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JAPAN
TAKAYAMA NAGOYA SPRING ลั้นลา 5 Day 3 Night

เดินทางเดือนมีนาคม ราคาเริม
่ ต้น 33,911 บาท
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
ไฮไลท์ ทัวร์
- เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
- เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า
- สักการะวัดคิโยมิสึ เยีย
่ มชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

- ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
- ชมความงามของปราสาทนาโกย่า วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
- ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านซาคาเอะ ย่านโอสึ
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สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า
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เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอําเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนน





สายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ําแร่
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เมืองนาโกย่า-ปราสาทนาโกย่า-วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิง้ ย่าน







โอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
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เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-NABANA NO SATO

หรือเทียบเท่า[♨]

NAGOYA HOTEL
หรือเทียบเท่า







[ชมการแสดงไฟ]
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TAKAYAMA HOTEL

NAGOYA HOTEL
หรือเทียบเท่า

สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ



รายละเอียดการเดินทาง
Day 1

สนามบินสุวรรณภุมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

Day 2
เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวา
โกะ – แช่น้าแร่
00.55 น.

ออกเดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738

08.10 น.

เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านสู่ เมืองทาคายาม่า นําท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า [ด้านนอก]
ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นทีท
่ ํางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็น
หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยงั อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินดูของซึ่งเต็ม
ไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจเป็นของฝากเฉพาะถิ่นฮิดะ มีร้านขนมของหวานนานาชนิด และตุ๊กตาลูกลิง ชือ
่ ซารุโบโบ ซึ่งถือ
ว่าเป็นของฝากยอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชือ
่ เกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปน
ุ่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญป
ี่ ุ่นขนานแท้ดงั้ เดิม และยังได้รับเลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความ
กว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสอง
มือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมูบ
่ ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลัง่ ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่
ต่ํากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว
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เดินทางเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่
น้ําจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 3
เมืองนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ – ช้อปปิ้งย่านโอสึ – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโงย่า ตั้งอยู่ที่เมืองนาโงย่า ถูกสร้างขึ้นตามคําสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐาน
อํานาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้ชม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ ส่วนบริเวณภายนอกปราสาทมีสวนสวย
สไตล์ญี่ปน
ุ่ ให้ท่านได้เดินชมอย่างเพลินเพลิน นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองนาโงย่าและเป็นวัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจํานวนมาก วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย คามาคุ
ระในจังหวัดกิฟุ จนเมือ
่ ปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมค
ี ําสั่งให้ย้ายศาลเจ้าจากกิฟุมาไว้ยังเมืองนาโงย่า วิหารหลักของวัด
เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดแห่งนี้แม้จะถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแต่ยงั อยู่รอดมาได้
หลังจากขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อย ให้ท่านเพลิดเพลินกับสินค้าราคาสุดประหยัด ณ ย่านการค้าโอสึ ซึ่งอยูบ
่ ริเวณ
ด้านข้างของวัดแห่งนี้นั่นเอง

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้ง ย่านการค้าซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งี่มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านนี้จะมีห้าง
ดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเสื้อผ้า
รองเท้า พร้อมทั้งยังมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอีกด้วย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4
เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ]
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็น
เอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ํายัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ
สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สาม
สายอันเกิดขึน
้ จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย จากนัน
้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้าชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง
ทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้า
เกี๊ยะแบบญีป
่ ุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญี่ปน
ุ่ , ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขน
ึ้ ชื่อ
อีกแห่งหนึ่งของญีป
่ ุ่น, ของที่ระลึกแบบญีป
่ ุ่นดัง้ เดิม เป็นต้น นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมอ
ิ ินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอก
ขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกทีเ่ ชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายใน
ศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริ อิที่มค
ี วามยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

นําท่านสู่ NABANA NO SATO นั้นเป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลาย
ล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงซะด้วย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกีย
่ วกับธรรมชาติ สายน้ํา
อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟ เป็นต้ น โดยงานแสดงไฟแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุด
ในญี่ปน
ุ่ อีกด้วย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

10.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737

14.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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TAKAYAMA NAGOYA SPRING ลั้นลา BY JL
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีเตียงพัก

ห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

04-08 มีนาคม 2561

33,911

33,911

32,911

7,900

10-14 มีนาคม 2561

33,911

33,911

32,911

7,900

18-22 มีนาคม 2561

35,911

35,911

34,911

7,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่าน***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

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 การบิน
และค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี
ใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลก
ู ค้าเดินทางเข้าประเทศญีป
่ ุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีป
่ ุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
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พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริก ารและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนิน
ก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน
้
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 ใบละไม่เกิน
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
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปน
ุ่ ไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีป
่ ุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กําหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ให้กบ
ั คนไทย ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปน
ุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุ ประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติ
ในการเข้า ประเทศญี่ปน
ุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูก
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปน
ุ่ **
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 อุบัตเิ หตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

(TB)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA NAGOYA SPRING 5D3N (JL)

https://goo.gl/wTdUSf
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