** เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้
** ครบเครื่ อง..เรื่ องสถานที่เที่ยว พร้อมไกด์นาเที่ยวและสายการบินชั้นนา
** ชมความงามเส้นทาง เจแปนแอลป์ สุ ดยอดของการท่องเที่ยวทีข่ นานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
** ให้ท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ
** ชมทุ่งดอกไม้ขนาดเล็กหลากสี “พิง้ ค์มอส SHIBAZAKURA” พร้อมภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
** ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

**เหมา เหมา 15ท่านเดินทาง**

เริ่ มต้น...

43,900.-....เที่ยวครบสุดคุม้

กาหนดการเดินทาง 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
(ยกเว้นวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562)
** เลือกวันเดินทางเองได้ แต่ ต้องได้ รับการยืนยันที่นั่งว่ าง Q/T/K/V/W จึงสามารถชาระเงินพร้ อมออกตัว๋ ตามกาหนด**

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JG) GV2 - JAPAN ALPS (NRT-NGO) 6D3N (TG)

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

19.30 น.
22.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 หรื อ TG 642
TG 640 D BKK-NRT 22.30-06.20+1 OR TG 642 D BKK-NRT 23.55-07.40+1
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง

วัดอาซากุสะ - ย่ านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพือ่ ความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็ นที่ต้งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ
ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านเดินทางช้อปปิ้ ง “ย่ านชินจูก”ุ ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยม
อีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และ
เครื่ องสาอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหล
ลงมาสู่พ้นื ดิน และซึมไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยูใ่ นบ่อ จะเป็ นน้ าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี
1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
 พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปนุ่ แบบไม่อ้นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพือ่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JG) GV2 - JAPAN ALPS (NRT-NGO) 6D3N (TG)

วันทีส่ าม

ไร่ วาซาบิไดโอะ (ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะหรื อ ชมทุ่งพิง้ ค์ มอส
SHIBAZAKURA PARK) - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ไร่ วาซาบิไดโอะ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย พร้อมเรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการ
เพาะปลูกและการนามาทาเป็ นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนมและของที่ระลึกที่ทามาจากวาซาบิสดๆ หรื อจะ
เลือกชิม “ไอศกรี มรสวาซาบิ” รสชาติด้ งั เดิมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพ
ความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย กันเอง
**กรณีเลือกช่ วงวันเดินทาง 15-22 เมษายน นาท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ” เป็ นสถานที่ติดอันดับ
1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประญี่ปนุ่ บริ เวณรอบๆมีตน้ ซากุระสีชมพูสายพันธุโ์ คอิกงั (Kohigan) ประมาณ
1,500 ต้น เริ่ มปลูกในปี 1875 และเปิ ดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจัดเทศกาลดอกซากุระเป็ นประจาทุกปี ใน
เดือนเมษายนทั้งเดือน โดยการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคัก ผูเ้ ข้าชมมากมายต่างพากันมา
รวมตัวกันที่นี่ ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยดอกซากุระ เป็ นฉากหลังที่สวยงามรอบปราสาท (ความสวยงามของ
ดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
**กรณีเลือกช่ วงวันเดินทาง 7-15 พฤษภาคม นาท่านสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญ่ของ
“ทุ่งดอกพิง้ ค์มอส” ลักษณะดอกมี 5 กลีบคล้ายๆดอกซากุระ คนญี่ปุ่นจึงเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชิบะซากุระ” แต่
จริ งๆแล้วเป็ นพืชคนละชนิดกัน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ ทุ่งดอกไม้หลากสีต้งั แต่สีขาว ชมพูอ่อนๆ
จนถึงสีชมพูเข้ม ตามอัธยาศัย (ความสวยงาม...ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “ปราสาทมัตสึ โมโต้” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความ
สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมี
ผนัง ที่ทาด้วยสีดาสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดา จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ ง ซื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานา
ชนิด ที่ “ถนนนากามาจิ” บริ เวณใกล้กบั ปราสาท ทียงั คงลักษณะบ้านเรื อนและสิ่งก่อสร้างที่เป็ นสไตล์โบราณ
ไว้ได้อย่างดี ทาให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ละลึกอย่างยิง่
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JG) GV2 - JAPAN ALPS (NRT-NGO) 6D3N (TG)

 พักที่ PREMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ท่ องเทีย่ วเส้ นทางเจแปนแอลป์ (กาแพงหิมะ) - เมืองคานาซาว่ า - มิสุอิ เอ้าท์ เล็ต โอยะเบะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่จุดเริ่ มต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์ ” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม
* โองิซาว่า เส้นทางธรรมชาติ นาท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็ นทาง
ยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร
* เขื่อนคุโรเบะ นาท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารู ปขั้นบันไดอีกครั้งเพือ่ ลดระดับลงสู่สนั เขื่อนคุโรเบะ
เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา
* คุโรเบะไดร่ า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็ นเหวลึก สร้างความ
ตื่นตาตื่นใจยิง่ แก่นกั ท่องเที่ยวทุกคน นาท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึง
ปลายทาง ไม่มีเสาค้ าสลิงคัน่ กลางเลยเป็ นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า
 รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่ านด้วยอาหารญีป่ ุ่ นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกล่ อง)
* ไดคัมโป นาท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูง
เป็ นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพือ่ ชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
* ดอยมุโรโด นาท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที่มีมนต์
เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ าตกเมียวโจ เป็ นน้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดาบรรพ์ที่มีอายุ
กว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกาแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม)
ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสู งสุดของเส้นทางนี้บริ เวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเล
เมฆที่ตดั กับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้แก่ท่านมิรู้ลืม
* นาท่านนัง่ รถกระเช้าไฟฟ้ารู ปขั้นบันไดจากที่ราบสูงบิโจไดร่ าเพือ่ เปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติได้ และชม
ความแรงของน้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ าสีเขียวมรกตที่พวยพุง่ ส่งเสี ยงดังสนัน่ สู่ เบื้องล่างสู่ ทาเทยาม่ า
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองคานาซาว่า” เพือ่ ช้อปปิ้ งจุใจกับ “มิสุอิ เอ้ าท์ เล็ต โอยาเบะ” ซึ่งเป็ น
Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนาและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มี
ชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนัง่ พักเท้า นัง่ พักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้ งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่
นัง่ ให้ท่านได้ซ้ือสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA HOTEL KANAZAWA หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
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วันทีห่ ้ า

ตลาดโอมิโจ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่ าจินยะ (ด้ านนอก)+ย่ านซันมาชิซูจิ อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ “ตลาดโอมิโจ (Omicho Market)” เป็ นตลาดสดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่า ตั้งอยูใ่ นใจ
กลางเมืองคานาซาว่า จังหวัดอิชิคาว่า ที่รวมร้านค้าไว้มากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผัก
และผลไม้ รวมถึงร้านอาหารที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมาลิ้มลองความสดอร่ อยของอาหารทะเล จนได้รับสมญา
นามว่า “ครัวแห่งคานาซาว่า” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาท่านชม
สถานที่พเิ ศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจาก
องค์การ ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่น
ดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะ
คล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของ
บ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วง
ฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บา้ นแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรื อ จวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ นทั้งที่
ทางาน และที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่ าซันมาชิซูจ”ิ
ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะ
กว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวม
แห่งสินค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่ า” เพื่อเดินทางกลับ
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วันทีห่ ก

สนามบินนาโกย่ า - กรุงเทพฯ

00.30 น.
04.30 น.

เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กาหนดการเดินทาง 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
(ยกเว้นวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562)
** เลือกวันเดินทางเองได้ แต่ ต้องได้ รับการยืนยันที่นั่งว่ าง Q/T/K/V/W จึงสามารถชาระเงินพร้ อมออกตัว๋ ตามกาหนด**

เดินทาง 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
(ยกเว้นวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562)
อัตราค่าบริการ สาหรับคณะ 15 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

43,900 บาท
43,900 บาท
41,900 บาท
6,000 บาท
-15,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
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อัตราค่าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ +ภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม
(ชั้นทัศนาจรโปรโมชัน่ GV2…Q,T,K,V,W)
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 15/2/2562)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%
o ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ ขากลับหลังทาการออกตัว๋ ไปแล้ว
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์(ด้ วยสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ชัดเจน)เมื่อได้รับการคอนเฟิ ร์มที่นงั่ ตามเงื่อนไข จึงชาระเงินมัดจา 20,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทางยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o ตัว๋ โปรโมชัน่ นี้ไม่สามารเปลี่ยนคนเดินทางแทนได้ หากเดินทางไม่ ได้ ต้องทาการซื้อตั๋วใหม่ เท่านั้น
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ , ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
o ตั๋วโปรโมชั่นนี้ต้องทาการซื้อขายออกตั๋วภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เท่ านั้น
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เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรื อยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ)
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JG) GV2 - JAPAN ALPS (NRT-NGO) 6D3N (TG)

