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NT159
ทวัรญ์ปีุ่ น ชมซากรุะบาน โอซากา้ โตเกยีว เกยีวโต 6 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 3 คนื ,

TOMINOKO HOTEL  , NEYAGAWA TREND HOTEL  , YOKKAICHI MIYAKO HOTEL

ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทเิชน่ PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
สมัผสับรรยากาศ "ลอ่งเรอืโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาช ิณ อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ 

ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
รนืรมยช์มทวิทศันโ์ดย "รถไฟสายโรแมนตกิ" พรอ้มชม “ดอกซากุระ” สองขา้งทาง 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลาย แชน่้าํแรอ่อนเซ็น + บุฟเฟ่ตเ์มนูขาปูยกัษ ์อมิไมอ่นั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินารติะ

21.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์
เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึเครือง

23.45 น.
เหนิฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ600(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง /



เวลาทอ้งถนิจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง [ เสรมิดว้ยบรกิาร>> เซ็ตอาหารรอ้นเมนูไก+่น้าํดมืบนเครอืง มอืเชา้ สําหรบัทกุทา่น ]

วนัท ี2
ชมซากุระ ณ สวนอเุอโนะ - วดัอาซากุสะ+ถา่ยภาพโตเกยีวสกายทร ี- ยา่นชนิจกูุ

08.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นชม “สวนอเุอโนะ” สวนสวยกลางกรุงทรีวบรวมพันธุไ์มน้านาชนดิจากทัวทกุมุมโลก และเป็นสถานทพัีกผอ่นหย่อนใจของคนโตเกยีว
สมัผสัดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรังทา่มกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์นอกจากสวนสวยแลว้
สวนอุเอโนะยังมสีวนสตัวแ์ละพพิธิภัณฑก์ลางสวนอกีดว้ย (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 

จากนันนําทกุทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ” วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
“ถนนนากามเิซะ” ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ 

และนําทกุทา่นเดนิ ถ่ายรูปคูก่ับ แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี(Tokyo Sky tree)
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร
สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา
มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทัศนข์อง
“หอคอยโตเกยีวสกายทรี”ทบีรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

บา่ย
นําทา่นสู ่“ยา่นชนิจกูุ” ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนงึของกรุงโตเกยีว ทา่นจะไดพ้บกับหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของเป็นพัน  ๆรา้น
ซงึจะมผีูค้นนับหมนืเดนิกันขวักไขว ่ถอืเป็นจดุนัดพบยอดนยิมอกีดว้ย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้มากมาย อาท ิเครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป,
นาฬกิา, เสอืผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสําอาง เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชมและซอื” สนิคา้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขนึชอืของญปีุ่ น แบบไมอ่นั

พเิศษ! ณ โรงแรมทพัีกแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าํแร่ หรือ เรียกอกีอย่างวา่ออนนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน ้าํแร่
จะทําให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีดว้ย

พกัที
TOMINOKO HOTEL OR ISAWA VIEW HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจู ิ- ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- โอวาคดุาน ิ(BUS) - ทะเลสาบปลาไหล - เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว Nabana no Sato

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นขนึสู ่“ภเูขาไฟฟจู”ิ ทตัีงตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(หรือชนัสงูสดุททีางอุทยานฯอนุญาตใหข้นึไดใ้นวันนันๆ)
เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟ

จากนันนําทกุทา่น “ลอ่งเรอืโจรสลดั” ยังบรเิวณ “ทะเลสาบอาช”ิ เพอืใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศธรรมชาติ
และชมความงามของทะเลสาบน ้าํจดืขนาดใหญ่ทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมอืกวา่ 3,000 ปีทแีลว้



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทยีง
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“หบุเขาโอวาคดุาน”ิ โดยรถบัส หบุเขานรก ทเีกดิขนึจากการปะทขุนึมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมอืหลายพันปีกอ่น
ทําใหเ้กดิบอ่น ้าํรอ้นผดุขนึมาจากใตด้นิ
น ้าํและควันเหลา่นีจะมสีว่นผสมของกํามะถันอยู่ดว้ยโดยความรอ้นของน ้าํทผีดุขนึมานันสามารถตม้ไขใ่หส้กุไดเ้ลยทเีดยีว
และไขท่ตีม้จากบอ่นีเปลอืกของไขจ่ะมสีดํีาสนทิซงึคนญปีุ่ นเชอืกันวา่ “กนิไขดํ่าหนงึฟองจะทําใหอ้ายุยืนขนึเจ็ดปี

นําทา่นชม “ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล)” ทะเลสาบอันเป็นแหลง่เพาะเลยีงปลาไหลทใีหญ่ทสีดุ
อสิระกับการเลอืกซอืผลติภัณฑท์ทํีามาจากปลาไหล อาท ิพายปลาไหล คกุกปีลาไหล กา้งปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลอืกมุมสวยๆ
เก็บภาพเป็นทรีะลกึ 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่“Nabana no Sato” เพอืชม เทศกาลประดบัไฟ
ทนีีนอกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค่าํคนืของชว่งฤดหูนาวในทกุๆปียังประดับไฟอย่างสวยงามในธมีตา่งๆหลากหลายโซน
ซงึเป็นงานจัดแสดงไฟทยีงิใหญ่ตดิอันดับ1ของญปีุ่ น (เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาวจดัขนึระหวา่ง ตลุาคม - พฤษภาคม ของทกุปี)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

พกัที
YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี4
ถนนสายนกัปราชญ ์(PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคนิคาคจุ ิ- เมอืงอาราชยิามา่ - รถไฟสายโรแมนตกิ - ป่าไผ ่-
สะพานโทเก็ตสเึคยีว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิชม ดอกซากุระ “ถนนสายนกัปราชญ ์(PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเสน้นีเป็นทางเดนิเล็ก  ๆเลยีบคลองบวิาโกะ (Biwako)
ทใีสสะอาด ผูค้นจํานวนมากทตีา่งพากันมาเดนิเลน่ชมซากรุะทอีอกดอกสะพรังเต็มตน้ตลอดสองขา้งทาง
เมอืซากรุะบานเต็มทแีลว้ถนนเสน้นีก็จะกลายเป็นสชีมพหูวานแหวว
ทําใหไ้ดบ้รรยากาศอันสดุแสนจะความโรแมนตกิทา่มกลางธรรมชาตริมิคคูลองทใีนหนงึปีจะหาชมไดพ้ยีงครังเดยีวเทา่นัน
(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทยีง
นําทา่นเดนิทางสู ่“ปราสาททอง” หรือเรียกกันวา่ “คนิคาคจุ”ิ ปราสาททสีรา้งขนึเพอืเป็นทอียู่ของโชกนุในสมัยโบราณ ตังตระหงา่นกลางสระน ้าํ
โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ปีุ่ นโบราณทไีดรั้บการดแูลและอนุรักษ์ไวอ้ย่างดเียียม
ตัวปราสาทโดดเดน่ดว้ยสทีองสอ่งประกายระยับยามกระทบแสงอาทติย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้าํคลา้ยกับมปีราสาทใตน้ ้าํอกีหนงึหลัง
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอย่างใกลช้ดิกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงอาราชยิามา่” เพอืเดนิทางไปสมัผัสกับ “รถไฟสายโรแมนตกิ (Sagano Romantic Train)” เสน่หข์องรถไฟเกา่นี
มมีุมมองทน่ีารืนรมยข์องทวิทัศน ์ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดช้มความงามของดอกซากรุะทบีานสะพรัง
(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขนึอยู่กับสภาพอากาศ) เรียบแม่น ้าํ เคยีงขา้งภเูขา ผา่น สายลม และ แสงแดดผา่น ดว้ยบรรยากาศสดุโรแมนตกิ
**ในกรณีรถไฟซากาโนเ่ต็ม ช่วงเทศกาลทอ่งเทยีว เช่น ใบไมเ้ปลยีนส,ี ซากุระ เป็นตน้ อาจเปลยีนไปนงัรถไฟ JR ทอ้งถนิแทน*

จากนันนําทา่นชมความสวยงาม ร่มรืน ของทวิไผ ่อันเขยีวขจ ีนับหมนืตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ(่Bamboo Groves)”
เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทตัีดผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเลน่ใหบ้รรยากาศทแีปลกและหาไดย้าก
ยงิถา้ชว่งไหนทมีแีสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผล่งมายังพนืดา้นลา่งก็จะยงิสวยมาก
โดยเฉพาะถา้มลีมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็นเสยีงกงิกา้นของตน้ไผก่ระทบกันไปมา บรเิวณใกล ้ๆ จะเป็นรา้นขายของพนืเมอืงททํีามาจากตน้ไม ้เชน่
ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรือเสอืเสอืสานจากไผ ่เป็นรา้นดังเดมิของคนทอ้งถนิ รา้นขายของฝาก ของทรีะลกึตา่งๆ
ซงึอยู่ระหวา่งสองขา้งทาง



กอ่นทเีราจะนําทา่นชม “สะพานโทเก็ตสเึคยีว(Togetsukyo Bridge)” หรือนยิมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge”
เป็นเสมอืนสญัลักษ์ของอาราชยิาม่า ถูกสรา้งขนึในสมัยเฮอันและมกีารบรูณะซอ่มแซมอยู่เรืองๆ
สะพานนีมคีวามสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลังนันเป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นลา่งเป็นแม่น ้าํททัีงสองฝัง เป็นบรเิวณทชีาวญปีุ่ นชนืชอบ
และเลอืงลอืวา่เป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุอกีแหง่ในเกยีวโต

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

พกัที
NEYAGAWA TREND HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี5
ปราสาทโอซากา้ - ยา่นชนิไซบาช ิ- รงิคเุอาทเ์ล็ท - ออิอนพลาซา่ - สนามบนิคนัไซ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม “ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) สรา้งขนึเพอืเป็นทอียู่ของเจา้เมอืงในสมัยโบราณ
ตัวปราสาทมทัีงหมด 8 ชนั ตังอยู่บนเนนิเขาทไีดม้กีารสํารวจและพบวา่เคยเป็นทตัีงของพระราชวังโบราณมากอ่น
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิแกรนติขนาดมหมึา และคนู ้าํขนาดใหญ่ เพอืป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึ 

จากนันเดนิทางสู ่“ชนิไซบาช”ิ ย่านชอ้ปปิงชอืดังของเมอืงโอซากา้ เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงไรช้ดีจํากัดบนถนนความยาวกวา่ 2 กโิลเมตร
ซงึมรีา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันตลอดสองขา้งทาง กับสนิคา้มากมาย ทังเสอืผา้เก๋ๆ  กระเป๋าน่ารัก  ๆรองเทา้แฟชนัสวย  ๆเครืองสําอาง
และสนิคา้ IT ทังหลาย Ipod กลอ้ง นาฬกิา Mp3 มใีหเ้ลอืกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

เทยีง
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นรงิคทุาวน ์เพอือสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสง่ทา้ยใน “รงิคเุอาทเ์ล็ท”
แหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนดิในราคาพเิศษกวา่ 120 รา้น เชน่ Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag
Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco,
Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอนื  ๆอกีมากมาย ใหท้า่นเดนิเลอืกซอืสนิคา้คณุภาพสงู 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลาซา่” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะเป็นขนมญปีุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้และของฝากไดต้ามอัธยาศัย

เย็น
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

สมควรแกเ่วลา เดนิทางสู ่“สนามบนิคนัไซ” เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ

23.55 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ611

วนัท ี6
เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ

03.50 น.
เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

[ เสรมิดว้ยบรกิาร>> เซ็ตอาหารรอ้นเมนูไก+่น้าํดมืบนเครอืง มอืค่าํ สําหรบัทกุทา่น ]

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:10 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทรีะบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวร์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัทสีายการบนิเรยีกเกบ็ (คาํนวณ ณ วันท  ี21/12/2561)

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• โรงแรมทพีกัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง ***ไมคุ่ม้ครองเดก็อายตุ่าํกวา่ 1เดอืนวงเงนิทุนชวีติท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ500,000
บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดนิทาง

• การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• น ้าํดมืทญีปีุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 4 วัน)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% + หกั ณ ทจีา่ย 3% (คา่ทวัร)์

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้

• คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร์

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัตอ่ท่าน) หรอื ซอืน ้าํหนักกระเป๋าเพมิลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 4วัน (ราคา 10 ก.ก
จ่ายเพมิ 750 บาท/เทยีว/ท่าน)

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่เปลยีนแปลงตวั กรณไีป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลยีนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท )ี

• กรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชัดเจนของคนเดนิทางแทน

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิในภายหลงั

• คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพมิเตมิตามความพงึพอใจ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ประเภทท่องเทยีวระยะสนั (สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ

เงอืนไขการสํารองทนัีง / ชําระเงนิ / การยกเลกิ
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 15,000 บาท

• สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• กรณยีกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• เนอืงดว้ยไมต่อ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษัิทฯ จะไมท่ําการเกบ็เอกสารจรงิใดๆ

• รบกวนสง่เอกสารเป็น สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทชีัดเจน และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน พรอ้มระบุหอ้งนอน,
อาหารทไีมส่ามารถทานไดต้อ้งแจง้พรอ้มสาํรองทนัีง หรอื 30 วันกอ่นการเดนิทาง เป็นอยา่งชา้



เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงราคาในกรณทีมีผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึจํานวนทรีะบุ

• กรณที่านมกีารเดนิทางดว้ยตวัเครอืงบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วันทสีาํรองทนัีง หากไมม่กีารแจง้เรอืงไว ้
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตวัเครอืงบนิดงักลา่วได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และภาษีตวัทุกชนดิเพมิ หากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยทมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นนัน
ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศเรมิบังคบัใชใ้นวันท  ี1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้15 วัน
(หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนักในประเทศญปีุ่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวีัตถปุระสงคอ์นืๆ จะตอ้งยนืขอวซีา่ตามปกต)ิ

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม
ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ
สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ
จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิตอ่ช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
แตจ่ะทําหนา้ทชี่วยเหลอืเจรจา แตอ่าํนาจสทิธขิาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ
การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมอืเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง
แตจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้
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