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** ชมเทศกาลโดมหิ มะ พร้อมการจัดแสดงไฟทีสวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival”
** นําท่านย้อนลําลึกวัฒนธรรมกลินอายสมัยเอโดะ ณ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวัติศาสตร์
** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึงสัญลักษณ์ของญีปุ่ น ณ เมืองมัตสึ ดะ
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** เพลิดเพลินกับการนังรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจ”ิ
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นําแร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิมไม่อนั
** บริ การท่านด้วยนําดืมทีญีปุ่ นท่านละ ขวด/วัน

กําหนดการเดินทาง

- / - กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์ - มีนาคม (วันมาฆบูชา) / - มีนาคม

(หากท่ านมีจองตัวภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทียวบินกับเจ้าหน้ าที ก่ อนจองตัวค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

. น.

พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ นเครื อง
22.30 น.
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG640 หรื อ TG642
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง / เวลาท้องถินจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
**กรณี เดินทางด้วยคณะ - ก.พ. / ก.พ.- มี.ค. / - มี.ค. เดินทางเทียวบินที TG6 BKK-NRT 22.30-06.15
**กรณี เดินทางด้วยคณะ - ก.พ. เดินทางเทียวบินที TG642 BKK-NRT 23.55-07.35

วันทีสอง

ฮาโกเน่ - ล่ องเรื อทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อนั
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06.15 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” แหล่งท่องเทียวยอดนิยมที มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังและมีบ่อนําพุร้อนซุ กซ่อนอยู่
มากมาย
จากนันนําทุกท่าน “ล่องเรื อโจรสลัด”(ล่องสัน นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือให้ท่านได้สัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนําจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเมือกว่า
, ปี ทีแล้ว ต่อด้วยนําท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”(โดยรถบัส) หุบเขานรก ทีเกิดขึนจากการปะทุ
ขึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดบ่อนําร้อนผุดขึนมาจากใต้ดิน นําและควันเหล่านี จะมี
ส่วนผสมของกํามะถันอยู่ดว้ ยโดยความร้อนของนําทีผุดขึนมานันสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที
ต้มมจากบ่อนี เปลือกของไข่จะมีสีดาํ สนิทซึ งคนญีปุ่ นเชื อกันว่า “กินไข่ดาํ หนึ งฟองจะทําให้อายุยืนขึนเจ็ดปี ”

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเทศกาล “มัตสึ ดะ ซากุระ” (Matsuda Sakura Matsuri) หรื อเทศกาลชมดอกซากุระบานทีญีปุ่ น เป็ น
เทศกาลที มีชือเสี ยงแห่ งหนึ งในการท่องเทียวญีปุ่ น จัดขึนบนเนินเขาเมืองมัตสึ ดะ และเป็ นสถานทีแรกๆทีดอก
ซากุระเริ มบานในประเทศญีปุ่ นตังแต่ตน้ เดือน ก.พ.-ต้นเดือน มี.ค. ให้ทุกท่านได้ตืนตาไปกับซากุระ สายพันธุ์
คือ โคซุ ซากุระ และคาวาซุซากุระ ทีปลูกลดหลันไล่ไปตามความสวยงามของเนินเขา สี ชมพูของซากุระตัดกับสี
เหลืองของแปลงดอกนาโนะฮานะได้อย่างลงตัว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที สวยงาม หากท้องฟ้ าเปิ ด
ท่านจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง จากนันนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนําทีเกิดจากการละลายของ
หิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ทีใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พืนดิน และซึ มไปยังบ่อนําแต่ละบ่อ ดังนันนําทีอยู่
ในบ่อ จะเป็ นนําทีใสสะอาด และสดชืนมากในปี
สถานทีแห่งนียังได้ถูกเลือกให้เป็ น ใน อันดับ
แหล่งนําจากธรรมชาติทีดีทีสุดของญีปุ่ นอีกด้วย

พิเศษ!

 พักที FUJINOBOU KAEN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึนชื อของญีปุ่ น แบบไม่อนั
ณ โรงแรมทีพักแห่ งนี ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนําแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนนเซ็น
เพือผ่อนคลายความเมือยล้า การอาบนําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี,
ผ่อนคลายความเมือยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย
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นังรถไฟชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - ซาโนะ เอาท์ เล็ต - เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura
Festival

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเปลียนอิริยาบถในการเดินทาง ด้วยการนังรถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟท้องถินทีสามารถ
มองเห็นวิว "ภูเขาไฟฟูจิ" ทีเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่น และมีความสูงทีสุดในญีปุ่ น สู งถึง ,
เมตร รู ปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็ นภูเขาทีมีรูปทรงสวยทีสุ ดในโลก คือมีความสมมาตรกันทุกด้าน ตัวภูเขา
ทํามุม องศากับพืนราบ และมีหิมะปกคลุมเป็ นสีขาวโพลนทียอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทังปี คนญีปุ่ นมีความ
เชือทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกียวกับภูเขาไฟฟูจิมาตังแต่อดีตจนปั จจุบนั ภูเขาไฟฟูจิจดั ว่าเป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึนอยู่กับสภาพท้ องฟ้ าอากาศเปิ ด)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์ เล็ต” ศูนย์รวมแห่ งสิ นค้าชันนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื อผ้า เป็ นต้น เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง และเลือกซื อของฝากอย่างเต็มที

 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ งาน “เทศกาลโดมหิมะ” (Yunishigawa Kamakura Festival) จัดขึนที Yunishikawa
Onsen ของเมืองนิ กโก้ จังหวัดโทะชิงิ เทศกาลนีท่านจะได้ชมความสวยงามของบ้านหิ มะ และมีการจัดแสดงไฟ
ในช่วงเย็นให้บรรยากาศมีความโรแมนติก และสวยงามตลอดริ มแม่นาํ และยังมีลานกิจกรรมลานสกีให้ท่านได้
เล่น อาทิ กระดานเลือน เป็ นต้น (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)

 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักที NASU MID CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ ดาว

วันทีสี

เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - โตเกียว - ย่ านชินจูกุ - โอไดบะ+ห้ างไดเวอร์ ซิตี โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village
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 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่ งประวัติศาสตร์ ทียังคงไว้ซึงวัฒนธรรมและกลินอายในสมัยเอโดะ
บรรยากาศของเมืองนีท่านจะได้พบเห็น บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตังเรี ยงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆัง) จะมีเสี ยงระฆังบอกเวลา คุณจะรู ้สึกว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะได้สัมผัสความเป็ นญีปุ่ นแบบดังเดิมแท้ๆ และซึ มซับความรู ้สึกในสมัยเอโดะ ซึงไม่สามารถพบเห็นได้ที
โตเกียว เดินทางต่อกันที “ย่ านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็ นตรอกที มีชือเสี ยงในเมืองคาวาโกเอะ
ซึงเป็ นถนนปูดว้ ยหิ นและฝังด้วยแก้วหลากสี และด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญีปุ่นดังเดิมถึง ร้าน ร้านขาย
ลูกกวาดในตรอกนี จะส่งต่อรสชาติทีคุน้ เคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันที ผ่านไป เมือใครก็ตามได้ลอง
ย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่านี จะรู ้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็ นเด็กอีกครัง สถานทีแห่งนีเป็ นทีทีทําให้ผคู ้ นทุกรุ่ น
ตืนเต้น ทังเด็กๆ ทีไม่คุน้ เคยกับลูกกวาดแบบดังเดิมและผูใ้ หญ่ทีอยากรําลึกถึงความหลัง

นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือนําท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่ งความเจริ ญอันดับหนึ งของกรุ งโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ งจะมีผคู ้ นนับหมืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ น
จุดนัดพบยอดนิ ยมอีกด้วย เชิ ญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื อผ้า,
รองเท้าแฟชัน และเครื องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื อ” สิ นค้าตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนันนําท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งช้อปปิ งชือดังอีกแห่ งของญีปุ่ นซึ งตังอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานทีออกเดทของ
หนุ่มสาวญีปุ่ นทีได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคทีสุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ทีพาด
ผ่านจากโอไดบะสู่ เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตังตระหง่านอยู่ รวมทัง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ชนญี
ั ปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว และนําท่านเดินทางสู่ หา้ ง “DiverCity Tokyo Plaza”
ซึงเป็ นอีกหนึงสถานทีถูกสร้างขึนมาเพือดึงดูดนักท่องเทียวทังชาวญีปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์
“Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ งขนาดใหญ่ทีมีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ถึง ร้าน นําท่านเดินทาง
ลอดทางด่วนพิเศษซึ งเป็ นอุโมงค์ใต้ทะเล หรื อ ทีญีปุ่ นเรี ยกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์ ” ซึงความพิเศษของทาง
ด่วนนี อยูท่ ีการเป็ นทางด่วนทีได้รับการรับรองให้เป็ นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานทียาวทีสุดในโลก ซึ งจะแวะ
จุดพักรถชมวิวตรงบริ เวณกลางทาง ซึ งมีชือเรี ยกว่า TOKYO BAY OASIS หรื อ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ งห้อยแห่ ง
ทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ งก่อสร้างทีมนุษย์สร้างขึนในอ่าวโตเกียว ซึ ง
นอกจากจะเป็ นทีพักรถแล้วทีนีก็ยงั มีร้านขายของทีระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พกั ผ่อนหย่อนใจกัน
อีกด้วย จากนันให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับหมู่บา้ นเยอรมันภายใต้บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาล
ประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village” การประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า ล้านดวง
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ในช่วงฤดูหนาวของทีนี ยิงใหญ่ทีสุดในจังหวัดจิบะและถือเป็ น “หนึงในสามการประดับประดาไฟทียิงใหญ่
ทีสุ ดในภูมิภาคตะวันออก” อีกด้วย

 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที NARITA GATEWAY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ ดาว

วันทีห้า

วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่ า - สนามบินนาริตะ

.30 น.
22.30 น.

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 677
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านชม “วัดนาริ ตะซั น” ตังอยูบ่ นเนิ นเขากลางเมืองนาริ ตะ วัดทีได้รับความนิยมอย่างสู งโดยเฉพาะ
อย่างยิงในวันขึนปี ใหม่จะคลาคลําไปด้วยผูค้ นทีมาขอพรสิ งศักดิสิ ทธิ เลือกซื อ “เครื องราง” หรื อ “ฮู”้ ต่างๆ
รวมทังสิ นค้าพืนเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็ นกันเอง
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชันนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื อผ้า เป็ นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพือให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ ง และเลือกซื อของฝากอย่างเต็มที อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื อ” สิ นค้าที
สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทังโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนี อาจมีการปรับย่าน และสถานทีตัง ได้ตามความเหมาะสม
ทังนียังคงไว้ซึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึ งถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเทียวเป็ นสําคัญโดย
มิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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**ปรับราคาบวกเพิมภาษีนํามันใหม่ ,

บาท แล้ วเรียบร้ อย**

เดินทาง - กุมภาพันธ์
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

เดินทาง - กุมภาพันธ์ / - มีนาคม
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
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เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม

(วันมาฆบูชา)

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
o ตัวเครื องบิ นไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที ระบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีสายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที / / )
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมทีพักตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ หรื อ ท่าน)
o 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)
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

บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จํากัด 22/7 ถนนอรุณอมริ นทร์ แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพ
ใบอน าุ ตประกอบนําเทียว เลขที /
Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th E-mail: info@chill.co.th

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 (นับจากวันทีส่ งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
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
ควรแจ้งพร้ อมสํ ารองทีนัง หรื อ วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่ างช้ า
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
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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 ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมือเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
o เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

