กําหนดการเดินทาง 22 - 26 ธันวาคม 2560
วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

07.30 น.

ทาอาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเซนแทร (นาโกยา)

คณะพรอมกัน ณ ทาอาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สองของการเดินทาง
00.05 น.

(1)

JP01

(2) นาโกยา - หมูบา นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผูวา - ซันมาชิ ซูจิ ทาคายามา

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาทองถิน่ เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินนาโกยา ประเทศญีป่ ุนดินแดนอาทิตยอุทัย ...
ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระ นําทานเดินทางสู “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ที่ทําให
คุณรูสึกเหมือนไดเดินทางยอนเวลาไปยังประเทศญี่ปุนในอดีต และมีธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ ถูกลอมรอบดวยภูเขาและแมน้ํา เพื่อนําทานเดินทางสู “หมูบาน
ชิราคาวาโกะ” ชมหมูบานที่มีหลังคาสูงมุงจากหมูบานสไตล กัสโซ-สึคุริ เปน
สไตลญี่ปุนดั้งเดิมแทๆ เปนสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อตอสูกับสภาวะอัน
รุนแรงของหิม ะในชวงฤดูหนาวที่มีหิมะตก... หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการยกยองเปน “มรดกโลก” จาก

เที่ยง
บาย

ค่ํา

องคการ “ยูเนสโก” ใหเปนมรดกโลกเมื่อป 1995 มีอายุเกาแกกวา 250 ป ซึ่งยังคงรักษาความเปนธรรมชาติได
อยางเหมือนเดิม… ดวยเสนหและความสวยงามของตัวบานหลังคามุงฟางที่โดนปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนหนา
ถึง 2-4 เมตร ในชวงฤดูหนาว ใหความรูสึกราวกับหมูบานในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอยางมาก... ใหทาน
เพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมูบานสไตลญี่ปุนที่ถูกโอบลอมดวยหิมะแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นเดิ น ทางสู “เมื อ งทาคายาม า ” เมื อ งที่ ถู ก ขนานนามว า “Little Kyoto” ด ว ยบรรยากาศอั น เก า แก ที่
อาบดวยจิตวิญญาณแหงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมตามจารีตแหงยุ ค
สมัยเกียวโตและเอโดะ พรอมทั้งอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ โอบลอม
ดวยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนําทานเดินทางชม “ทาคายามา
จินยะ” หรือ “อดีตจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา” ที่ทํางานและที่อยูอาศัย
ของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ปภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาวา ในสมัยเอ
โดะ หรือกวา 300 ปที่แลว ...ทานจะไดชมถึง “หองทํางาน” / “หองพักผอน” ที่แสนจะเรียบงายของผูปกครอง
ในอดีต...จากนั้นนําทานเดินทางสู “ซันมาชิซูจิ” ยานเมืองเกาของญี่ปุน มีอายุกวา 300ป เปนศูนยกลางการคา
ของเมืองทาคายามาที่มีความเฟองฟูทางเศรษฐกิจเปนอยางมากในยุคเอโดะ จุดเดนของยานนี้คืออาคารบานเรือน
เปนสไตลแบบญี่ปุนแทๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ําตาลและสีดําเทานั้น ... ในปจจุบันไดรับการอนุรักษเชิดชู
ใหเปนยานที่มีสิ่งกอสรางที่ควรคาแกการอนุรักษของญี่ปุน...ตลอดสองขางทางในยานนี้จะมีรานคา รานขายของ
ที่ระลึก รวมถึงรานอาหารใหไดเลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย...
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

(3) ตลาดเชาเมืองทาคายามา - TAKASU SNOW PARK - กุโจฮาจิมัง ชอปปง เอออนมอลล - กิฟุ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม “ตลาดสดเชาเมืองทาคายามา” เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปที่ผานมา โดยพวกเกษตรกรไดนํ าเอา
ผลิตผลจําพวกดอกไม พืชผักมาจําหนายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายามาดวย... ณ บริเวณริม
แมน้ํามิยากาวา เพื่อใหทานไดตื่นตากับ “บานเรือน” ที่ยังคงความเปนเอกลักษณของ “สมัยเอโดะ” ในชวงป
ค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเดนทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะ
สิ่งหนึ่งที่ผูคนมักจะ พูดถึงเสมอเมื่อนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพอคา และการพัฒนาศูนยกลาง
ชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงาวา” ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกกับบานเรือนตางๆ ซึ่งจะเปดใหทาน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ชมและเลือกซึ้อสินคาตางๆตามอัธยาศัย... จากนั้นนําทานเดินทางสู “TAKASU SNOW PARK” สโนว รีสอรท
ในกิฟุ มีความสวยงามของธรรมชาติ ความกวางขวางของลานสกี ที่มีหิมะ
อันขาวโพลนตกทับถมกันอยางพอดี ทําใหเหมาะแกการเลนสกีเปนอยาง
ยิ่ง และสามารถเลือกระดับการเลนสกีที่ชื่นชอบไดอีกดวย ...นอกจากนี้ยังมี
ลานสกีสําหรับเด็ก ที่เปนสายสะพานเคลื่อนที่และเปนหนึ่งในเสนทางที่
ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุนภาคตะวันตกที่สามารถสนุกไดทุกคน...อิสระให
ทานเพลิดเพลินกับประสบการณใหมกับกิจกรรมตางๆ อีกมากมาย ดวยกิจกรรมกลางแจง ทามกลางหิมะละลาน
ตาและสนุกสนานไปกับการเลนสกีทามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบลอม ไปดวย ภูเขาและหิมะอัน
ขาวโพลน กับกิจกรรมตางๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ สโนวโมบิล สกี สโนวบอรด
(มี
ใหบริการเฉพาะ Slade หรือ Tube เทานั้น / หากทานใดสนใจจะลองเลนสกีก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได ราคา
นี้ไมรวมคาเชาชุด อุปกรณสกี ครูฝกสอน และกิจกรรมตางๆ ภายในลานสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสัมผัสเสนหของเมือง “กุโจฮาจิมัง” เมืองที่ยังหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ที่เต็มไปดวย
กลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุน ทั้งบานเมืองมีแบบยอนยุคในอดีต
เรียงรายอยู และนอกจากนี้ เปนเมืองที่มีรางน้ําจํานวนมากจนถูก
เรียกวาเปน “เมืองแหงสายน้ํา” ซึ่งจะไดยินเสียงน้ําไหลสะทอนไป
ทั่วทั้งตัวเมืองดวยบรรยากาศที่ทําใหหวนนึกถึงอดีตนั้น ทําใหทั้ง
เมืองเสมือนกับเปนอีกโลกหนึ่งก็วาได เพียงแคเดินในเมืองแหงนี้ก็
จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับยอนเวลาไปอดีตไดอยางแนนอน… เมืองกุโจยังเปนผูผลิตแบบจําลองอาหาร
ชั้นนําของประเทศญี่ปุน ซึ่งทําดวยขี้ผึ้ง ออกมาคลายอาหารจริงดูนารับประทาน และอาหารจําลองนี้ยังเปนของ
ที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้อีกดวย …เชิญทานสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินคามากมายในหางสรรพสินคา
ชื่อดัง “เอออนมอลล กิฟุ” ศูนยกลางการชอปปงขนาดใหญ ที่มีสินคามากมายใหเลือกซื้ออยางครบครัน ใหคุณ
สามารถซื้อ หาไดทุกสิ่งในที่เดียว ไมวาจะเปนเสื้อ ผา, เครื่อ งสําอาง, นาฬิกา, เครื่อ งใชไ ฟฟา หรือ ของใชใน
ชีวิตประจําวันตางๆ นอกจากนี้ยังมีรานอาหารมากมายไวคอยบริการอีกดวย... อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การเลือกชมและซื้อสินคาถูกใจฝากคนทางบานตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย(ไมรวมคาบริการ)
นําทานเขาสูที่พัก GIFU MIYAKO HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(4) กิฟุ - มิเอะ - หมูบานนินจาอิงะ - นากาชิมา รีสอรท - ชอปปงมิตซุย
แจสดรีม เอาทเล็ท - นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกยา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู “พิพิธภัณฑนินจาอิงะอุเอโนะ” (Iga-Ueno) เมืองแหงนินจา ที่โดงดังที่สุดของญี่ปุน ตั้งอยูทาง
ตะวันตก ของจังหวัดมิเอะ เปนเมืองเล็กๆที่เกิดจากการรวมตัวกันของสอง
เมืองหลัก คือ เมืองอิงะ และ เมืองอุเอ โนะในป ค.ศ.2004 และยังมีหมูบาน
นอยใหญที่รวมกันจนกลายเปน เมืองอิงะอุเอโนะ แตผูคนก็ยังคงเรียกใน
ชื่อสั้นๆวาอิงะ …ภายในหมูบานนินจา ประกอบดวยบานพักอาศัยในอดีต
ที่มีทั้งประตูกล ประตูลับ กับดัก หลุมพรางที่ซอนเงินและดาบ อยูตามจุดตางๆในบานอยางนาทึ่ง และหองแสดง
นิทรรศการ สําหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับนินจา เชน งานเขียนโบราณ อาวุธนินจาประเภทตางๆ เปนตน
...นําทานชมการแสดงโชวตอสูที่นาตื่นตา ตื่นใจจากเหลานินจา รวมถึงยังมีบริการเชาชุดนินจา และใสเดินเที่ยว
ทั่วเมือง (ไมรวมคาบริการเชาชุดในราคา 500 เยน) … ใหทุกทานสัมผัสวิถีนินจา และถายภาพเปนที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู “นากาชิมา รีสอรท” อาณาจักรความสนุกขนาดใหญริมทะเลอันดับตนๆ ของญี่ปุน ภายในรี
สอรทประกอบไปดวยโซนสวนสนุก, โซนสวนน้ํา, สวนดอกไม, สวนออนเซน, เอาทเล็ทมอลล และอีกมากมาย
เพื่อนําทานเดินทางสู “Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima” เปนหางรานขนาดใหญ ตั้งอยูขางๆสวน
สนุกสปาแลนด ภายในมีรานคากวา 240 ราน ซึ่งมีทั้งแบรนดในประเทศ
และตางประเทศ เชน รานเสื้อ ผา อุปกรณกีฬา และอื่นๆอีกมากมาย …
จากนั้นนําทานชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญอลังการที่สุดในญี่ปุน
Nabana no sato Winter Illuminatio ซึ่ ง มี ก ารประดั บ ไฟอย า งสวยงาม
ในธีมตางๆ หลากหลายโซนและแตกตางกันไปในแตละป เชน อุโมงคไฟ
ขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ไดแก อุโมงคสายรุงสีสดใส, อุโมงคไฟสีทองที่ เปรียบเสมือนอุโมงคดวงดาวแหง
ทางชางเผือ ก, อุโมงคไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงคแหงความรัก เปนตน … อิสระใหทานเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพที่สวยงามของแมน้ําและแสงไฟอันตระการตา...
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย(ไมรวมคาบริการ)
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม WESTIN NAGOYA HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา
11.00 น.
15.40 น.

(5)

สนามบินเซนแทร - ทาอาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบรอย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)
เดินทางจากสนามบินเซนแทร โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 645
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อทองเที่ยวหรือสํารวจเสนทางเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของทาง
บริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นแกทาน ***
***หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน***

กําหนดการเดินทาง 22 - 26 ธันวาคม 2560
อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน)

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ผูใหญ
ทานละ
45,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1 ทาน)
ทานละ
41,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม)
ทานละ
41,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) ทานละ
34,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ
6,000.- บาท
***กรุณาอานเงื่อนไขดานลางกอนชําระมัดจําทุกครั้ง และรบกวนสงสําเนาพาสปอรตกอนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
 คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการ
 คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปขึ้นไป คาประกัน
อุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 50%)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 คาธรรมเนียมวีซาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน
• กรุณาชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท
• ชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง 21 วันทําการ หากไมชําระตามกําหนดบริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของทาน

การยกเลิกทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
• ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
• ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ
สายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
• กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาและฟงผลวีซาหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ไดดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแลว ถาวีซา
ไมผาน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจะขึ้นอยูกับราคาตั๋วเครื่องบินในแตละ
กรุป)
• กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน
• รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื คาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด
2. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
4. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ ตกลง
ตางๆ ทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแกไขและคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด

6. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนนั้นใหแลว
8. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกคาในกรุปสงเลมพาสปอรตไมถึง 15 ทาน ทางสายการบิน
ไทยจะไมรับจัดที่นั่งลวงหนา (PRE CHECK IN) อาจตองนั่งแยกกันทั้งกรุป แตทางบริษัทจะพยายามจัดใหสมาชิกแตละ
บานไดนั่งดวยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไมรับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
10. หากทานที่ตองออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
11. สําหรับการเดินทางชวงปใหม เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุน อาจเจอปญหารถติด คนแนนตามสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ รานอาหารคนเยอะ หรือในชวงฤดูหนาวฟามืดเร็ว รวมถึงชวงปใหมรานคาจะปดบางสวน รานอาหารปดเร็วกวาปกติ
ขอใหทานทําความเขาใจกอนจองทัวร
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุนหองพักมีขนาดคอนขางเล็ก เรียนแนะนําวาใหจองหองพักสําหรับ 2-3 คน / หอง หากทานจอง
หองแบบเด็กไมเสริมเตียงแลวตองการเปลี่ยนภายหลังอาจไมมีหองวาง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา
13. โรงแรมในญี่ปุนไมมีบริกรยกกระเปา ขอความรวมมือจากทุกทานดูแลกระเปาของตัวทานเอง บางโรงแรมที่อยูในเมือ ง
ถนนคอนขางแคบ รถบัสไมสามารถจอดหนาโรงแรมไดจําเปนตองลากกระเปาไปเองจนถึงโรงแรม
14. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน
15. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ ตกลง
ตางๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้ อความให้ ถถี่ ้ วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง..

