อ ัตราค่าบริการ
เดินทาง

ราคาท ัวร์
ผูใ้ หญ่

เด็ กมีเตียง

เด็ กไม่มเี ตียง

จอยแลนด์

พ ักเดียว

1 – 5 ส.ค. 61

27,999

27,999

27,999

18,999

10,900

8 – 12 ส.ค. 61

28,999

28,999

28,999

19,999

10,900

15 – 19 ส.ค. 61

27,999

27,999

27,999

18,999

10,900

22 – 26 ส.ค. 61

26,999

26,999

26,999

17,999

10,900

29 ส.ค. – 1 ก.ย. 61

27,999

27,999

27,999

18,999

10,900

5 – 9 ก.ย. 61

27,999

27,999

27,999

18,999

10,900

12 – 16 ก.ย. 61

27,999

27,999

27,999

18,999

10,900

19 – 23 ก.ย. 61

27,999

27,999

27,999

18,999

10,900

26 – 30 ก.ย. 61

27,999

27,999

27,999

18,999

10,900

หมายเหตุ

3 – 7 ต.ค. 61

27,999

27,999

27,999

18,999

10,900

10 – 14 ต.ค. 61

30,999

30,999

30,999

22,999

10,900

17 – 21 ต.ค. 61

30,999

30,999

30,999

22,999

10,900

24 – 28 ต.ค. 61

31,999

31,999

31,999

22,999

10,900

***ราคาเด็ ก INFANT (ตงแต่
ั
แรกเกิดถึงไม่เกิน 2 ปี ) ท่านละ 7,000 บาท***
***ราคาค่าท ัวร์ด ังกล่าวหากมีการเปลียนแปลงค่าตวเครื
ั
องบินภาษีสนามบินภาษีนําม ันของสายการบิน***
***บริษ ัทฯขอสงวนสิทธิในการปร ับราคาขึนตามสายการบิน***

ว ันแรก
06.00 น.
09.15 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินค ันไซ – กิฟุ
( - / - / ข้าวปัน )
ั 3 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการ
พร ้อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชน
บิน SCOOT เจ ้าหน ้าทีให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกด ้านเอกสารก่อนขึนเครือง
่ ระเทศญีปุ่ น โดยสายการบิน SCOOT เทียวบินที TR866
นํ าท่านเดินทางสูป

(ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
16.55 น.

ิ
เดินทางถึง สนามบินค ันไซ เมืองโอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับนาฬกาของท่
าน เพือความ
สะดวกในการนั ดหมาย) ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าเรียบร ้อยและทําภารกิจส่วนตัว จากนั น
่ พั
นํ าท่านขึนรถปรับอากาศ เดินทางสูท
ี กเมืองโกเบ (ประเทศญีปุ่ นไม่อนุญาตให ้นํ าอาหารสด เช่น เนือสัตว์ พืช ผัก

ผลไม ้ เข ้าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ)
คํา
ทีพ ัก

บริการข้าวปัน (มือที 1) เพือความสะดวกในการเดินทาง
GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีสอง
เชา้

หมูบ
่ า้ นชริ าคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติล เกียวโต – บุฟเฟ่ต์ขาปู – ออนเซ็น
(B/L/D)
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือที 2)
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลกชริ าคาวาโกะ ทียัง คง
อนุรักษ์ บ ้าน สไตล์ญปุ่ี นขนานแท ้ดังเดิม และยังได ้รับเลือกจาก
องค์ก ารยูเ นสโก ให ้เป็ นมรดกโลกในเดือ นธั น วาคม ปี ค.ศ.
1995 บ ้านสไตล์กั ส โชสึคุร ิ จะมีค วามยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว ้าง 10 เมตร โครงสร ้างของ บ ้านสามารถรองรั บหิมะที
ตกหนั กในช่วงฤดูหนาวได ้ดี และรูปร่างของ หลังคาเหมือนกับ
สองมือ พนมของพระเจ ้า จึง เรีย กหมู่บ ้านสไตล์นี ว่า “ก ส
ั โช”
และมีผู ้คนจากทัวทุกมุมโลกหลังไหลไปชมความงามใน แต่ละปี
ไม่ตํากว่า 680,000 คน
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร (มือที 3)
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มือทาคายาม่า นํ าท่านถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ หรือ ทีว่าการอําเภอเก่าเมือง
ทาคยาม่า ซึงเป็ นจวนผู ้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นทีทํ างานและทีอยู่อ าศั ย
ของผู ้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้การปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั นนํ าท่านเดินชม หมูบ
่ า้ น Little Kyoto หรือ
ั
เขตเมืองเก่าซนมาจิ
ซูจ ิ ซึงเป็ น หมูบ
่ ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที
ยังอนุรักษ์ และคงสภาพเดิมได ้เป็ นอย่างดี อิสระให ้ ทุกท่านได ้เดินเทียวและชืน
ชมกั บ ทั ศ นี ย ภาพเมื อ งเก่ า ซึงเต็ มไปด ว้ ยบ า้ น เรื อ น โบราณ และร า้ นค า้
หลากหลาย เช่น ร ้านผลิตและจํ าหน่ายเหล ้าสาเก ร ้านทํ ามิโสะ ฯลฯ พร ้อมทัง
เลือกซือของทีระลึกพืนเมืองเฉพาะถิน เช่น ซารุโบโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดง ไม่มห
ี น ้าตา ซึงถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์หนึงของเมืองทาคายาม่า และเป็ นสินค ้ายอดนิยมเพราะแฝงไปด ้วยความเชือเกียวกับโชคลางของชาว
ญีปุ่ นอีกด ้วย และเก็บเกียวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิมชิมรสขนมหวานนานาชนิด
่ พั
สมควรแก่เวลา นํ าคณะออกเดินทางเข ้าสูท
ี ก
DAIWA ROYNET HOTEL KOBE หรือเทียบเท่า
ร ับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหาร (มือที 4) อิมอร่อยก ับเมนูมอพิ
ื เศษทีมีขาปู ให้ทา่ นได้ลมลอง
ิ
์ ปุ
รสชาติปพ
ู ร้อมนําจิมสไตสญ
ี ่ นอย่างจุใจ
่ ําแร่ธรรมชาติ เชือว่าถ ้าได ้แช่นําแร่แล ้ว จะทําให ้ผิวพรรณสวยงาม
หลังอาหารให ้ท่านได ้ผ่อนคลายกับการแชน
และช่วยให ้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน
ึ

เทียง
บ่าย

ทีพ ัก
คํา

ว ันทีสาม

โกเบ - หุน
่ ยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา - ว ัดโทไดจิเกียวโต - ว ัดคิโยมิส ึ - โอซาก้า (B / L / อิสระ)

เชา้

คํา
ทีพ ัก

บริการอาหารเชา้ (มือที 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่าน ตามหาหุน
่ Tetsujin 28 หรือหุน
่ เหล็ กหมายเลข 28 ถ ้าใครเคยไป
ดูหน
ุ่ ยนต์กันดัมขนาดเท่าจริงทีโอไดบะ โตเกียวมาแล ้ว คิดว่าน่าจะต ้องตืนตา
ตืนใจกับเจ ้าเท็ตสึจน
ิ หุน
่ เหล็กหมายเลข 28 นี ด ้วยการสร ้างขึนภายใต ้ Kobe
Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ทจะสร
ี
้างสัญลักษณ์ประจําเมืองโกเบหลังจาก
ทีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 1995 มีความสูงถึง18 เมตร จัดตังอยูท
่ สวน
ี
Wakamatsu นํ าท่าเดินทางสู่ เมืองนารา นํ าท่านชม ว ัดโทไดจิวัดหลวงพ่อ
โตแห่ ง เมื อ งนารา หรื อ ไดบุ ต สึ (Daibutsu of Nara) เป็ นหนึ งในวั ด ที มี
ชือเสีย งมากทีสุด และมีค วามสํ า คั ญ ทางประวั ต ศ
ิ าสตร์ข องประเทศญี ปุ่ น ถูก
สร ้างขึนในปี 752 เป็ นเหมือนศูนย์กลางของวัดทังหมดในประเทศและมีอท
ิ พล
เป็ นอย่างมากในยุคนั น ต่อมาเพือลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรั ฐบาลลง
จึงได ้มีการย ้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของ
วัดเป็ นอาคารไม ้ทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก โดยอาคารหลังปั จจุบันนีมีขนาดเพียง 2 ใน
3 ของอาคารดังเดิมเท่านั น ภายในเป็ นทีประดิษฐานของหลวงพ่อ โตหรือ ได
บุตสึเดน ซึงมีขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในญีปุ่ น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดทีน่าสนใจ
และเป็ นทีนิยมอย่างมากก็คอ
ื เสาไม ้ยักษ์ ซึงฐานขนาดรอบเสาร์นีมีขนาดเท่ากับ
รูจมูกของหลวงพ่อโต และด ้านล่างของเสาจะเป็ นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชือว่าหากใครสามารถรอดผ่าน
ช่องนีไปได ้ก็จะสามารถตรัสรู ้ได ้ในชาติหน ้าจากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
บริการอาหารกลางว ัน (มือที 6)
ึ รือว ัดนําใสทีติดรอบสุดท ้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที
ชมท่านว ัดคิโยมิสห
ใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั
บ
่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีทอ
่ นซุงวางเรียงซ ้อน
กันตามแนวนอนตังจากพืนดินขึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึงไม่
ใช ้ตะปูสักตัว ใช ้วิธีการเข ้าลิม เหมือนเรือนไทย วัดนีมีอายุเก่าแก่ยงกว่
ิ
า
กรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล ้ว เป็ นทีประดิษฐานของเทพเอปิ ส ึ เทพ
ั ว์อ วโลกิเ ตศวร จาก
เจ ้าแห่ง ความรํ ารวย มั งคั ง นม ส
ั การพระโพธิส ต
ระเบียงแห่งนีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีสวยทีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได ้งดงาม พร ้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และ
ั ดิส ท
ิ ดืมนํ าศ ก
ิ ธิสามสายอั น เกิด ขึนจากธรรมชาติท ีไหลมาจาก
เช ญ
เทือ กเขาโดยเชือว่ า สายแรก รวย สายทีสอง สวย-หล่ อ สายทีสาม
แข็งแรง ระหว่างทางท่านจะได ้สัมผัสกับร ้านค ้าญีปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และเลือกซือสินค ้าพืนเมืองทีระลึก
เกียวกับญีปุ่ นขนานแท ้ อาทิ ขนมโมจิ ทีขึนชือทีสุดของญีปุ่ น มีให ้ท่านได ้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่ จะเป็ นไส ้
ถัวแดงสูตรดังเดิม ไส ้สตรอเบอร์รี ชอคโกแลต เป็ นต ้น หรือว่าจะเป็ นชาเกียวโต ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ทโด่
ี ง
ดังทีสุดในญีปุ่ น คือเกอิชา เป็ นตุ๊กตาแต่งกายด ้วยชุดกิโมโนประจํ าชาติอย่างเต็มรูปแบบ ซึงควรค่าแก่เป็ นของ
ฝากของทีระลึกในราคาย่อมเยาเครืองเซรามิค ญีปุ่ น ทังกานํ าชา ถ ้วย ชาม ต่างๆ และของทีระลึก อีกมากมาย
นอกจากนียังมีไอศกรีมชาเขียวทีขึนชือของเมืองเกียวโตให ้ท่านได ้เลือกลิมลองอีกด ้วย
ั
อิสระอาหารคําตามอ ัธยาศย
OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีส ี
เชา้

ื Option เทียวยูนเิ วอร์แซลเจแปน (B / อิสระ/ อิสระ)
อิสระท่องเทียว FREE DAY เต็ มว ัน หรือ เลือกซอ
บริการอาหารเชา้ (มือที 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Option A :

อิสระท่องเทียว FREE DAY เต็ มว ัน (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ตะลุยโกเบ ตามหาหุน
่ Tetsujin 28 หรือหุน
่ เหล็กหมายเลข 28 โดยไกด์แนะนําถ ้าใครเคยไปดูหน
ุ่ ยนต์
กันดัมขนาดเท่าจริงทีโอไดบะ โตเกียวมาแล ้ว คิดว่าน่าจะต ้องตืนตาตืนใจกับเจ ้าเท็ตสึจน
ิ หุน
่ เหล็กหมายเลข 28 นี ด ้วย
การสร ้างขึนภายใต ้ Kobe Tetsujin Project มีวัตถุประสงค์ทจะสร
ี
้างสัญลักษณ์ประจําเมืองโกเบหลังจากทีเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในปี 1995 มีความสูงถึง18 เมตร จัดตังอยูท
่ สวน
ี
Wakamatsu
แนะนําสถานทีท่องเทียวในโกเบอืนๆ
ถนน Motomachi
ใครเป็ นขาช ้อปปิ งก็ต ้องมาย่านนีกันเลย ถนนซันโนมิยะ และถนนโมโตมาจิ ทีนีจะได ้พบกับ
ร า้ นรวงที ตกแต่ ง แบบเก๋ ๆ และห า้ งไดมารู ข นาดใหญ่ ยั ก ษ์ ตั ว ตึก มี ก ารออกแบบสไตล์ ยุ โ รปภายในมี ร า้ นค า้
มากกว่า 70 ร ้านให ้เดินเล่นได ้ตามสะดวก
China Town
ไปหาอาหารจีนอร่อยๆ กินกัน ทีไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ ทีย่านนั นกินมาชิ(Nankin – mashi) จะ
เจอประตูมังกรทางเข ้า ทีเป็ นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์ ถึงเป็ นไชน่าทาวน์ทเล็
ี กทีสุดในญีปุ่ น
ยอดเขารอกโกะ ขึน Rokko Cable Car แล ้วต่อบัสขึนไปที Rokko Garden Terrace ชมความงามตรงจุดชมวิว ถ ้าได ้
ชมวิวตอนกลางคืน จะได ้เห็นวิวเมืองโกเบยามคําคืนแบบพาโนรามา ทีนีนอกจาก จุดชมวิวเมืองโกเบทีสวยงามแล ้ว ยัง

เทียง
บ่าย

-

-

มีทเที
ี ยวตามจุดอืนๆอีก เช่น Rokko International Musical Box Museum ทีเราสามารถทํา กล่องดนตรีของเราเองได ้
ด ว้ ย หรื อ Rokko Alpine Botanical Garden สวนพฤกษชาติ ท ี มี ด อกไม แ
้ ละต น
้ ไม ม
้ ากกว่ า 1,500 พั น ธุ์ ถ า้ มา
ตาม ฤดูกาลก็จะได ้เห็นต ้นซากุระ ต ้นเมเปิ ล หรือดอกไม ้อืนๆ บานสะพรัง ให ้เราได ้ดืมดํากับธรรมชาติได ้อย่างเต็มที

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพือไม่เป็ นการรบกวนเวลา**
Option B :

ํ ระเพิมท่านละ 3,000 บาท (ราคานีไม่รวมค่าเดินทาง)
ื ัตรเทียวยูนเิ วอร์แซลเจแปน ชา
เลือกซอบ
ยูนเิ วอร์แซลสตูดโิ อร่วมสนุกท ้าทายกับเครืองเล่นหลากหลายชนิดตืนเต ้นระทึก
ใจจากหนั งดังทีท่านชืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม ้จากเรือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือ
ผจญภั ย กั บ ไดโนเสาร์จ ากเรื อง“จู ร าสสิค พาร์ค ” นั งเรื อ เพื อพบกั บ ความน่ า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช ้ทุนสร ้างมหาศาลกว่า 1,500
ล ้านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุ กสนานไปกับเครืองเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร์
แมน ทีรอให ้ท่านพิสจ
ู น์ความมันส์ พร ้อมทังพบกับโซนตัวการ์ตน
ู สําหรับเด็กโซน
วั น เดอร์แ ลนด์ เป็ นโซนสวนสนุ ก สไตล์ค รอบครั ว ให ้ท่า นได ้เพลิด เพลิน กั บ ตั ว
การ์ตูนสุด น่ ารั ก ชือดัง ของญีปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให ้
ท่านพบกับโซนใหม่ลา่ สุดทีจะเปิ ดตัวเมือวันที 15 กรกฎาคมนี คือโซน“HARRY POTTER” ให ้ท่านได ้ดืมดํากับ
บรรยากาศทีจําลองมาจากในเรืองแฮรรีพอร์ตเอร์กน
ั เลยทีเดียว

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพือไม่เป็ นการรบกวนเวลา**
ทีพ ัก

OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้า
เชา้

้ ปปิ งชน
ิ ไซบาช ิ - สนามบินค ันไซ - กรุงเทพฯ (B /อิสระ /-)
ปราสาทโอซาก้า – JTC DUTY FREE - ชอ
บริการอาหารเชา้ (มือที 10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)ซึงถือได ้ว่าเป็ นสัญลักษณ์
ของเมือ งสั ม ผั ส ความยิงใหญ่ แ ละชมนิท รรศการทีจั ด แสดงอยู่
ภายใน ซึงเล่าถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทังประวัตแ
ิ ละข ้าว
ของเครื องใช ้ต่ า งๆของโชกุน ฮิเ ดโยชิโ ตโยโตมิ ผู ม
้ ีคํ า สั งให ้
ก่อ สร ้างปราสาทแห่ง นี นํ า ท่า นเลือ กซือสิน ค ้าปลอดภาษี JTC
DUTY FREEเลือกซือสินค ้าทีระลึกปลอดภาษี นานาชนิด จากนั น
้ ปปิ งย่านชน
ิ ไซบาชย
ิ า่ นช ้อปปิ งชือดังของนคร โอซาก ้า
ท่านชอ
ภายในย่า นนี มีร ้านค ้าเก่า แก่ปะปนไปกับ ร ้านค ้าอั น ทั น สมั ย และ
สินค ้าหลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผู ้ใหญ่ ซึงย่านนีถือว่า
เป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชันนํ าแห่งหนึงของนครโอซาก ้า อีกทัง
ยังมีร ้านอาหารทะเลขึนชือมากมายซึงเสน่หอ
์ ย่างหนึงคือ ทุกร ้าน
จะประดับประดาร ้านของตนด ้วยแสงไฟนีออนซึงดัดทํ าให ้เป็ นรูปปู กุ ้ง และปลาหมึก ซึงนั กท่องเทียวให ้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นทีระลึกอย่างมาก และร ้านค ้าทุกแห่ง จะพยายามสร ้างจุดเด่นให ้แก่ร ้านของตนให ้ได ้
มากทีสุด เพือดึงดูดลูกค ้าให ้เข ้ามาใช ้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคือ ตึกรูปเครืองหมายการค ้าของ กูลโิ กะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่ นนั นเอง
ั
อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศย
่ รุงเทพฯ
ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านสู่ สนามบินคันไซ เพือเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เทียวบินที TR867
เหินฟ้ าสูก

เทียง
18.05 น.

(ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
21.55 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมสามารถสล ับปร ับเปลียนได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า**

ทางบริษ ัทเริมต้นและจบการบริการทีสนามบินดอนเมืองเท่านน
ั
กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจ ังหว ัดหรือต่างประเทศ และจะทําการสํารองตวเครื
ั
องบินหรือยานพาหนะอืนๆ
้ า่ ยในสว่ นนีทีเกิดขึน
เพือใชเ้ ดินทางมาและกล ับจากสนามบินดอนเมืองนน
ั ทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจ
้ า่ ยทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษ ัท
เนืองจากเป็นค่าใชจ
ฉะนนท่
ั านควรจะให้กรุป
๊ Final 100% ก่อนทีจะสํารองตวเครื
ั
องบิน หรือยานพาหนะอืนๆ

่ เลือกทีนงโดยระบบสายการบิ
* ตวสายการบิ
ั
นไม่สามารถระบุทน
ี งั ใชว้ ธ
ิ ี RANDOM คือการสุม
ั
น*
การจ ัดทีนงบนเครื
ั
องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก
้ ําหนด ทางผูจ
้ ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่จะทําการ Request ให้ได้เท่านน
ั งดการคืนบ ัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง
ทางสายการบินไม่มรี ะบบคืนเงินบางสว่ น

หากผูโ้ ดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญีปุ่น
จากเจ้าหน้าทีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า
้ า
เมืองทีประเทศญีปุ่นทางผูจ
้ ัดและทางสายการบินจะไม่สามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยทีเกิดขึนทุกกรณี
ผูโ้ ดยสารอาจจะต้องร ับผิดชอบค่าปร ับทีประเทศญีปุ่นเรียกเก็บ
ผูโ้ ดยสารต้องรอกล ับประเทศไทยในเทียวบินถ ัดไปทีมีทน
ี งว่
ั างหรือตามว ันเดินทางของตวเครื
ั
องบิน
ทงนี
ั แล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ
้ ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

เงือนไขห้องพ ัก :
1. โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิ รม
์ 100% ซึงอาจจะมีการเปลียนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ ้งให ้ทราบพร ้อมกับใบนั ด
หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให ้อยูใ่ นระดับเดียวกัน
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่ น ห ้องพักจะมีขนาดค่อนข ้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มบ
ี ริการห ้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนันทาง
บริษัททัวร์จะจัดห ้องพักให ้ท่านแยกเป็ น 2 ห ้องพักแทน คือ 1 ห ้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห ้องพักเดียว (พัก 1 ท่าน)
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่ น ไม่มบ
ี ริการห ้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีทห
ี ้องพักแบบเตียงคูโ่ รงแรมนันเต็ม (TWIN) ทาง
บริษัททัวร์จะจัดห ้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให ้ท่านแทน
4. กรณีโรงแรมทีเข ้าพัก ไม่มบ
ี ริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะนํ าคณะเข ้าใช ้บริการออนเซ็นทีอยู่บริเวณใกล ้เคียงแทน

(เฉพาะรายการท ัวร์ทระบุ
ี
โปรแกรมอาบนําแร่ธรรมชาติเท่านน)
ั

ราคาท ัวร์รวม
1. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ
3. ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าทีพักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
6.ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งทีมี
7. ค่านํ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
8.หัวหน ้าทัวร์นําเทียวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ราคาท ัวร์ไม่รวม
1. ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% (กรณีต ้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี )
้จ่
2. ค่าใช ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง อาหารและเครืองดืมทีสังเพิม
3. ค่านํ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
4. ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถินท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชําระทีสนามบินดอนเมือง ในว ัน
เช็คอิน)
6. ทิปห ัวหน้าท ัวร์ ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอ
ิ ธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
สงวนสท
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 15,000 บาท หรือท่านละ 20,000 กรณีเดินทางตรงก ับว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ หากมีการ
ิ ธิในการยึดม ัดจําหรือค่าท ัวร์ทงหมด
ยกเลิกภายหล ัง ทางบริษท
ั ขอสงวนสท
ั
เนืองจากทางบริษท
ั ฯ ได้ชําระค่าตวั
่ นทีเหลือ กรุณาชําระ 30 ว ันก่อนการเดินทาง
เครืองบินเต็ มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ค่าท ัวร์สว
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีทนัี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ชี อื
ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ื
2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ชี อในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ
และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว ***ในกรณีทวี ัน
เดินทางตรงก ับว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 45 ว ัน
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่
นั กท่องเทียว เช่น การสํารองทีนั งตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

3. การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนี ักท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 30 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสําหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี
ี นักท่องเทียวร่วมเดินทางน ้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้กับ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 15 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมี
นั กท่องเทียวร่วมเดินทางน ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือ
เดินทาง และอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทาง
บริษัทพร ้อมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์
ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทียว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบต
ั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
ั อืน เป็ นต ้น
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่า
ภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
ข้อควรทราบ
ั
่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย ผูท
จากมาตรการยกเว้นวีซา
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ปุ่นไม่
เกิน 15 ว ันไม่วา
่ จะด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอนการ
ั
ตรวจเข้าเมืองเพือยืนย ันการมีคณ
ุ สมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น* ด ังต่อไปนี
ตวเครื
ั
องบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
้ า่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพําน ักในประเทศญีปุ่นได้
สิงทียืนย ันว่าท่านสามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
(เช่น เงินสด บ ัตรเครดิต เป็นต้น)
ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพําน ักในประเทศญีปุ่น
(เช่น คนรูจ
้ ัก โรงแรม และอืนๆ) ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพําน ักในประเทศญีปุ่น ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และ
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าที
รวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซป
ตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที
กําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านั น
3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห ้ามนํ าผลิตภัณฑ์ททํ
ี ามาจากพืช และเนือสัตว์ทุกชนิดเข ้าประเทศ เช่น ผั ก ผลไม ้สด ไข่
เนือสัตว์ ไส ้กรอกฯ เพือเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ ้าหน ้าทีตรวจพบ จะต ้องเสียค่าปรับในอัตรา
ทีสูงมาก
หมายเหตุ
ิ ธิในการออกท ัวร์ตงแต่
1.บริษ ัทฯขอสงวนสท
ั
30 ท่านขึนไป หากมีลก
ู ท ัวร์ตากว่
ํ
านีอาจจะต้องมีการปร ับราคาขึน
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกเทียวบิน, การประท ้วง, การ
นั ดหยุดงาน, ก่อจลาจลหรือกรณีทท่
ี านถูกปฏิเสธการเข ้าหรือออกเมืองจากเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมือง หรือเจ ้าหน ้าทีกรม
แรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค ้าทีมีความประสงค์ทจะเดิ
ี
นทางไปท่องเทียวเท่านั น
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือเพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล ้ว

โปรดอ่านทุกข้อในรายการท ัวร์โดยละเอียด
ั
หากมีขอ
้ สงสยกรุ
ณาสอบถามก่อนทําการจองทุกครงั

