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JAPAN
ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#1 5 DAY 3 NIGHT
เดินทางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เริ่มต้น

27,911 บาท

โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์
ไฮไลท์ ทัวร์
- เที่ยวชมวัดดัง วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
- สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี
- เที่ยวชมที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
- ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
- ช้อปปิง
้ จุใจ ชินไซบาชิ / มิตสุย เอาท์เล็ต / DOTON PLAZA
- อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูหม้อไฟ ปิ้งย่างพร้อมน้าจิ้มรสเด็ด
- ผ่อนคลายกับการแช่นาจากแร่
้
ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
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วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้า


เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
KAISAI AIRPORT

หรือเทียบเท่า

1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ

2

เมืองเกียวโต-วัดคินคาคุจ-ิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-มิตสุยเอ้าท์เล็ตNABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]
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กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอําเภอเก่าทาคายาม่า
[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
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เมืองนารา-วัดโทไดจิ-DOTON PLAZA-ช้อปปิง้ ชินไซบาชิสนามบินคันไซ





5

สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

NAGOYA HOTEL
หรือเทียบเท่า

GIFU HOTEL [♨]
หรือเทียบเท่า

รายละเอียดการเดินทาง
เครื่องแอร์บัส A330-300
ที่นั่งแบบ 3-3-3

เสริฟ์อาหารร้อน

ทั้งขาไป-ขากลับ

น้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

Day 1

สนามบินดอนเมือง

11.00 น.

พร้ อ มกั นที่ ส นามบิน ดองเมือ ง อาคารผู้ โ ดยสารขาออก 1 ชั้ น 3 ประตู 4 สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชีย เอ๊ ก ซ์
( Thai Air Asia X ) เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

14.15 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์

เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า ..
โดยหากท่านมีความประสงค์จะ ระบุที่ นั่งบนเครื่องหรือต้อ งการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สามารถดู
อัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) ** (ขอย้ําว่า .. สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ให้น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ
20 กิโลกรัม เท่านั้นนะคะ หากคิดว่า ขากลับต้องน้ําหนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตั้งแต่ที่สนามบิน
ดอนเมือง เคานเตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บริการอาหาร
ร้อน บนเครื่อง]

21.40 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปน
ุ่ นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ไกด์จะนําท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ …
เข้าสู่ที่พัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
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Day 2

เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตสุย เอ้าท์เล็ต – NABANA NO SATO[ชมการ
แสดงไฟ]
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด คิ น คาคุ จิ หรื อ ปราสาททอง สร้ า งโดยโชกุ น อาชิ ค างะโยชิ มิ สึ เพื่ อ เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ น
ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ํากับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อน
กับสระน้ําที่ใสสะอาด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่
9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิ
จํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูหม้อไฟ]

บ่าย

นํา ท่า นอิ ส ระช้อ ปปิ้ ง ณ มิ ต ซุย เอ้ าท์ เ ล็ต เอ้า ท์ เล็ ตที่ ใ หญ่ ที่สุ ดในภูมิ ภาคโทโฮขุ ให้ท่ านได้ เ พลิ ดเพลิ น กับ สิน ค้ า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Billabong, Crocodile, Gap, Coach Factory, etc. พร้อมทั้งสินค้าทํามือพื้นเมือ ง
มากมาย และยังประกอบไปด้วยร้านอาหารอันหลากหลาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ NABANA NO SATO นั้นเป็นธีม
ปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสี
ประกอบเสียงเพลงซะด้วย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธรรมชาติ สายน้ํา อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึ้น
จากดวงไฟ เป็นต้น โดยงานแสดงไฟแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ ปุ่นอีกด้วย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3
กิจกรรม ณ ลานสกี – เมืองทาคายาม่า –ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]– ถนนสายซันมาจิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทก
ุ ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการ
สัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลือ
่ นหิมะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม *อัตรานี้รวมค่าเช่าเสลด
*** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสาหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด ***

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ลานสกี

บ่าย

นําท่านสู่ เมืองทาคายาม่า นําท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า [ด้านนอก]
ซึ่งเป็นจวนผู้ว่า แห่งเมือ งทาคายาม่า เป็นที่ทํา งานและที่อยู่อาศัยของผู้ ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิ มได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดิน
เที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
หมู่บ้ านมรดกโลกชิร าคาวาโกะ ที่ ยังคงอนุรั กษ์ บ้า นสไตล์ ญี่ปุ่ นขนานแท้ดั้ งเดิ ม และยั งได้รั บเลื อกจากองค์ การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

(TB)ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#1 5D3N (XJ)

https://goo.gl/wTdUSf

3

(TBKIX019)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295

และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุม
โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ํากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

เย็น

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ําจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 4
เมืองนารา – วัดโทไดจิ – DOTON PLAZA – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253 นําท่านชม วัดโทไดจิ เป็น
วัดที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลังคา เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.1286 สิ่งสําคัญที่ล้ําค่าที่สุดของวัดนี้คือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างด้วยทองสัมริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง
2 ใน 3 ของหลังเดิม และยังได้ชื่อว่าเป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน และทุกท่านจะได้สัมผัสกับกวาง
น่ารักและแสนเชื่องที่อยู่บริเวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [เมนูปิ้งย่างรสเด็ด]

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นําท่านเดินทางช้อปห้าง DOTON PLAZA ให้ท่านได้เลือกช้อ ปปิ้งสินค้าราคาถูก
หลากหลายรายการ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ้า แว่นตา กระเป๋า และสินค้าอื่นๆอีก
มากมาย ย่านชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่น เกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่น
ล้ําอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ
อื่นๆอีกมากมาย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์(Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ 611

Day 5
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
04.00 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************
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ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#1 BY XJ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีเตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

05-09 มกราคม 2561

29,991

29,991

28,991

7,900

13-17 มกราคม 2561

27,991

27,991

26,991

7,900

17-21 มกราคม 2561

29,991

29,991

28,991

7,900

27-31 มกราคม 2561

29,991

29,991

28,991

7,900

03-07 กุมภาพันธ์ 2561

29,991

29,991

28,991

7,900

10-14 กุมภาพันธ์ 2561

27,911

27,911

26,911

7,900

16-20 กุมภาพันธ์ 2561 [1]

29,911

29,911

28,911

7,900

16-20 กุมภาพันธ์ 2561 [2]

29,911

29,911

28,911

7,900

24-28 กุมภาพันธ์ 2561

27,911

27,911

26,911

7,900

28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2561

27,911

27,911

26,911

7,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 7,900 บาท / ท่าน***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

**ลูกค้าที่บน
ิ กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
1.หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะซื้อ Quiet Zone หรือที่นั่ง Long Leg มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมดังนี้
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT

Quiet Zone Lagroom Seat 1,600 / เที่ยว
Quiet Zone Seat
500 / เที่ยว
Lagroom Seat
1,400 / เทีย่ ว

*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุกว่า 15 ปี,
ผู้ใหญ่อายุ เกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พิการ นั่ง

Baby Bassinet

1,400/เที่ยว (ตะกร้าเด็ก) (Legroom Seat)
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2.ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วัน
จองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง..
3.ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อ ค่า สัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์
กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง

ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท
น้าหนักขาไป /กลับ (ราคาต่อเที่ยว)

อัตราของสนามบิน นาริตะ

5 Kg.

10 Kg.

20 Kg.

350.-

550.-

1490.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซือ
้ น้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล้ว
ถ้าลูกค้ามีน้ําหนักเกินกําหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้ําหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลกรัมละ 550 บาท / ท่าน / เทีย
่ ว
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น้ําหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลกรัมละ 2,000 เยน / ท่าน /เที่ยว

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
บินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่วา
่ ยกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้ าประเทศญี่ปน
ุ่ โดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีป
่ ุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้ งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เ ตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่
เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญีป
่ ุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญีป
่ ุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่ ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ให้กบ
ั คนไทย ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปน
ุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยัน
ว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญีป
่ ุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูก
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปน
ุ่ **
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1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปน
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญีป
่ ุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตากว่
่
า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปน
ุ่ จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มป
ี ระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข
้ ึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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