วันที่พิมพ์ : 01-02-2019 15:00:33

DE912 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทริ เฮียวโกะ [เทศกาลปีใหม่] 5 วัน 4 คืน (MU)

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินผู่ตง - สนามบินฮิโรชิม่า - ฮิโรชิม่า

07.00

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 สายการบินไชน่า อีสเทิร์น
แอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ U เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง สายการบิน ไชน่า
อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกับจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ร่วมตรงกลาง
พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องถึง 2 มื้อ (ทั้งขาไปและขากลับ)

09.25

ออกเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9842

14.40

ถึง สนามบินผู่ตง รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า

17.30

ออกเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 293

20.10

ถึง สนามบินฮิโรชิม่า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าที่พักบริเวณ ฮิโรชิม่า ณ HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก
ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)

ที่พัก

ชิมาเนะ ณ SHIMANE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ฮิโรชิม่า - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า - พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม - ชิมาเนะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งเรือเฟอรี่
เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า เป็น 1 ใน 3 ของทิวทัศน์ ที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม มรดกโลก ณ
ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16
ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะทำให้ศาลเจ้ามีลักษณะคล้ายแพลอยน้ำได้
สัญลักษณ์ประจำศาลเจ้า คือ เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล
เมื่อน้ำขึ้นจะเห็นเสาโทริอิสีแดงสดลอยอยู่กลางน้ำรวมทั้งตัวศาลเจ้าด้วย ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาชินโต
อิสระให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ถ้าโชคดีถ้าอาจจะได้พบกับเหล่ากวางน้อยในบริเวณเกาะมิยาจิม่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เนื่องจากเป็นเมืองแรกของโลกที่ถูกทำลายด้วยระเบิดด้วยนิวเคลียร์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชม
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและสันติภาพในอนาคต
ซึ่งในอดีตญี่ปุ่น ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ โดยคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
นับเป็นระเบิดนิวเคลียร์เพียง 2 ลูกเท่านั้นที่นำมาใช้ในประวัติศาสตร์การทำสงคราม การระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตที่กว่า
200,000 คนโดยนับถึงปลายปี พ.ศ. 2488
จำนวนคนที่เสียชีวิตทันทีในวันที่ระเบิดลงมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนที่กล่าวนี้
และในระยะต่อมาก็ยังมีผู้เสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บหรือจากการรับกัมมันตรังสีที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการระเบิดอีกนับหมื่
นคน หลังการทิ้งระเบิดลูกที่สองเป็นเวลา 6 วัน ญี่ปุ่นประกาศตกลงยอมแพ้สงครามต่อฝ่ายพันธมิตร
และลงนามในตราสารประกาศยอมแพ้สงครามมหาสมุทรแปซิฟิกที่นับเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ
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นำท่านเดินทางสู่ มรดกโลก อะตอมมิคบอมบ์ โดม (ATOMIC BOMB DOME) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ โมโตยาสึ
ในอดีตเคยเป็นหอส่งเสริมอุตสาหกรรมฮิโรชิม่า ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2539
อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่ย้ำเตือนให้ชาวฮิโรชิม่ารำลึกถึงพลังทำลายล้างของระเบิดปรมาณู
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น
น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณส
ดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มี
ผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)

ที่พัก

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3

ชิมาเนะ - สวนยูชิเอ็น - ศาลเจ้าอิชึโมะ - พิพิธภัณฑ์โคนัน - ทตโทริ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนยูชิเอ็น เป็นสวนญี่ปุ่นที่อยู่ในเกาะไดคนชิมะซึ่งอยู่ในทะเลนะกะอุมิของเมืองมัตสึเอะ
สามารถมาเที่ยวได้ทั้ง4ฤดู โดยฤดูใบไม้ผลิมีดอกโบตั๋น ฤดูร้อนร่มรื่นไปด้วยสีเขียว ฤดูใบไม้ร่วงมีใบไม้เปลี่ยนสี
ฤดูหนาวมีทิวทัศน์หิมะอันงดงาม เป็นสวนที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปี ภายในจะจัดสวนเป็นวงกลมให้สามารถมาเดินเล่นได้
มีที่ขายอาหารให้ชมวิวไปพร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศอันงดงามของสวนแห่งนี้อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าอิซึโมะ (Izumo Taisha ) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญที่สุดใน
ญี่ปุ่นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้ ไม่มีการบันทึกอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด
แต่ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีอยู่ในช่วงต้น 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช เชื่อกันว่าเป็นประทับของเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ
ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ(Okuninushino Okami) ตามตำนานที่กล่าวขานกันมานาน โอคุนินุซึ
คือผู้สร้างพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น และปกครองโดยอิซุโมะ และยังเทพเจ้าแห่งความสุขและการสมรส
ในหมู่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปสักการะเพื่อขอเนื้อคู่
จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โกโช อาโอยาม่า ต้นกำเนิดการ์ตูนอย่างเรื่อง โคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี
เมื่อไปถึงท่านจะได้รับเกมสืบสวนให้เราเล่น จากการสังเกตรอบๆ พิพิธภัณฑ์
ซึ่งหากทำสำเร็จท่านจะได้บัตรสมาชิกชมรมนักสืบอย่างเป็นทางการอีกด้วย นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดง
ประวัติผู้เขียน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนการ์ตูน ห้องเก็บหนังสือการ์ตูนโคนันจากรอบโลกที่ถูกแปลมาแล้วกว่า 20
ภาษา เกมขนาดเล็กที่ ใช้เป็นปริศนาการฆาตกรรม รูปปั้นเหล่าเด็กๆ นักสืบรุ่นจิ๋ว
รองเท้ายักษ์ที่พระเอกของเรามักใช้จับคนร้าย หุ่นเชิดเต้นรำของเหล่าด็อกเตอร์อากาซะ จอมโจรคิด
ซึ่งการแสดงจะมีเทคโนโลยีถ่ายภาพกับกล้องพิเศษ ที่ตัวเราจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในกล้องและสวมบทบาทที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่การ์ดที่ได้รับตอนเข้าชม และท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากการ์ตูนเรื่องนี้ได้อีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

บริเวณ ทตโทริ ณ TOTTORI HOTEL หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
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วันที่ 4

ทตโทริ - พิพิธภัณฑ์ทราย - ปราสาทฮิเมจิ - ชินไซบาชิ - คันไซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ทราย
พิพิธภัณฑ์ในร่มกลางทะเลทรายที่จัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่สร้างโดยศิลปินจากทั่วโลก
ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดนิทรรศการทรายชั่วคราวที่กลางแจ้ง แต่ในปี 2012 พิพิธภัณฑ์ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารถาวร
นิทรรศการจะสลับสับเปลี่ยนไปทุกๆ ปี โดยจะเปิดให้เข้าชมในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมกราคม
นิทรรศการในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อการแสดงที่แตกต่างกันเป็นภูมิภาค หรือประเทศอื่นๆ ที่แตกต่างกัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ หรือ ปราสาทกระสาขาว ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 1993
และถือเป็นสมบัติชาติ นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่คงโครงสร้างเดิมและงดงามที่สุดในญี่ปุ่น
ผู้ที่สร้างปราสาทขึ้นเป็นคนแรกคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เมื่อ ปี ค.ศ. 1580 กระทั่งใน ปี ค.ศ. 1681 อิเคดะ เทรุมาสะ
บุตรเขยของ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ
ได้บูรณะต่อเติมปราสาทออกไปให้ยิ่งใหญ่อลังการซึ่งแต่เดิมใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมือง ศูนย์กลางบัญชาการทางทหาร
แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีศัตรูรุกรานตัวปราสาทเลย แม้แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เมืองฮิเมจิเป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมิที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักแต่ตัวปราสาทก็ไม่ได้รับความเสียหายหรือโดนแตะต้องทำลายจากฝ่
ายพันธมิตรแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้ทำการเปิดอีกครั้งในเดือนมีค. 2015 หลังจากปิดปราสาทถึง 5
ปีเพื่อซ่อมแซมอย่างละเอียดด้วยวิธีดั้งเดิมตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในปราสาท
นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า
ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย
และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย
ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก
ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง
จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ
ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ
ตามอัธยาศ้ย

ค่ำ

**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

ที่พัก

คันไซ ณ KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 5
เช้า

คันไซ - ปราสาทโอซาก้า - สนามบินคันไซ - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) ปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเ
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พื่อระดมสร้างเสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและมหัศจรรย์ยิ่ง
ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า
โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
กลางวัน

**อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

บ่าย

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

14.10

ออกเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 516

15.30

ถึง สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

18.30

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9853

22.25

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
• อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าทั้งขาไปและกลับ ขาละ 2 ใบละ 23 กิโลกรัม
*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที่นั่ง, ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม, ซื้ออาหารเพิ่มหรือบริการต่างๆเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่านโดยตรง ***
• ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
(ห้องทริปเปิ้ลโรงแรมที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี่ยว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มีห้องทริปเปิ้ลให้บริการ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักให้ท่านเป็น หนึ่งทวิน ห้องสองเตียงเดี่ยว + หนึ่งซิงเกิ้ล ห้องหนึ่งเตียงเดี่ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์เป็นผู้กำหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
• ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท/คน/ทริป
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากสำรองที่นั่ง
• มัดจำท่านละ 20,000 บาท
• กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
• กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
• กรณีการเดินทางที่บริษัทฯต้องทำการวางการันตีค่ามัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และหรือเที่ยวบินเหมาลำ CHARTER FILGHT หรือ EXTRA
FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
ข้อควรทราบก่อนการจองทัวร์
• กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ,
ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
• ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
และหรือจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
โดยขึ้นอยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
• การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 – 12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทิเช่น เริ่มงาน
08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) การให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้
ทั้งนี้มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
• การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1.สิ่งยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
2.กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ
• ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างท่านและบริษัทฯ
ดังนั้นหากท่านชำระเงินค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง
• การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 34 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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