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** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนมารุยามะ
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึงสัญลักษณ์ของญีปุ่ น ณ สวนอุเอะโนะ
** ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาทีอุดมสมบูรณ์
** สัมผัสกลินอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็ นอยู่ เมือสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นําแร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิมไม่อนั
** บริ การท่านด้วยนําดืมทีญีปุ่ นท่านละ ขวด/วัน

กําหนดการเดินทาง

- / - เมษายน

(วันจักรี )

(หากท่านมีจองตัวภายในประเทศหรื อระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทียวบินกับเจ้ าหน้ าที ก่อนจองตัวค่ ะ)

วันแรก
. น.
22.45 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชัน ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ นเครื อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 682
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง / เวลาท้องถินจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)

วันทีสอง

ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอชิ โนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อนั

06.55 น.

เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุ งทีรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิ ดจากทัวทุกมุมโลก และเป็ นสถานที
พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรังท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วย
ดอกไม้นานาพันธุ ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย (ความ
สวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) นําทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ”

บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จํากัด 22/7 ถนนอรุณอมริ นทร์ แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพ
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วัดทีได้ชือว่าเป็ นวัดทีมีความศักดิสิ ทธิ และได้รับความเคารพนับถือมากทีสุ ดแห่ งหนึ งในกรุ งโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําทีศักดิสิ ทธิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพือ
ความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีตังของโคมไฟยักษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกด้วย
ความสู ง 4.5 เมตร ซึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที มีชือว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และ
ถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารทีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึงเป็ นที ตังของร้าน
ค้าขายของทีระลึกพืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีระลึก ฯลฯ ให้ทุก
ท่านได้เลือกซื อเป็ นของฝากของทีระลึก และนําทุกท่านเดิน ถ่ ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว
ณ ริ มแม่นาสุ
ํ มิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมทีสู งทีสุ ดในโลก
... เปิ ดให้บริ การเมือวันที พฤษภาคม
โดยหอนี มีความสูง เมตร สามารถทําลายสถิติความสู งของ
หอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ งมีความสู ง เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา
มีความสู ง เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็น
ได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเต็มไปด้วยกลินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําท่านสู่ “ย่ านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และ
ร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ งจะมีผคู ้ นนับหมืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่าน
เลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื อผ้า, รองเท้าแฟชัน และเครื องสําอาง เป็ น
ต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซือ” สิ นค้าตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดินทางสู่ “โอชิ
โนะฮัคไค” บ่อนําทีเกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟเวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พืนดิน
และซึมไปยังบ่อนําแต่ละบ่อ ดังนันนําทีอยูใ่ นบ่อ จะเป็ นนําทีใสสะอาด และสดชืนมาก ในปี 1985 สถานที แห่ง
นียังได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนําจากธรรมชาติทีดีทีสุดของญีปุ่ นอีกด้วย
 พักที TOMINOKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึนชือของญีปุ่ น แบบ
ไม่อนั
พิเศษ! ณ โรงแรมทีพักแห่ งนี ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนําแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพือผ่อนคลายความเมือยล้า การอาบนําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมือยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีสาม

ภูเขาไฟฟูจิ - ไร่ วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึ โมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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จากนันนําท่านขึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ทีตังตระหง่านอยู่เหนื อเกาะญีปุ่ นด้วยความสู ง , เมตรจากระดับนําทะเล
นําท่านขึนชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริ เวณ “ชัน ” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชันสูงสุ ดทีทางอุทยานฯอนุ ญาต
ให้ขึนได้ในวันนันๆ) เพือชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟ นําท่านเดินทางสู่ “ไร่ วาซาบิไดโอะ” ตืนตาตืนใจ
กับ “ต้นวาซาบิ ”มากมาย พร้อมเรี ยนรู ้ถึงขันตอนการเพาะปลูกและการนํามาทําเป็ นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื อ
ขนมและของที ระลึกทีทํามาจากวาซาบิสดๆ หรื อจะเลือกชิม “ไอศกรี มรสวาซาบิ” รสชาติดงเดิ
ั มทีเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะแถบนีเท่านัน อิสระให้ท่านได้บนั ทึ กภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้ ” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชือว่าเป็ น ใน ปราสาททีมีความ
สวยงามทีสุดของญีปุ่ น ทีสามารถรอดพ้นการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบนั ตัวปราสาทมี
ผนัง ทีทาด้วยสี ดาํ สนิททําให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดํา จากนันให้ท่านช้อปปิ ง ซื อของทีระลึกสไตล์ญปุี ่ นนานา
ชนิด ที “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริ เวณใกล้กบั ปราสาท ทียงั คงลักษณะบ้านเรื อนและสิ งก่อสร้างที
เป็ นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศทีเหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที ละลึกอย่างยิง
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีสี

ตลาดเช้ าทาคายาม่ า - เมืองทาคายาม่ า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิ ซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านชม “ตลาดเช้ าทาคายาม่ า” สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเกษตรกรทียงั คงอนุรักษ์วิถี ชีวิต และความ
เป็ นอยู่เมือสมัยเอโดะกว่า ปี อย่างดียงิ โดย เหล่า เกษตรกร ยังคงอนุรักษ์ แต่งกาย แบบพืนเมืองดังเดิม นํา
สินค้าผลิต ผลพืชไร่ , ไม้ดอก, ผัก, ผลไม้ และ ผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี ยังนํา อาหารพืนเมืองปรุ งสดๆ
รสยอดเยียม รวมถึงของทีระลึกเมืองทาคายาม่า นํามาจําหน่ายโดยตรงในราคาถูก เป็ นกันเอง นําท่านสู่ “ทาคา
ยาม่าจินยะ” หรื อ จวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ นทังทีทํางาน และที อยูอ่ าศัย
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ
หรื อกว่า ปี ทีแล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื อสิ นค้าพืนเมือง ณ “เขตเมืองเก่ าซั นมาชิซูจ”ิ ซึ งเต็มไปด้วย
บ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆ ทียังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลินไอในสมัยเอโดะกว่า ปี ก่อน
ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จํากัด 22/7 ถนนอรุณอมริ นทร์ แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพ
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นําท่านชมสถานทีพิเศษสุ ด ซึ งแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญีปุ่ นโบราณ หมูบ่ า้ นทีได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
เมือปี ค.ศ.
ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึงเป็ นแบบญีปุ่ นดังเดิม ชือนี ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ ง
แปลว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที หลังคาชันถึง องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือทีพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ เมตร และมีความกว้าง เมตร ซึ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั
เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะทีตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมูบ่ า้ นแห่งนีตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no
Sato” เพือชม เทศกาลประดับไฟ ทีนีนอกจากตอนกลางวันจะเป็ นสวนดอกไม้แล้วยามคําคืนของช่วงฤดูหนาว
ในทุกๆปี ยังประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆหลากหลายโซน ซึ งเป็ นงานจัดแสดงไฟทียิงใหญ่ติดอันดับ
ของญีปุ่ น (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึนระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี )
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักที YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ ดาว

วันทีห้า

ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่ านกิออง - มิสุอิ แจ๊ สดรีม เอ้าท์ เล็ต - อิออนพลาซ่ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ “สวนมารุ ยามะ” สวนสาธารณะที มีอายุแก่ทีสุดในเกียวโต มีการ
ปลูกต้นซากุระกว่า ต้น เรี ยงรายเต็มสวน จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่ งนี คื อต้นซากุระพันธุ์
SHIDAREZAKURA หรื อ WEEPING DHERRY TREE ขนาดใหญ่ตงตระหง่
ั
านอยูใ่ จกลางสวน (ความ
สวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) จากนันนําท่านสู่ “ศาลเจ้ ายาซากะ” หรื อ ศาลเจ้ากิออน ศาลเจ้า
ชือดังของเมืองเกียวโต ตังยูด่ า้ นหน้าสวนมารุ ยามะ ด้านหน้าของอาคารหลักนี เป็ นศาลาทีมีโคมไฟหลายร้อยอัน
แขวนอยู่ ในช่วงเย็นจะมีการเปิ ดประดับไฟอย่างสวยงาม และจัดศาลเจ้าแห่ งนี มีชือเสี ยงอย่างมากในเทศกาล
เฉลิมฉลองเทศกาลกิ ออนมัทซุริ ทีจัดในช่วงเดื อนกรกฎาคมของทุกปี และให้ท่านช้อปปิ ง ซือของทีระลึกสไตล์
ญีปุ่ นนานาชนิ ดทีย่าน “กิออง” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียังคงลักษณะบ้านเรื อนและสิ งก่อสร้างทีเป็ นสไตล์
โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศทีเหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นทีละลึกอย่างยิง
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊ สดรี ม เอ้ าท์ เล็ต” ซึงเป็ น Outlet Malll ด้วยพืนทีกว่า 39,300 ตารางเมตร ที นี
จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชันนําและร้านอาหารญีปุ่ น ทีมีชือเสี ยงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี ก็จะมีส่วน
นังพักเท้า นังพักผ่อนหลังเดินช้อปปิ งมาเหนือยๆ กว่า 200 ทีนัง ให้ท่านได้ซือสิ นค้ามากมายในราคาลดพิเศษ
ให้ท่านเลือกซือสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่ ง
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สินค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์ เก็ต ให้ท่านเลือกซื อสิ นค้า
และของฝากได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพือเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันทีหก
. น.
4.30 น.

สนามบินนาโกย่ า - กรุงเทพฯ
เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 647
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทังโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนี อาจมีการปรับย่าน และสถานทีตัง ได้ตามความเหมาะสม
ทังนียังคงไว้ซึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเทียวเป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง - / - เมษายน

(วันจักรี )

อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึนไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ - ปี / มีเตียง
เด็กอายุ - ปี / ไม่มีเตียง
พักเดียวจ่ายเพิม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน ลด (ทังเด็กและผูใ้ หญ่)

,
,
,

บาท
บาท
บาท
, บาท
- , บาท

เด็กทารก อายุตากว่
ํ า ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนีรวม
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ตัวเครื องบิ นไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที ระบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการทัวร์
ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีสายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที / / )
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมทีพักตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ หรื อ ท่าน)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุตากว่
ํ า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ , , บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ , บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง ท่ าน
o นําดืมทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 4 วัน)
o
o
o
o
o
o

อัตราค่ าบริการนีไม่รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %
o ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้องพัก และค่าอาหารที สังมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีเกินกว่าสายการบินกําหนด ( กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลียนแปลงตัว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิมเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนี ยมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ , เยน (ประมาณ บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น ประเภทท่องเทียวระยะสัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงือนไขการสํารองทีนัง / ชําระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่ านละ , บาท
o ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง - วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ , บาท (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง - วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ , บาท (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นับจากวันที ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นับจากวันทีส่ งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนืองด้วยไม่ตอ้ งยืนวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สํ าเนาหน้าพาสปอร์ ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่น้อยกว่ า เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่ สามารถทานได้ , ทีนังทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที นัง หรื อ วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
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เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัวเครื องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันทีสํารองทีนัง หากไม่มีการแจ้ง
เรื องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายทีเกิดขึนจากตัวเครื องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวทุ
ั กชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื องบินขากลับซึ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การทีท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ท่านไม่ได้ท่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทยที มีวตั ถุประสงค์เพือการพํานักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่ นนัน ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศเริ มบังคับใช้ในวันที กรกฏาคม พ.ศ.
และสามารถพํานักในประเทศญีปุ่ นได้
วัน (หากผูย้ ืนประสงค์จะพํานักในประเทศญีปุ่ นเกิน วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อืนๆ จะต้องยืนขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทังหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที
ประสานงานและเจ้าหน้าทีจะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหน้าทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ งของสู ญหายตามสถานที ต่าง ๆ ทีเกิดเหนื ออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมือเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
o เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

