 บินกับ Japan Airlines สายการบินระดับ 5 ดาว บริการแบบ Full Service
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงั คงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญปี่ ุ่ นขนานแท้ ด้งั เดิม
 หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
 ชมความยิง่ ใหญ่ อลังการของ เจแปนแอลป์ และเขือ่ นคุโรเบะ
 วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนา้ ใส มีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี
 ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ ที่สถิตของพระแม่ โพสภ
 Mitsui Outlet แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์ เนมระดับโลก
 Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดีย่ ว

17 – 21 เมษายน 61

::ราคาโปรโมชั่ น!!!ไม่ มีราคาเด็ก::
39,900.-

8,900.-

19 – 23 เมษายน 61

39,900.-

8,900.-

10 – 14 พฤษภาคม 61

39,900.-

8,900.-

23 – 27 พฤษภาคม 61

39,900.-

8,900.-

06 – 10 มิถุนายน 61

37,900.-

8,900.-

ราคาอืน่ ๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ากว่ า 2 ปี ) ราคา 6,900 บาท
2. จอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ราคา 29,900 บาท
วันที่ 1
กรุ งเทพฯ – นาโกย่า
22.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์ เตอร์ R
ของสายการบิน Japan Airlines (JL) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
บัตรขึ้นเครื่ อง
ท่ าอากาศยานชุ บุ (นาโกย่ า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิ ราคาวาโกะ – ทาคายาม่ า – ทีว่ ่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่ า –
หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
00.55 น.
ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานชุ บุ เมืองนาโกย่ า โดยเที่ยวบินที่ JL738 เดินทางด้วยเครื่ องบิน ลาใหญ่ ที่นั่งกว้าง
สะดวกสบาย บริ การระดับ 5 ดาว บริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่ 2
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08.15 น.

กลางวัน

เย็น
ค่า

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานชุ บุ เมืองนาโกย่ า ประเทศญี่ปุ่น นาโกย่าเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชุ บุ ซึ่ งอยูต่ รง
กลางประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
รั บ สั ม ภาระเรี ยบร้ อ ยแล้ ว จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทาง
สู่ หมู่ บ้ า นมรดกโลกชิ ร าคาวาโกะ ที่ ย งั คงอนุ รัก ษ์บ้าน
สไตล์ ญี่ ปุ่ นขนานแท้ ด้ ั งเดิ ม และยัง ได้ รั บ เลื อ กจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม 1995
บ้านสไตล์ก ัส โช-สึ คุริ จะมี ค วามยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับ
หิ ม ะที่ ต กหนั ก ในช่ ว งฤดู ห นาวได้ ดี และรู ป ร่ า งของ
หลังคาเหมื อนกับ สองมื อพนมของพระเจ้า จึ งเรี ยกหมู่ บ ้านสไตล์น้ ี ว่า “กัส โช” และมี ผูค้ นจากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก
หลัง่ ไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองทาคายาม่ า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผูค้ นที่เป็ น
มิตร นาท่านชม ทาคายาม่ า จินยะ หรื อ ที่ว่าการอาเภอเก่ าเมืองทาคายาม่ า ซึ่ งเป็ นจวนผูว้ ่าแห่ งเมื องทาคายาม่า
เป็ นที่ทางานและที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
กุกาวา ในสมัยเอโดะ
จากนั้นนาท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่ าซันมาจิ ซู จิ ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่สมัยเอโดะ
กว่า 300 ปี ก่อน ที่ยงั อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็ นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่ นชมกับทัศนียภาพ
เมืองเก่าซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจาหน่ายเหล้าสาเก ร้านทามิโสะ
ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุ โบะโบะ หรื อ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสี แดงไม่มีหน้าตา
ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็ นสิ นค้ายอดนิ ยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่ อเกี่ยวกับโชค
ลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของ
หวานนานาชนิดอีกด้วย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ Best Western Takayama Hotel ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า เมืองทาคายาม่ า
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริ ษทั จะส่ งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
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วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

เย็น

เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่ า – เขื่อนคุโรเบะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า-คุโรเบะ ซึ่ง
เป็ นส่ วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ นาท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยามะ จากนั้นนาท่านโดยสารเคเบิล้ คาร์ ลอดภูเขาสู่
สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่าง
ทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่ า มีความสู ง 3,015 เมตร ซึ่งสู งเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยัง
เป็ นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงาม
น่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ งในวันที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุก
ท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็ นกาแพงหิ มะสู งชัน (SNOW WALL) สู งกว่าสิ บเมตร สัมผัสกับความ
ขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็ นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการ
บันทึกภาพที่ประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยูส่ ู งที่สุดใน
ญี่ปุ่น จากนั้น นาท่านโดยสารกระเช้ าไฟฟ้ า ที่ไม่มีเสา
กลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ นา
ท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไป
ยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ง
เป็ นเคเบิ้ลคาร์ แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้
จนสุ ดเส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหิ มะที่ตกรุ นแรงมาก
ในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็ นเขื่อนยักษ์
กั้นน้ าที่ใหญ่มหึ มาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสู งถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่ งใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิก
จนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
พักที่ Daiwa Roynet Gifu ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า เมืองกิฟุ
โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริ ษทั จะส่ งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
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วันที่ 4
เช้ า

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ – วัดคิโยมิสึ (วัดนา้ ใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี จากนั้นจากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้ าฟูชิมิอิ
นาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็ นที่นบั ถือยิง่ ของประชาชนที่มาสักการะ
ขอพร ให้ มี ค วามเป็ นอยู่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องเรื่ อ งพื ช พรรณธั ญ ญาหาร น าท่ า น
สักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ ปุ่นชื่ อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผูค้ อยนา
ข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่ านจะได้ตื่นตากับรู ปปั้ นของเทพ
จิ้ ง จอกที่ มี จ านวนมากมายแล้ ว น าท่ า นชม ศาลโทริ อิ ซุ ้ ม ประตู สี แดงที่ เป็ น
สัญลักษณ์ ของศาลเจ้าที่ มีมากกว่าร้ อยต้นทอดตัวยาวตามเส้ นทางของไหล่เขาลดหลัน่ กันบนเส้ นทางยาวถึ ง 4
กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์ เรื่ อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่ องวิ่งลอดซุ ้มประตู
เพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา นาท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส มีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่า
เมื องเกี ยวโต คื อยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่ นอันเป็ นเอกลักษณ์ ของวัดคือ ห้อง
โถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ ายัน และสิ่ งที่น่า
อัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลก และเชิ ญ ทุ ก ท่ า นได้ดื่ ม น้ าศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ สามสายอัน เกิ ด ขึ้ น จาก
ธรรมชาติ ที่ไหลมาจากเทื อกเขาอี กด้วย จากนั้นให้ท่าน อิสระช้ อปปิ้ ง ณ ถนน
กานา้ ชา ซึ่ งตั้งอยูร่ ะหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่ งมีสินค้าพื้นเมืองนานา
ชนิ ด เช่น รองเท้าโซริ (รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบาญี่ปุ่น, ขมมชูครี มสอดไส้นานาชนิด ,
ร้าน 1,000 เยน, ชาเขี ยวเกี ยวโต ที่ ข้ ึ นชื่ ออี กแห่ งหนึ่ งของญี่ ปุ่ น, ของที่ ระลึ กแบบญี่ ปุ่ นดั้งเดิ ม เป็ นต้น จากนั้น
เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรื อบางทีเราก็เรี ยกว่าวัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ของเมือง
เกี ยวโต มี ตานานเกี่ ยวกับการ์ ตูนเรื่ องอิกคิ วซัง ที่ วดั นี้ วัดนี้ เคยเป็ นที่พานัก
ของโชกุ น อาชิ ค างะ โยชิ มิ ซึ (Shogun Ashikaga Yoshimitsu) ผูท้ ี่ ช อบทาย
ปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการ์ ตูน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดิ นทางสู่ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้
ท่ า นอิ ส ระเพลิ ด เพลิ น กับ การช้ อ ปปิ้ งร้ า นค้า แบรนด์ เนมชั้ นน าและ
ร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารนานาชาติกว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอ้าท์
เลตที่ มี ข นาดใหญ่ อี ก แห่ ง หนึ่ งในญี่ ปุ่ นมี ค วามมี ค วามใหญ่ ป ระมาณ
39,000 ตารางเมตร และถู กออกแบบให้มี ล ักษณะคล้ายกับ เมื องนิ วออร์
ลีนส์ซ่ ึ งเป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริ กาอีกด้วย
อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ ท่านสะดวกในการช้ อปปิ ้ งได้ อย่ างเต็มที่
ค่า
พักที่ Castle Plaza Nagoya ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า เมืองนาโกย่า
โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริ ษทั จะส่ งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
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วันที่ 5
เช้ า

ท่ าอากาศยานชุ บุ (นาโกย่ า) – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (8)
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชุบุ เพื่อเตรี ยมตัวกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร
09.55 น.
ออกเดิ น ทางกลับ สู่ กรุ ง เทพมหานคร โดยเที่ ย วบิ น ที่ JL737 เดิ น ทางด้ว ยเครื่ อ งบิ น ล าใหญ่ ที่ นั่ ง กว้า ง
สะดวกสบาย บริ การระดับ 5 ดาว บริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
13.55 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ
***ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงวางมัดจา
เพือ่ ประโยชน์ ของท่านเอง***
หมายเหตุ :
1. โรงแรมที่ญปี่ ุ่ นห้ องค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมไม่ มีห้องสาหรับนอน 3 ท่ าน ท่ านอาจจะต้ องพักเป็ นห้ องทีน่ อน 2 ท่ าน
และห้ องทีน่ อน 1 ท่าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และในกรณีทพี่ กั 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่ มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ในการจัดห้ องพักเป็ นเตียงดับเบิล้ สาหรับนอน 2 ท่าน
2. รายการท่องเทีย่ วอาจมีการสลับหรือเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีทมี่ ีเหตุการณ์ สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ ทไี่ ม่ ได้ อยู่ภายใต้ การควบคุมของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ ของญี่ปุ่นสามารถใช้ รถได้ 12 ชั่ วโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์ สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิ ทธิ์ใน
การสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์
ของคณะเป็ นสาคัญ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผเู ้ ดินทางจานวน 30 ท่านขึน้ ไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ ครบจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ เลือ่ นการเดินทาง หรื อ เปลีย่ นแปลงราคา
ยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 3,500 เยน ตลอดทริป กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทา
การจอง หากไม่ ชาระภายในวันทีก่ าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดทีน่ ั่งตามเงื่อนไข
อัตราค่ าบริการนี้รวม







ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน
ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ และทีวชี ่อง
พิเศษของโรงแรม เป็ นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 ทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน / ท่าน / ทริป (สาหรับกรุ๊ ปทีม่ ีหัวหน้ าทัวร์ และแต่ จะพอใจในการบริการ)
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระค่ามัดจา ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน
 ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือภายใน 25 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ท้ งั หมด
 กรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้น ทางบริ ษทั ฯ ต้องมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
คืนค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณี ใดก็ตาม
 เมื่อออกตัว๋ แล้ว หากท่ านมีเหตุบางประการทาให้ เดินทางไม่ ได้ ไม่ สามารถขอคืนค่ าตั๋วได้ เนื่องจากเป็ นนโยบายของ
สายการบิน
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หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
 ในกรณี ที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง
 ตัว๋ เครื่ องบินที่ออกเป็ นกรุ๊ ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อขอคืนเงินได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรื อเหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อทรัพย์สินสู ญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรื อจากการโจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณี ที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ที่ท่านสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การใดๆ หรื อไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรื อไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุ
ไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่ งผิดกฎหมาย สิ่ งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม
 กรณี ที่ท่านใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะอยูด่ ว้ ยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุ รกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการ
มีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
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3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพานักอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม เป็ นต้น)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
เอกสารทีอ่ าจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศญีป่ ุ่ น ทางบริษัทฯ ได้ มีการจัดเตรียมไว้ ให้ แล้ ว
ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองที่ประเทศญีป่ ุ่ นด้ วย
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
(กรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูไ่ ม่ต่าว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรื อมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ
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