โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
สั มผัสกาแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์ แห่ งญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ
ชมเมืองเก่ า ฉายา ลิตเติล้ เกียวโต ซันมาชิ ชูจิ ทาคายาม่ า
หนึ่งในสวนทีส่ ุ ดในญีป่ ุ่ น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่ า
อลังการปราสาทมัตสึ โมโต้ หรือ ปราสาทอีกา
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้ าจิง้ จอก
ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ ชิ นไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS มีนา้ ดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / ราคาเด็กต่ากว่า 2 ปี (Infant) 7,900 บาท/ท่าน
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท่านละ 1,200 บาท/ทริป**
วันเดินทาง
16-21 เมษายน 2561
17-22 เมษายน 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
03-08 พฤษภาคม 2561
04-09 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
36,888.35,888.35,888.36,888.36,888.34,888.-

พักเดี่ยว
8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.8,000.-

บัส
1
1
1
1
1
1

วันแรก
12.30 น.

14.50 น.
22.40 น.

ค่า
พักที่
วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

กรุ งเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ น
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (น้ าหนัก
กระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิม่ ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย) บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610
ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดิ นทางสู่ โอ
ซาก้ า (Osaka) เป็ นจังหวัดที่มีความสาคัญเป็ นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็ น
เมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย
(เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ วกว่ าเมืองไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***สาคั ญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อ สั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ า
ประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
เดินทางสู่ เมืองกิฟุ ตั้งอยูบ่ ริ เวณภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชู ใจกลางประเทศญี่ปุ่น กิฟุถูกแบ่งออกเป็ นสอง
ภูมิภาคฮิดะ ในภาคเหนื อ และ มิโนะ ในภาคใต้ โดยส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาที่สูงเหนื อระดับน้ าทะเลมากกว่า
3,000 เมตร จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
IGA UENO FLEX HOTEL หรือเทียบเท่า
ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่ า – ซันมาชิ ซูจิ – อาคารทาคายาม่ า – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่ า นสู่ ชิ ราคาวาโกะ (Shirakawago) เมื องที่ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ ปุ่น เป็ น
หมู่บา้ นชาวนาที่มีรูปร่ างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมืองมรดก
โลกที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ ง HILIGHT!!! หมู่บา้ นแบบกัชโชสึ คุริ เป็ นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า
250 ปี คาว่า “กัชโช” มี ความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่ งเป็ นการบ่งบอกถึ งลักษณะ รู ปแบบของบ้านที่ มี
หลัง คามุ ง ด้ว ยฟางข้า วที่ ท ามุ ม ชันถึ ง 60 องศา คล้า ยสองมื อที่ ป ระนมเข้า หากัน ตัวบ้า นมี ค วามยาว
ประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้น
ทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็ นมรดกโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
เดินทางสู่ ทาคายาม่ า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยูใ่ นหุ บเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนาน
นามไว้ว่ า เป็ น ลิ ต เติ้ล เกี ย วโต หรื อ เกีย วโตน้ อ ย เป็ นเมื อ งเก่ า แก่ ที่ ย งั คงอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ซ่ ึ งอารยธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในอดี ตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรื อนสร้ างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ
บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็ นร้ อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผูค้ น ตัวเมืองสวย
สะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ นาท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่า
ที่ ซั นมาชิ ซูจิ ย่นเมื องเก่าที่อนุ รักษ์ความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปี ก่ อนได้เป็ นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคา
ยาม่ าจินยะ (Takayama Jinya) อดี ตทาหน้าที่เป็ นสานักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจาภูมิภาคฮิดะ ในสมัย
การปกครองของโชกุ นโทคุ ง าวะในปี 1692 จนกระทัง่ ปี 1969 จนถึ ง ปั จจุ บ นั เปิ ดเป็ นพิ พิ ธ ภัณฑ์ใ ห้
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ประชาชนเข้าชมห้องเสี่ อทาทามิที่ได้รับการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่จดั แสดงข้าวของและ
เอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์ แผนเมือง เป็ นต้น (ไม่ รวมค่ า
เข้ า จ่ ายเพิม่ ประมาณ 430 เยน/ท่าน)
เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่ า เป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่ งเรื องและอารยะธรรมอันล้ าค่าตั้งแต่สมัยเอ
โดะช่วงที่ขุนนางศักดินาชั้นสู งทั้งหลายต่างให้การสนับสนุ นในเรื่ องของการทางานฝี มือและวัฒนธรรม
นาท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อน้ า หุ บเขาอัน
สวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิ ตชานั่นเอง ความหมายของคาว่า เค็นโรคุ คื อ สวนที่ มี
องค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็ นมา
อันยาวนาน, แหล่งน้ า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ าและผ่อน
คลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล
ได้ จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง บริ เวณหน้าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
APA KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
สายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า – เขาทาเทยาม่ า – กาแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึ โมโต้ - ถนนนาคามาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทาง สายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า-คุโรเบะ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ โดยการนาท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่ า จากนั้นนาท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์
ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นาท่านเดิ นทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับ
อากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิ ดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความ
ประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่ า มีความสู ง 3,015 เมตร ซึ่ งสู งเป็ นอันดับสอง
รองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่ งในสามภูเขาศักดิ์ สิทธิ์ ตามความเชื่ อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้
ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ งในวันที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง สามารถ
มอง เห็ นได้ไกลถึ งภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดิ นบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็ น กาแพงหิมะสู งชั น
(SNOW WALL) สู งกว่าสิ บเมตร (ขึ้นอยูก่ บั สัมผัสกับความขาวของหิ มะที่สวยงามและอากาศอันหนาว
เย็น นับเป็ นอีกทัศนี ยภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ นาท่านเดินทางผ่ าน
อุโมงค์ ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่า ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยูส่ ู งที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้น
นาท่านโดยสารกระเช้ าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานี คุโรเบไดระ จากนั้นนาท่าน
นัง่ เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานี คุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ ง
เป็ นเคเบิ้ลคาร์ แห่ งเดี ยวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จนสุ ดเส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อหลี กเลี่ ยงหิ มะที่ตกรุ นแรง
มากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนยักษ์ก้ นั น้ าที่ใหญ่มหึ มาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะ
มีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิ มะ มีความสู ง
ถึ ง 186 เมตร และมี ค วามกว้า งถึ ง 492 เมตร ซึ่ ง ใช้เวลาตั้ง แต่ เริ่ ม บุ ก เบิ ก จนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี
เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ (Matsumoto) เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ นา
ท่ า นอิ ส ระช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้า พื้ น เมื อ ง พร้ อ มกับ สั ม ผัส บรรยากาศชาวเมื อ งท้อ งถิ่ น ณ ถนนนาคามาชิ
(Nakamachi Street) สองข้างทางของถนนเรี ยงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็ น
อย่างดี รวมถึงอาคารคลังสิ นค้าจานวนหนึ่ง (kura) ที่มีผนังสี ขาว ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต
นอกจากนี้ยงั มีร้านค้าเล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เครื่ องดื่ม และที่พกั
แบบเรี ยวกังเปิ ดให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวอีกด้วย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า
ปราสาทมัตสึ โมโต้ – สะพานคัปปาบาชิ – เมืองนาโกย่า – ช้ อปปิ้ งย่านซาคาเอะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึ โมโต้ 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิ มที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสร้างอยูบ่ นพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรี ยกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่ งนี้
มีเอกลักษณ์ ตรงที่มีหอคอยและป้ อมปื นเชื่ อมต่อกับโครงสร้ างอาคารหลัก และด้วยสี โทนมืดทาให้เกิ ด
ความรู ้ สึกที่ ยิ่งใหญ่และสุ ขุม จนได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุ ดที่
น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหิ นสาหรับโจมตีศตั รู ช่องสาหรับธนู และหอสังเกตการณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ คามิโคจิ(Kamikochi) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านชม สะพานคัปปาบาชิ Kappabashi หรื อ Kappa Bridge เป็ น
สะพานแขวนที่อยูเ่ หนือแม่น้ าอาซุ สะ (Azusa River) ใจกลางของคามิโกจิ เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการ
ชมเทือกเขาแอลป์ ประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายรู ปเป็ นจานวนมาก รอบๆสะพานเป็ นที่ต้ งั ของ
โรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก นาท่านสู่ นาโกย่ า (Nagoya) เป็ นตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ
(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็ นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สาคัญแห่ ง
หนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็ นย่านธุ รกิจการค้า มีห้างสรรพสิ นค้ามัตสึ ซาคา
ยะ หรื อ เมื อ งใต้ ดิ น (central park) ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยร้ า นต่ า งๆ เช่ น ร้ า นเสื้ อผ้า แฟชั่น , ร้ า นของใช้
กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็ นต้น ที่นี่กินบริ เวณตั้งแต่สถานี ซาคาเอะไปจนถึงสถานี ฮิซายะโอ
โดริ
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
NAGOYA CENTMAIN HOTEL หรือเทียบเท่า
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้ าจิง้ จอกฟูชิมิ อินาริ – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ – ดิวตีฟ้ รี – สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดิ นทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปี
ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่ วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นบ้านพักของท่านโช
กุ นอาชิ ก าก้า โยชิ มิ สุ และท่ า นมี ค วามตั้ง ใจยกบ้า นพัก แห่ ง นี้ ใ ห้เป็ นวัดนิ ก ายเซนภายหลัง จากที่ ท่ า น

เทีย่ ง

วันทีห่ ก
00.10 น.
04.00 น.

เสี ยชี วิต คนไทยนิ ยมเรี ยกกันว่า วัดทอง เนื่ องจากที่วดั นี้ จะมีอาคารหลักเป็ นสี ทองเกื อบทั้งหลังตั้งโดด
เด่นอยูก่ ลางน้ า ทาให้เกิดเป็ นเงาสะท้อนกับพื้นน้ าเบื้องหน้า จนเกิ ดเป็ นภาพที่สวยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์
หนึ่งของเมืองเกียวโต
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นสู่ ศาลเจ้ าเทพเจ้ าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรื อที่คนไทยชอบเรี ยกกันว่าศาลเจ้าแดง
เป็ นศาลเจ้าชิ นโต มีชื่อเสี ยงโด่งดังจากประตูโทริ อิ (Torii Gate) หรื อเสาสี แดงที่เรี ยงตัวกันจานวนหลาย
หมื่ นต้นจนเป็ นทางเดิ นได้ทวั่ ทั้งภูเขาอินาริ ที่ ผูค้ นเชื่ อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์ สิ ทธ์ โดยเทพอิ นาริ จะเป็ น
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่ นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็ นสัตว์
คู่กายจึงสามารถพบเห็ นรู ปปั้ นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่ นกัน อิ สระช้อปปิ้ งย่าน ชิ นไซบาชิ Shinsaibashi
บริ เวณแหล่งช้อปปิ้ งแห่ งนี้ มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้ านค้าปลี ก ร้านแฟรนไชส์ ร้าน
เครื่ องสาอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋ านาฬิกา ร้ านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้ อผ้าสตรี ทแบรนด์ท้ งั
ญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็ นต้น เรี ยกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้ งการรวมกันอยู่
บริ เวณนี้ นาท่านช้อปปิ้ งกันต่อที่ ดิวตี้ฟรี อิ สระให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้ อผ้า น้ าหอม
ต่างๆ ตามอัธยาศัย จนกระทัง่
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
สนามบินดอนเมือง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ611
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้ บริการวันละ 10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้ อยู่
กับ สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั้ นๆ เป็ นหลัก จึ งขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บ เปลี่ย นเวลาท่ อ งเที่ยวตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
***ห้ องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจานวนห้ องจากัดในแต่ ละโรงแรม สงวนสิ ทธิ กรณีลูกค้ า Request ประเภทห้ องพัก
สามารถ Request ได้ แต่ อาจไม่ ได้ ตามทีต่ ้ องการ (On Request)***
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่า 34 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ ท่านส่ งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกค้าทาการจองก่ อนวันเดิ นทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ ชาระมัดจาตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ ั่งให้ ลูกค้ าท่ านอืน่ ทีร่ ออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่ งรายชื่ อสารองทีน่ ั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ -นามสกุล
และอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2
หน้าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่ อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึ ง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่า
จะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น* ดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิ นสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีทมี่ ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อเสนอที่ ต้องได้รับ การยืนยัน จากบริ ษ ทั ฯ อี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพร้ อมให้บริ การของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผูเ้ ดิ นทางต้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิ เช่ น ใช้ วีล แชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อ ย 7 วันก่ อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดิ นทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ
ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิม่
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา
ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจานวน2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

