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เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ
ประทับใจไปกับลิงแช่ออนเซ็น กลางบ่อนํ้าพุรอ้ นธรรมชาติ
เยือนสวนเค็นโรคุเอ็น ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
ขอพรศาลเจ้าโอสึคนั นง 1ใน 3 ของศาลบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

แช่น้ าํ แร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่นแท้
เดินทาง 27 ธ.ค.-01 ม.ค. / 28 ธ.ค.- 02 ม.ค. 61

ราคาเพียง 59,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
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เดินทางโดย สายการบินไทย

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง

นาโกย่า – ทาคายาม่ า – หมู่ บา้ นชิ ร าคาวะโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

00.05 น.
07.30 น.

เหิรฟ้ าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นํ าท่าน
เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
ผูค้ นที่เป็ นมิตร นําท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็ นเมืองขนาด
เล็กน่ ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ํ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นําท่านสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รบั เลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่ง
เป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่
หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18
เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้ นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

-” ที่ทาํ การเก่ าเมื องทาคายาม่ า
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เที่ยง

คํา่
พักที่
วันที่สาม

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง
เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุ รกั ษ์
แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้ นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตา
ตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ทา่ นได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ
เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
GUJYO KOGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สวนเค็นโรคุเอ็น - หมู่บา้ นฮิงาชิ ชายะ - วัดเซ็นโกจิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ สวนเค็นโรคุเอ็น คือ สวนญี่ปุ่นที่สวยงามที่สุด มีพื้นที่ 11.4 เฮกตาร์ ตั้งอยู่
บนจุดที่สูงทางตอนกลางของ เมืองคะนะซะวะ ใกล้กบั ปราสาท คะนะซะวะ ตระกูล มาเอดะ ซึ่ง
ปกครองเขต คากะ ในยุคศักดินา (บริเวณ อิชิกาว่า และ โตยามะ ในปั จจุบนั ) ดูแลรักษาสวน
แห่งนี้ จากรุ่นสู่รุ่น จากสัดส่วนและความงดงามทําให้สวนแห่งนี้ ได้รบั การยกย่องให้เป็ นหนึ่ งใน
สวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นแห่งหนึ่ ง สวนเค็นโรคุเอ็น มีสระนํ้าขนาดใหญ่และ
เนิ นเขาที่สร้างขึ้ น รวมทั้งบ้านเรือนหลายหลังซึ่งอยู่ในสวน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ท้งั หมด สระ
นํ้าขนาดใหญ่เรียกว่า “คาสุมิงาอิเกะ” เปรียบได้กบั ทะเลเปิ ด และเกาะซึ่งเชื่อว่ามีฤๅษีอมตะที่มี
พลังพิเศษอาศัยอยู่ ถูกสร้างขึ้ นในสระด้วยความหวังที่จะมีชีวติ ยืนยาว รวมถึงมีความเจริญรุ่งเรือง
ในลาภยศ เค็นโรคุเอ็น หมายถึง “ปั จจัย 6 ประการ” สาเหตุที่ได้ชื่อนี้ เนื่ องจากคุณสมบัติ 6
ประการที่ทาํ ให้เกิดทิวทัศน์ ที่งดงามสมบูรณ์แบบของสวนแห่งนี้ ขนาดใหญ่ สงบ มีลูกเล่น ความ
เก่าแก่ ทางนํ้าไหล และทัศนี ยภาพจากในสวน และยังมีโคมไฟหิน ออกแบบในลักษณะของ koto
(พิณญี่ปุ่น) ซึ่งอยู่ขา้ งๆสระนํ้ า ซึ่งกลายเป็ นสัญลักษณ์สวน เค็นโรคุเอ็น มีน้ํ าพุซึ่งใช้แรงดัน
ธรรมชาติจากการไหลของนํ้าจากสระที่อยูส่ ูงกว่าอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

นํ าท่ านชม หมู่ บา้ นฮิ งาชิ ชายะ เป็ นหนึ่ งใน
หมู่บา้ นโรงนํ้ า ชา และแหล่ ง ผลิ ต ชาชายะ ใน
สมัยเอโดะเป็ นสถานบันเทิงให้แขกผูม้ าเยือนได้
เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นรําของ
เกอิ ช า นอกจากนี้ ยัง มี ห มู่ บ ้า นอี ก 2 แห่ ง ที่
คล้ า ยคลึ ง กั บ ที่ นี่ ได้ แ ก่ นิ ชิ ชายะ( Nishi
Chaya) และคาซุเอะ มาชิ ชายะ(Kazuemachi Chaya) โดยหมู่บา้ นฮิงาชิ ชายะเป็ นหมู่บา้ นที่
ใหญ่ ที่สุด และน่ าสนใจที่ สุด ภายในหมู่บา้ นเปิ ดบริ การโรงนํ้ าชา 2 แห่ง คือ โรงนํ้ าชาชิมะ
(Shima Teahouse) และโรงนํ้าชาคาอิคาโระ(Kaikaro Teahouse) พร้อมกับร้านทองคําเปลวฮา
คุซะ(Hakuza) จําหน่ ายทองคําเปลวสินค้าประจําเมืองคานาซาว่า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัด
เซ็นโกจิ ซึ่งเป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มาเป็ นเวลากว่า 1,400 ปี วิหาร
เซ็นโกจิ ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น ดึงดูดผูเ้ ลื่อมใส
ศรั ท ธาจากทึ ก นิ กาย ในทุ ก ๆปี จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมากกว่ า 6ล้า นคน มาเคารพสั ก การะ
สถาปั ตยกรรมชิ้ นเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้ จึงทําให้วดั เซ็นโกจิเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นฝั ่ง
ตะวันออก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม NAGANO TOKYO REI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ฮากุบะ สกี – ปราสาทมัตสึโมโต้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK นําท่านผ่านประสบการณ์ พิเศษ ลิงแช่ออน
เซ็น กลางบ่อนํ้าพุรอ้ นธรรมชาติอยางใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่อชมความน่ ารักของลิงที่อาศัยอยู่กนั
เป็ นฝูงใหญ่ และมี ความคุ น้ เคยกับ มนุ ษย์ (ห้า มจับหรื อ ให้อาหารโดยเด็ด ขาด) ให้ท่ านได้
เพลิดเพลินกับการชมความน่ ารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชม
ได้หรือไม่ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็ นลิงป่ า)
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เที่ยง

คํา่
พักที่
วันห้า
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฮากุบะสกี ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่น เช่น
สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ
5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้ การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้ นกับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**

จากนั้นนําท่านเก็ บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึ โมโต้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า
ปราสาทอีกา เนื่ องจากผนังปราสาทมีสีดาํ และปี ก
ด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นที่ พั ก ของบรรดาเจ้า เมื อ งในอดี ต
ปั จจุบนั หลังจากได้รับการจัดตั้งเป็ นสมบัติประจํา
ชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สาํ หรับรวบรวม
ข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่มีความ
สวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
บริการเมนู เนื้ อและหมู คลุกเค้ากับนํ้าซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบท่านไม่อ้นั
PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน
มัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคนั นง - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาโกย่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนํ าท่านแวะเก็บภาพประทับใจกับ
ชม ทะเลสาบซสุวะ เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่
ที่สุดในชินชู ตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่ม
นํ้ าซสุวะ ทางตอนกลางของจังหวัดนากา
โนะ ที่นี่เป็ นต้นนํ้าของแม่น้ําเทนยุ ซึ่งไหล

เที่ยง
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ผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้ นที่ต่าง ๆ ที่มีทิวทัศน์ ที่สวยงามและสุดท้ายไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก
ในอดี ตผิ วนํ้ าในทะเลสาบจะแข็งเป็ นนํ้ าแข็งในช่วงฤดูหนาว ทําให้สามารถสนุ กกับการเจาะรู
นํ้าแข็งเพื่อตกปลา หรือการเล่นสเก็ตนํ้าแข็งในทะเลสาบ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั อากาศในหน้า
หนาวที่อุ่นขึ้ นทําให้ พื้ นผิวนํ้าไม่เป็ นนํ้าแข็งทั้งหมด ระหว่างช่วงที่พื้นผิวของทะเลสาบเป็ นนํ้าแข็ง
ทั้งหมด คุณจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์การแตกของพื้ นผิวนํ้าแข็งเสียงดังและการแตกของพื้ นผิว
ก็จะเพิ่มขึ้ นอย่างช้า ๆ กลไกของปรากฎการณ์นี้คือ นํ้าแข็งเกิดการละลายเนื่ องจากอุณหภูมิที่สูง
ในตอนกลางวัน และในตอนกลางคื น อุ ณ หภู มิ ล ดตํ า่ ลงทํ า ให้น้ํ า แข็ ง เกิ ด การหดตั ว ทํ า ให้
เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า โมมิวาตาริ พิธีกรรมของศาสนาชินโตที่เรียกว่า โมิวาตาริชินจิ จะใช้
ปรากฎการณ์ดงั กล่าวในการทํานายสภาพอากาศ การเกษตรกรรมหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลง
ของโลกโดยใช้ลกั ษณะของรอยแตกภายในทะเลสาบ กีฬาที่นิยมเล่นในทะเลสาบได้แก่ การแล่น
เรือสําราญและการเล่นวินด์เสิรฟ์ เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่นาโกย่า นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคนั นง เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจ้าบูชา
เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ ยังมีวดั บันโชจิซึ่งโทกุ
งาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเ่ มื่อครั้งเป็ นตัวประกัน อันเป็ นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ งของย่านโอสึ OSU
เป็ นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่องเที่ยวยอด
ฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นั กท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่าน
ร้านค้า จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อของฝาก
ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียว
สามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ งอิสระคํา่ ตามอัธยาศัย**

ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
วันหก
สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
00.30 น.
05.10 น.

เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
27 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61
28 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
59,900
59,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า 8 ปี )

57,900
57,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า 8 ปี )
เครื่องบิน
56,900
10,000 36,900
56,900
10,000 36,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ

1.
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ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
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เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิ น หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่ าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับเงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่ คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อนการเดิ น ทางสํา หรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วีซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้เ กิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
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ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เ จ้าหน้ าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถื อได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า ที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนํ าผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

