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CODE: TR22 Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N

Snow Wall Japan Alps#2 โอซาก๎า ทาคายามํา ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต๎

กําแพงหิมะ Snow Wall 4วัน 3คืน
บินสูํสนามบินคันไซ โอซาก๎า สายการบิน Scoot (TR) เครื่องใหมํ ทันสมัย
DREM LINER B787-8 340 ที่นั่ง น้ําหนักกระเป๋า 20 KG

กิฟุ หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายามํา ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเกําซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต๎ ปราสาทมัตสึโมโต๎
เส๎นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กําแพงหิมะ กุโจ โอซาก๎า ห๎างโดทงพลาซํา ชินไซบาชิ ริงกุเอ๎าท์เลท

สุดคุ๎ม!!! พาเที่ยวทุกวัน ราคาเริ่ม 27,900 บาท ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku Wi-Fi on bus

พักกิฟุ 1คืน มัตสึโมโต๎ 1คืน กุโจ (ออนเซ็น) 1คืน

วันเดินทาง

ราคาผู๎ใหญํ

ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไมํเสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

7,500

34

7,500

34

7,500

34

7,500

34

22 - 25 เม.ย.61

32,900

29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61

33,900

6 - 9 พ.ค. 61

31,900

13 - 16 พ.ค. 61

29,900

20 - 23 พ.ค. 61

29,900

7,500

34

27 - 30 พ.ค. 61

29,900

7,500

34

3 - 6 มิ.ย. 61

28,900

7,500

34

10 - 13 มิ.ย. 61

28,900

7,500

34

17 - 20 มิ.ย. 61

27,900

7,500

34

ไมํมีราคาเด็ก

Infant อายุไมํเกิน2ขวบ
7,000บาท
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Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45
Return
KIX – DMK TR867 17.55-22.30
วันแรก

06.30น.
09.35น.
16.45น.

ทําอากาศยานดอนเมือง - ทําอากาศยานคันไซ โอซาก๎า – กิฟุ

 พร๎อมกันที่ทําอากาศยานดอนเมือง อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศขาออก ชั้น3
ประตู 5 เคาน์ เ ตอร์ สายการบิ น Scoot เจ๎ า หน๎ า ที่ ให๎ การต๎ อ นรั บ และอํ า นวยความ
สะดวกด๎านเอกสารกํอนขึ้นเครื่อง
นําทํานเดินทางสูํสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Scoot เที่ยวบินที่ TR866
*ราคาทัวร์ยังไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก๎า (เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของทํานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไมํอนุญาตให๎
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม๎ เข๎าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นนําทําน
ขึ้น รถปรั บ อากาศ นํ าทํ า นเดิน ทาง จั งหวั ดกิ ฟุ เป็น จัง หวัด ที่ตั้ ง อยูํ ในบริเ วณภูมิ ภ าคจูบุ บนเกาะฮนชู โดยเป็ น
จังหวัดที่ตั้งอยูํในใจกลางของประเทศญี่ปุ่น (อิสระอาหารเย็น ณ จุดพักรถ )

ทีพ่ กั : Hotel Koyo Gifu

หรือระดับใกล๎เคียงกัน อิสระพักผํอนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สอง

หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามํา – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเกําซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต๎ –
ปราสาทมัตสึโมโต๎ - ออนเซ็น
 อาหารเช๎า,เที่ยง,เย็น (BBQ Yakiniku)

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)
นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ หมูํ บ๎ า นชิ ร าคาวาโกะ (Shirakawago-go) ได๎ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให๎ เ ป็ น มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายในหมูํบ๎านที่สวยงามและ
เป็ น แบบญี่ ปุ่ น แท๎ ดั้ ง เดิ ม นั้ น มี เ สนํ ห์ ดึ ง ดู ด ให๎ นั ก ทํ อ งเที่ ย วทั้ ง ใน และ
ตํ า งประเทศเป็ น จํ า นวนมาก เอกลั ก ษณ์ ข องบ๎ า นในแบบกั สโชสึ คุ ริ
(Gassho-zukuri) บ๎าน แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได๎มาจากคําวํา “กัสโช”
ซึ่งแปลวํ า “พนมมือ”ตามรูปแบบของบ๎านที่ หลังคาชั นถึง 60 องศา มี
ลักษณะคล๎ายสองมือที่พนมเข๎าหากัน ตัวบ๎านมีความยาวประมาณ 18
เมตร และมี ค วามกว๎ าง 10 เมตร ซึ่ ง โครงสร๎ า งของบ๎ านสร๎ า งขึ้ น โดย
ไมํได๎ใช๎ตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการกํอสร๎างตํางๆ ล๎วนแตํมาจากวัสดุ
จากธรรมชาติ อยํา งต๎ นหญ๎า ที่ป ลูก ไว๎ เพื่ อนํ ามาใช๎มุ งเป็น หลั งคาขนาดหนาแตํ ยัง คงความแข็ งแรง จนสามารถ
รองรับหิมะที่ตกมาอยํางหนักในชํวงฤดูหนาวได๎เป็นอยํางดี

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น

บําย

นําทํานชม ทาคายามําจินยะ หรือ ที่วําการอําเภอเกําเมืองทาคายามํา
ซึ่งเป็นจวนผู๎วําแหํ งเมืองทาคายามํา เป็นที่ทํางานและที่อยูํอาศั ยของผู๎วํ า
ราชการจั ง หวั ด ฮิ ด ะ เป็ น เวลากวํ า 176 ปี ภายใต๎ ก ารปกครองของโชกุ น
ตระกู ล กุ ก าวาในสมั ย เอโดะ (ทั ว ร์ นํ า ชมด๎ า นอก) จากนั้ น นํ า ทํ า นเดิ ม ชม
หมูํบ๎าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเกําซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji
ซึ่งเป็นหมูํบ๎านเกําแกํสมัย เอโดะกวํา 300 ปีกํอน ที่ยัง อนุรักษ์และคงสภาพ
เดิ ม ได๎ เ ป็ น อยํ า งดี อิ สระให๎ ทุก ทํ า นได๎ เ ดิ น เที่ ย วและชื่ น ชมกั บ ทั ศ นี ย ภาพ
เมือ งเกํา ซึ่ง เต็ มไปด๎ วยบ๎า นเรือ นโบราณและร๎ านค๎า หลากหลาย เชํ น ร๎า น
ผลิตและจํา หนํายเหล๎า สาเก ร๎านทํ ามิโสะ ฯลฯ พร๎อ มทั้งเลือกซื้ อของที่
ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชํน ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๏กตาทารกลิงตัวสีแดงไมํมีหน๎าตา ซึ่งถือวําเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง
ของเมืองทาคายามํา และเป็นสินค๎ายอดนิยม เพราะแฝงไปด๎วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด๎วย
และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนําประทับใจมากมาย ทํานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด๎ว ย
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หรือถํายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge จนสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองมัตสึโม
โต๎ นําทํานแวะถํายรูป ปราสาทมัตสึโมโต๎ หรือปราสาทอีกาดํา (ทัวร์นําชมถํายรูปด๎านนอก) เป็นปราสาทไม๎ที่
คงความดั้งเดิมและเกําแกํที่สุดในญี่ปุ่นและได๎ถูกขึน
้ ทะเบียนให๎เป็นสมบัติล้ําคําประจําชาติ การตัดกันของสีดําและ
สีขาวของผนังปูนด๎านนอกปราสาท ทําให๎ปราสาทแหํงนี้ดูโดดเดํนงดงามตัดกับ ฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น
ปราสาทแหํงนี้ถูกสร๎างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอยําง ปราสาทมัตสึ
โมโต๎ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให๎เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยกํอน
ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่3) เมนู BBQ YAKINIKU หลังอาหารนําทํานเข๎าที่

ทีพ่ กั : Premier Hotel Cabin Matsumotoหรือระดับใกล๎เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เส๎นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กําแพงหิมะ กุโจ
อาหารเช๎า,เที่ยง,เย็น

เช๎า

 รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่4)
นําทํ านสัม ผัสใกล๎ ชิด กับ ความมหัศ จรรย์ ของธรรมชาติ
เส๎นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของเจแปนแอลป์ นําทํานเดินทางสูํ สถานีโองิซา
วะ นํ า ทํ า นเดิ น ทางผํ า นอุ โ มงค์ ที่ ล อดใต๎ ภู เ ขาทาเท
ยามําที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยนั่งรถบัสรางไฟฟ้า
อุ โ มงค์ คั น เต็ น นั บ เป็ น อุ โ มงค์ ที่อ ยูํ สูง ที่ สุด ในญี่ ปุ่ น นํ า
ทํ า นชมเขื่ อ นคุ โรเบะซึ่ ง เป็ น เขื่ อ นกั้ น น้ํ า ที่ ใหญํ ที่สุ ด
ของประเทศญี่ปุ่น โอบล๎อมด๎วยภูเขานับร๎อยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงล๎อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร
และมี ค วามกว๎ า งถึ ง 492 เมตร ซึ่ ง ใช๎ เ วลาตั้ ง แตํ เ ริ่ ม
บุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช๎เวลา
ในการสร๎าง4 ปี โดยจะใช๎เวลาเดินเท๎าเพื่อข๎ามเขื่อน 800 เมตร ประมาณ15
นาที ชมทัศ นีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม นํา ทํานนั่ งเคเบิ้ลคาร์ลอด
ภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800
เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แหํงเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแตํต๎นจนสุดเส๎นทาง
ทั้งนี้เพื่อหลีก เลี่ยงหิมะที่ ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ให๎ทํานได๎ ชมที่ราบคุโ ร
เบะไดระที่สวยงาม เต็มไปด๎วยหิมะ จากนั้นนําทํานโดยสารกระเช๎าไฟฟ้าที่
ไมํ มี เ สากลางตลอดชํ ว ง 1,710 เมตร สูํ สถานี ไ ดกั นไบ เป็ น จุ ด ชมวิ ว บน
เขื่ อน สถานี รถไฟ ให๎ ทํานได๎ ชมความงามบนสถานี ได๎ จากชั้น 2 จากนั้น นํ า
ทํานเดินทางสูํ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า ลอดอุโมงค์ทาเตยามะ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น
นําทํานชม ยอดเขาทาเทยามํา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรอง
จากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแตํ
สมัยโบราณ ให๎ทํานได๎เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามนําประทับใจจากยอดเขาทาเท
ยามํา ซึ่งในวันที่ท๎องฟ้าโปรํง สามารถมองเห็นได๎ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให๎ทุก
ทํานได๎เดินบนเส๎นทางที่สองข๎างทางเป็นกําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูง
กวํ า สิ บ เมตร สั ม ผั สกั บ ความขาวของหิ ม ะที่ ส วยงามและอากาศอั น หนาวเย็ น
นั บ เป็ น อี ก ทั ศ นี ย ภาพที่ ตื่ น ตาตื่ น ใจ ให๎ ทํ า นเพลิ ด เพลิ น กั บ การบั นทึ ก ภาพที่
ประทับใจ จากนั้นนําทํานเดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหวํางทางให๎ทําน
ได๎ เ พลิ ด เพลิ น กั บ ทิ ว ทั ศ น์ ข องเทื อ กเขาแอลป์ ญี่ ปุ่ น ให๎ ทํา นได๎ เ ก็ บ เกี่ ย วความ
ประทับใจตามอัธยาศัย เดินทางสูํสถานีบีโจดัยระ แล๎วนําทํานโดยสารโดยสาร
เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสูํสถานีทาเตยามะ จนสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ
เมืองกุโจ นําทํานเข๎าที่พัก

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)
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หลังอาหารพักผํอนตามอัธยาศัย ทํานไมํควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ําแรํธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) น้ําแรํในไสตล์ญี่ปุ่นให๎ทํานได๎พักผํอนอยํางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อวําน้ําแรํธรรมชาตินี้มีสํวน
ชํวยเรื่อง โรคภัยไข๎เจ็บและผิวพรรณเปลํงปลั่ง

ทีพ่ กั : Gujo Vacance Mura Hotel หรือระดับใกล๎เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สี่
เช๎า

17.55น.
22.30น.

กุโจ – โอซาก๎า - ห๎างโดทงพลาซํา - ชินไชบาชิ – ริงกุเอ๎าท์เลท – สนามบินคันไซ –
สนามบินดอนเมือง
 อาหารเช๎า
 รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่7)
นําทํานเดินทางสูํ โอซาก๎า (ประมาณ
2ชั่ วโมงถึ งโอซาก๎ า ) เดิ นทางสูํ ห๎ า ง
โดทงพลาซํา DOTON PLAZA ให๎
ทํ า นได๎ เ ลื อ กช๎ อ ปปิ้ ง สิ น ค๎ า ราคาถู ก
หลากหลายรายการ อาทิ เ ชํ น ขนม
เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
จากน้ํ า มั น ม๎ า โฟมล๎ า งหน๎ า ถํ า นหิ น
ภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือ
วิตามินบํารุงรํางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ ปุ่น จากนั้นนํา
ทํานไปละลายเงินเยน ช๎ อ ปปิ้งสินค๎าที่ถ นนโดทงโบริ ยํานชินไซบาชิ แหลํงช๎อปปิ้ ง
ยอดนิ ย มที่ สุด ของโอซาก๎ า ที่ เ ต็ ม ไปด๎ ว ยร๎ า นค๎ า มากมายทั้ ง แบรนด์ เ นม ของมื อ สอง
ร๎ า นอาหารชื่ อ ดั ง มากมายหลากหลายชนิ ด และไมํ ค วรพ ลาดช๎ อ ปปิ้ ง ที่ ร๎ า นดองกี้
และมัตสึโมโต๎คิโยชิ ร๎านค๎ายอดนิยมในใจของคนไทยทั้งหลายที่ต๎องแวะเมื่อมีโอกาส
ไปญี่ปุ่น และถํายรูปกับป้ายกูลิโกะ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย) จากนั้นนําทําน
เดินทางไปช๎อปปิ้ง ริงกุ พรีเมี่ยม เอ๎าท์เลท Rinku Premium Outlets แหลํงช๎อปปิ้ง
ชื่อดังอีกแหํงหนึ่งของโอซาก๎า ตั้งอยูํที่เมืองริงกุตรงข๎ามกับทําอากาศยานนานาชาติคัน
ไซ โดยออกแบบให๎มี ลัก ษณะเหมื อ นกั บเมือ งทํ าของสหรั ฐอเมริก าและมี บรรยากาศ
แบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม๎จะไมํใหญํโตมากนัก แตํก็เพียบพร๎อมไปด๎วยสิ่ งอํานวยความ
สะดวกมากมาย และร๎านค๎าแบรนด์ เนมหลากหลายอัน มีชื่อเสียงจากตํา งประเทศ ให๎
ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย (อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
จนสมควรแกํ เ วลา นํ า ทํ า นเดิ นทางไป สนามบิ นคั นไซ เพื่ อ เช็ ค อิ น
เดินทางกลับ
อ อ ก เ ดิ น ท า ง สูํ ก รุ ง เ ท พ ฯ โด ย ส า ย ก า ร บิ น SCOOT เ ที่ ย ว บิ น
ที่ TR867
* ราคาทัวร์ยังไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึง ทําอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
****************************

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรชํวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต๎ น โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า โดยทางผู๎จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทํานเป็นหลัก เพื่อให๎ทํานทํองเที่ยวได๎ครบถ๎วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํา
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์ และ
คนขั บจะเป็ นผู๎ บริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บเปลี่ ย นเวลาทํ อ งเที่ ย วตามสถานที่ ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคําบริการเพิ่มขึ้น โดยจะแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎า

เงื่อนไขการให๎บริการ
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1. การเดินทางครั้งนี้จะต๎องมีผู๎โดยสารจานวน 30 ทํานขึ้นไป กรณีไมํถึง30ทําน
- ขอสํงจอยทัวร์ให๎กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล๎เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎ากํอนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคําบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํถึง30ทํานและทํานยังประสงค์เดินทางตํอ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบกํอนลํวงหน๎า

2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคําบริการ ชําระเงินคําจองทัวร์ทํานละ 15,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน๎าพาสปอร์ตผู๎เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค๎า กรุณาสํงพร๎อมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือพร๎อมยอดคงเหลือ**

4.การยกเลิกและคืนคําทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชําระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได๎ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจ
คนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการ
ใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจาคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคําบริการนี้รวม
1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต๎องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุป
๏ หรือริมหน๎าตํางหรือริมทางเดิน แจ๎งหน๎าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จะต๎องดําเนินการแจ๎งพร๎อมจองทัวร์ หรือกํอนเดินทาง15วันเทํานั้น และทาง
เซ็นเตอร์จะทําจองที่นั่งอัพเกรดเข๎าระบบได๎เมือ
่ E-Ticket ทั้งกรุ๏ปออกมาแล๎ว ประมาณ3-5วันกํอนวันเดินทาง**

- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห๎ามเด็กต่าํ กวํา16ปีและผู๎สูงอายุ65ปีขน
ึ้ ไปนั่ง
เนื่องจากที่นั่งอยูํบริเวณ Exit Seat

- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถอัพเกรดได๎
** คําทัวร์ไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง สามารถสั่งซื้อจากเลํมเมนูบนเครื่องได๎เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถสั่งจองลํวงหน๎าได๎

2. คําที่พักห๎องละ 2 ทํานตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา กรณีเดินทาง3 ทํานจะเป็นห๎องTriple จะเป็นแบบ
เตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญํ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมํสามารถระบุได๎

กรณีโรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว
โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม

3. คําอาหารคําเข๎าชมและคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5. คําน้ําหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กําหนดทํานละไมํเกิน 20 กิโลกรัม และคําประกันวินาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทํานมีความประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจ๎งพร๎อมจองทัวร์ พร๎อมชําระคําน้ําหนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,200 บาท
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาทคํารักษาพยาบาลกรณีเกิ ด
อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไมํรวมประกันสุขภาพ

อัตราคําบริการนี้ไมํรวม
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1. คําทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
2. คําใช๎จํายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชํนคําอาหารเครื่องดื่มคําซักรีด คําโทรศัพท์เป็นต๎น
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คํา Vat 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
6. คําทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. คําทิปไกด์รวมคนขับรถ ทํานละ 3,500 เยนตํอทริป สําหรับกรุ๏ปที่มีหัวหน๎าทัวร์แล๎วแตํน้ําใจจากทําน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ)
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน
ไมํวํา จะด๎ วยวัต ถุประสงค์เพื่อ การทํองเที่ยว เยี่ ยมญาติ หรือธุ รกิจ จะต๎ องยื่ นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข๎า เมือ ง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข๎าประเทศญี่ปุ่น* ดังตํอไปนี้
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
2.
สิ่งที่ยืนยั นวําทํา นสามารถรับผิ ดชอบคํ าใช๎จํา ยที่อาจเกิดขึ้น ในระหวํางที่พํ านักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํ น เงิน สด บัต ร
เครดิต เป็นต๎น)
3.
ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎)
4.
กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
คุณสมบัติการเข๎าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข๎าประเทศญี่ปุ่นด๎วยมาตรการยกเว๎นวีซํา)
1.
หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํไมํต่ํากวํา 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็ นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4.
เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํ
เข๎าขํายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอํานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกํอนทําการจอง เพื่อความถูกต๎องและความเข๎าใจตรงกันระหวําง
ทํานลูกค๎าและบริษัท ฯ และเมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวํา
ทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคําบริการขึ้นในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 30ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน๎ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน,
การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริ ษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลง
ตํางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข๎ อเสนอที่ ต๎องได๎ รับการยื นยันจากบริษัทฯอี กครั้งหนึ่ ง หลัง จากได๎สํารองโรงแรมที่พั กในตํางประเทศ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถ
รับประกันได๎
9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วิวแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7วันกํอนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จั ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือ กรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต๎องการพักแบบ 3ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม
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13. สภาพการจลาจรในชํวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลาใน
การทํองเที่ยวและ ช๎อปปิ้งแตํละสถานที่น๎อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความรํวมมือจากผู๎เดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทํานวันละ1ขวดตํอคนตํอ ในวันที่ทําทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชํน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้น อยูํกั บสภาพการจราจรในวัน เดิน ทางนั้ น ๆเป็นหลัก จึง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับ เปลี่ ยนเวลาทํ องเที่ย วตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได๎ทําไว๎สําหรับความคุ๎มครองผู๎เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทํองเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การทํองเที่ยว เทํานั้น ไมํได๎ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข๎ได๎ป่วย ทํานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริ ษัทฯได๎ และทางบริษั ทฯถื อวํ า ทํา นได๎ เข๎ าใจและยอมรั บ ข๎อ ตกลงแล๎ว เมื่อ ทํ านชํา ระเงิน คํ าทั วร์ (ทํ า นสามารถซื้อ ประกั น
สุ ข ภาพ ในระห วํ า งกา รเดิ น ท างได๎ จากบริ ษั ท ประ กั น ทั่ ว ไ ป และ ควรศึ ก ษาเงื่ อ น ไขควา มคุ๎ ม คร องให๎ ล ะเอี ยด )
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จด
ั ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
18. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
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