวนสนุกยูนิเวอรแซล+ดีสนียแลนด / เที่ยวอาราชิยามา / ศาลเจาฟูจิมิอินาริ
ชมไฟนาบะนะโนะซาโตะ /นัง่ ชินกันเซน / นัง่ กระเชาโอวาคุดานิ /
เลนหิมะ ณ ลานสกี / ชอปปง ชินไชบาชิ / ชินจูกุ / ขาปู / ปง ยาง / ชาบู / ออนเซน
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาเตอร R สายการบินเจแปนแอรไลน
จุดนัดพบ ปายบริษัททัวร เจาหนาที่บริการชวยโหลดสัมภาระและกระเปาเดินทาง
ออกเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน ดวยเที่ยวบิน JL 728 การบินไทย
สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – อาราชิยามา – สะพานโทเคะทสึ – ปาไผ
ศาลเจาฟูจิมิอนิ าริ – เมืองโอซากา – ชอปปง ชินไซบาชิ
ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ นําทานผานตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
อาราชิยามา สถานที่สุดโรแมนติกที่แมแตชาวญี่ปุนเองยังมักจะไปเที่ยวพักผอนใน
วันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงามตามธรรมชาติ ทันทีทเี่ ดินทางถึงนําทานเดินทางขาม
สะพานโทเคะทสึ มีความยาว200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายวาสะพานที่
มองเห็นดวงจันทรอยูขา งหนา เบือ้ งลางของสะพานคือแมน้ําโออิทไี่ หลมาจากตาน้าํ ใน
ภูเขาอาราชิยามะที่ยังคงความใสสะอาดมานับ
ตั้งแต เมื่อขามสะพานชมปาไผ ไผที่ขึ้นอยูสองขางทางเสมือนหนึ่งเปนอุโมงคใหเดินผาน
ถูกปลูกขึ้นตัง้ แตสมัยเฮอันหรือกวาพันปมาแลว เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแต
ครั้งโบราณ จนกระทัง่ กาลเวลาผานไปไผเหลานี้กย็ ังไดรับการดูแลเปนอยางดี เมื่อเขาสูปาไผแลว จะไดสัมผัสถึงสายลมจาก
ธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเสนทาง แมวาจะเปนเพียงเสนทางเล็ก ๆ ระยะทางไมกี่รอยเมตร
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุน [เมนูหมอไฟ]
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว สรางในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชา
สุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกีย่ ว ภายในศาลเจามีเสา
โทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
ชอปปง ณ ยานชินไซบาชิ ใหทา นเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคามากมายหลายชนิด
ทั้งเครื่องไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลน เกมส หรือสินคาแฟชั่นที่เอาใจ

คุณผูหญิง เชน กระเปา รองเทา เสื้อผาแบรนดเนม แฟชั่นล้าํ อนาคตสําหรับวัยทีนทัง้ หลาย เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ นและอื่นๆ
อีกมากมาย
รับประทาน อาหารเย็น ณ รานอาหารญี่ปุน [เมนูบฟ
ุ เฟหป งยาง]
เขาพัก ณ โรงแรม SARASA HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สาม :

สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO – นาโกยา – ชมเทศกาลไฟนาบะนะโนะซาโตะ
รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิด
ตื่นเตน ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”
ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพือ่ พบกับความนา
สะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลาน
เยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอให
ทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัว
การตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ปุน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือใหทานพบกับโซน“HARRY POTTER” ที่สรางเพื่อเอา
ใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรในฉากตางๆจากภาพยนตร หรือจะมันส
สุดเหวี่ยงไปกับเหลามินเนี่ยนตัวเหลืองที่ออกมาโชวความนารักแบบสาวกไมควรพลาด
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
NABANA NO SATO เปนสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับตนๆของ
ประเทศญี่ปุนซึง่ ทุกปจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุดก็มีการจัด
แสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงซะดวย โดยธีมงานสวนใหญจะเกีย่ วกับธรรมชาติ สายน้าํ
อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟ เปนตน โดยงานแสดงไฟแหงนี้ถือเปน
หนึ่งในงานเทศกาลทีใ่ หญที่สุดในญี่ปุนอีกดวย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เขาพัก ณ โรงแรม NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ส:ี่ สัมผัสประสบการณนั่งชินกันเซน – แวะทะเลสาบฮามานะ – อุทยานฮาโกเน
แวะชมทะเลสาบอาชิ – นั่งกระเชาขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ [เที่ยวเดียว] – แชน้ําแร
รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สัมผัสประสบการณนั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน รถไฟที่ถือไดวามีความ
ปลอดภัย สะดวกสบายและตรงเวลาที่สุดในโลก ดวยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.
แวะทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะ พันธุปลาไหลที่ใหญที่สดุ ในประเทศญี่ปุน ให
ทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิด เชน พาย
ปลาไหล, ปลาไหลอบซีอวิ้
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุน [เมนูเซตอาหารญี่ปุน]
Hakone (ฮาโกเน) เมืองที่ตั้งอยูท างทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงโตเกียว ระยะทางจาก
โตเกียวมาประมาณ 70 กิโลเมตรเทานั้น ทําใหเมืองแหงนีเ้ ปนหนึง่ ในจุดหมายยอดนิยม
ของนักทองเที่ยว เพราะเต็มไปดวยแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมายที่ยังมีธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ ขึ้นชื่อในเรื่องออนเซ็น ฮาโกเนเปนเมืองที่ยังมีภูเขาไฟที่ยงั ไมปะทุ
หลงเหลืออยู และที่สําคัญคือแหลงทองเที่ยวหลายแหงสามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจไิ ด
นั่นเองผานชมทะเลสาบอาชิ เกิดขึ้นหลังจากการประทุของภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อ 3,000
ปกอน โดยมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่งดงามซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองฮาโกเน นั่งกระเชาขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ [เที่ยวเดียวลงโดยบัส] ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูต ลอดเวลา โดยชาวญี่ปุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดาํ หนึ่งฟองจะ
สามารถทําใหอายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ป
รับประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนูขาปูยักษพรอมน้ําจิ้มซีฟูด]
เขาพัก ณ โรงแรม MOTOSU VIEW HOTEL

แชออนเซนผอนคลายความเมื่อยลา

วันที่หา :

สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – หมูบ านโอชิโนะฮักไก
เมืองโตเกียว – ชอปปงชินจูกุ
รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินกับ
การสัมผัสเลนหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” อยางเปนประสบการณที่สนุก
ไมรูลืม
** ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกี และ เครื่องเลนทุกชนิด **
หมูบ านโอชิโนะฮักไก เปนจุดทองเที่ยวที่สรางเปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้าํ
ทั้ง 8 นี้เปนน้ําจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอนทีไ่ หลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิ
ผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหน้ําใสสะอาดเปนพิเศษ นักทองเที่ยว
สามารถดื่มน้ําเย็นจากแหลงน้ําไดโดยตรง นอกจากนี้ยงั มีรานอาหาร รานจําหนายของ
ที่ระลึก และซุมรอบๆบอ ที่ขายทัง้ ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑ
ทองถิ่นอื่นๆใหลิ้มลองชิม
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุน [เมนูเซตอาหารญี่ปุน]
ถนนชินจูกุ ชอปปงสินคานานาชนิด อาทิเชน สินคาอิเล็คทรอนิกกลองถายรูป นาฬิกา
ชื่อดัง CASIO, SEIKO ณ ราน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผา ขาวของ
เครื่องใช ภายใตแบรนด MUJI, กระเปา หรือ รองเทาแฟชั่น, เครือ่ งสําอางคชื่อดังของ
ญี่ปุนSHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอปปงสุดมันส ณ ราน 100 เยน
อยางจุใจ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เขาพัก ณ โรงแรม ARIAKE WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก:

สวนสนุกดิสนียแลนด – ไดเวอรซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ดิสนียแลนด โลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึง่ เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจาํ กัดจํานวน
การเลน) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทา นเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารัก
ของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติ The Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอม
กับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทัง้ ยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มิน
นี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
ไดเวอรซิตี้โอไดบะ ใหทา นไดอสิ ระชอปปงในแหลงชอปปงขนาดใหญที่มีรานคาตาง ๆ และยังมีหางใหเลือกเดินทั้ง AQUA CITY
, VENUS FORT, DECK และหามพลาดถายรูปกับกันดั๊มจําลองขนาดเทาตัวจริง !!!
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด:
สวนสนุกดิสนียแลนด – ไดเวอรซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
00.05 น.ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยเทีย่ วบิน JL 728 สายการบินเจแปนแอรไลน
05.05 น.เดินทางถึงทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*********************************************************************************************

CHRISTMAS 2 THEMEPARK USJ+ DISNEY
7D4N BY JAPAN AIRLINE
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักหองละ
2-3 ทาน

เด็กมีเตียงพักกับ
ผูใหญ 1-2 ทาน
[อายุ 8-12 ป]

เด็กไมมีเตียงพัก
กับผูใหญ 2 ทาน
[อายุ 2-7 ป]

พักเดี่ยวเพิ่ม

JOINLAND

19-25 ธันวาคม 2561
** วันหยุดยาว **

62,900.-

59,900.-

54,900.-

8,900.-

43,900.-

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตรานี้รวม
 คาบริการน้ําแรวันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุน)
 คาบริการมัคคุเทศก และคารถโคชปรับอากาศตามรายการ
 คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม วงเงิน สูงสุด 1,000,000 บาท
 คาหองพักโรงแรม คาอาหาร และคาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่กาํ หนด
อัตรานี้ไมรวม
 คาธรรมเนียมวีซา ประเทศญี่ปุน และไมรวมคาธรรมเนียมผานดานเขาประเทศอื่น
 คาทําหนังสือเดินทาง และคาใชจายทีเ่ ปนสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด เปนตน
 คาทิปมัคคุเทศก หัวหนาทัวรและคนขับรถ หากบริการดี นารัก สามารถเพิ่มใหเปนกําลังใจในการทํางานได
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่ าย 3%
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบดวย
 คาตัว๋ เครื่องบินโดยสารระหวางประเทศชั้นประหยัด(ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอรไลน
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศของแตละสายการบิน (คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดภายหลังการกําหนดราคาคาทัวรแลว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บสวน
เพิ่มเติม โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา)

 คาขนยายสัมภาระและกระเปาเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอรไลน น้าํ หนักกระเปาเดินทางตองมีน้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม /

ใบ ไดทา นละ 2 ใบ หากกรณีที่นา้ํ หนักกระเปาเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ําหนักเกินทีก่ ําหนด ทานตองเสียคาธรรมเนียมปรับตามกฎ
ขอกําหนดของสายการบินนั้น (ขอกําหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเปนไปตามประกาศของสายการบิน)

การชําระเงิน
 บริษัทรับมัดจํา 10,000.- บาท สําหรับการจอง/ที่นั่ง
 สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษท
ั ฯ กําหนด
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสวนที่เหลือทั้งหมดกอน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกวาปกติ หรือจําเปนตอง
ออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มคาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศครัง้ ใหม ของสายการบินที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 กรณียกเลิกการจองมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจําทานละ 5,000 บาท
 กรณียกเลิกการจองนอยกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินมัดจํา ไมวาจากกรณีใด
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดคาบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันกอนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคาบริการเต็มจํานวนของราคารวมทั้งหมด
 หากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ยายคณะทัวร) สามารถทําไดโดยไมมีคาใชจายดังนี้
สําคัญ
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกขอ)
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวรตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะ
คํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชนสงู สุดของทานลูกคาโดยสวนใหญเปนหลัก
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหกับทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไวทงั้ หมด
 ในกรณีที่ลูกคาตองการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเสนทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อรวมทัวรในประเทศญี่ปุน ไม
วาจะเปนการเดินทางกอนหรือหลังจากคณะทัวรนั้น ๆ กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ทานออกตั๋วโดยมิไดแจงให
บริษัททราบลวงหนา ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นไมวากรณีใด ๆ)
 กรณีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในเมืองไทยและตางประเทศปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขา /ออกเมือง บริษัทฯ ไมคืนคาทัวรในทุกกรณี
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอการถูกปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางได เนื่องมาจากผูเดินทางอาจมีสิ่ งผิด
กฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง ความประพฤติสอไปในทางเสือ่ มเสีย ภัยธรรมชาติ การประทวง การกอจลาจล ความลาชาการเลื่อนหรือ
ยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัตเิ หตุทเี่ กิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ
คืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอกําหนดเกี่ยวกับดานอาหาร
(จําเปนตองแจงขอจํากัดเรื่องอาหารกอนการเดินทางลวงหนา 30 วัน)
1. รายการอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ และความเหมาะสม โดยไมจําเปนตอ งแจงใหทราบลวงหนา
2. ขอกําหนดสําหรับทานที่ไมทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุน หมายถึง ทานไมสามารถทานเนื้อสัตวน้ําอื่นใดไดทั้งหมด
ไมวาจะเปนปลาหมึก หอย กุง หรืออยางอื่นอยางใดก็ตาม ซึง่ อาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนใหสว นใหญจะเปนเมนูที่ เปนผักหรือเตาหูแทน
3. สวนกรณีที่มีแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องของอาหาร เชน ไมทานเนือ้ สัตว (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก หรืออื่นๆ) ไมทานซาชิมิหรือซูชิทเี่ ปนของดิบ
ทานใดทีไ่ มมีการแจงเกีย่ วกับขอจํากัดเรื่องอาหาร(ลวงหนา) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุนแลวจะไมสามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร
ใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบวาหากทานระบุไมทานเนื้อสัตว ภัตตาคารทองถิ่นบางแหงอาจเปลี่ยนเมนูใหทานไดเพียงผัก หรือเตาหู หรือ
ผลิตภัณฑที่ทําจากหัวบุกเทานั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเปนหมูคณะ ผูโ ดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ทานตองชําระ
คาธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจงทันทีเมื่อทําการจองทัวร)
1.2 คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ คํานวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจงคาธรรมเนียม ณ วันออกราคา
ทัวร หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเปนคาตั๋วเครื่องบินสวนเพิ่มที่ผูเดินทางตองเปนผูชาํ ระ
1.3 กรณีที่ทานมีความประสงคตองการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมลจะดําเนินได
ภายหลังออกตัว๋ กรุปแลวเทานั้น โดยผูโ ดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตนเอง
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุปทัวรเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจงคําขอไดตามขั้นตอน แตไมสามารถเขาไป
แทรกแซงจัดการแทนได สายการบินไมรับคําขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผูโดยสารตองไปแจงคําขอทีเ่ คานเตอรเช็คอินในวันเดินทาง
1.5 กรณีที่ทัวรออกตัว๋ เครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัวผูเดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการใด ๆ
1.6 ในกรณีแจงยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเทานัน้
กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ วาตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนไดหรือไม
1.7 การสะสมไมลของสายการบิน หากใชตวั๋ โดยสารแบบหมูคณะของการบินไทยสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ
Star Alliance ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิ์ของ
สายการบิน

1.8 กรุณาแจงเบอรสมาชิกสะสมไมลตั้งแตเริ่มจองทัวร โดยกรอกในใบขอมูลที่ทางบริษัทฯ สงใหเพื่อสิทธิประโยชนสงู สุดของทานเอง ในวัน

เดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไวตรวจสอบภายหลังทานกลับถึงเมืองไทย วาไดรับไมลสะสมเรียบรอยแลว หาก
บัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ทานไมสามารถเรียกรองใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวรและสายการบิน
2. สายการบิน
2.1 สําหรับผูเดินทางซึ่งตั้งครรภ สตรีตั้งครรภทุกอายุครรภตองอยูในดุลพินิจของแพทยและครอบครัววาควรเดินทางหรือไม (โปรดแจง
พนักงานทันทีเมื่อทําการจองทัวร) บริษัทฯ ขอเรียนวาเราไมอาจรับผิดชอบตอเหตุการณไมคาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิไ์ มรับผูรวม
เดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน / ผูมีประวัติครรภเคยมีปญหาหรือมีประวัติคลอดกอนกําหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเวนการคืนเงิน กรณีทา นแจงยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในชวงเทศกาลวันหยุดสําคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ตองทําการยืนยัน ,
ชําระมัดจําคาตั๋วหรือชําระเต็มจํานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร
ไมวายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดวยกรณีใด ๆ
2.3 กระเปาและสัมภาระเดินทาง (เปนไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารในชั้น
ประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ําหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคาระวางน้าํ หนักเพิ่มได
o กระเปาที่สายการบินอนุญาตใหสามารถนําขึ้นเครื่องได จะตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และจําตองมีสัดสวน ดังนี้ กวางxยาวxสูง
(25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวรที่ตองใชสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนด
ของแตละสายการบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

