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JAPAN
SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER 6D3N
โดยสายการบิน Japan Airline
6 วัน 3 คืน

ราคาเพียง 35,911.- เท่านั้น

ไฮไลท์ ทัวร์ SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER 6D3N
- บินตรง ด้วย เจแปนแอร์ไลน์ เครื่องโบอิ้ง 777-200 (ลาใหญ่)
- พัก ออนเซ็น 1 คืน โอซาก้า 2 คืน
- สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี
- ชมหน้าผาโทจินโบ ที่ได้ขึ้นเป็น จุดชมวิว Unseen ของเมืองฟุคุอิ
- เก็บสตอเบอรี่ สดๆ ทานไม่อั้น
- แวะจุดไฮไลน์เมืองเกียวโต และ อิสระเต็มวันที่ เมืองโอซาก้า
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรมที่พัก





AWARA ONSEN
HOTEL OR SIMILAR
[♨]
QUINTESSA OSAKA
HOTEL OR SIMILAR

1

กรุงเทพฯ - สนามบินนาโกย่า

2

เมืองนาโกย่า – ทาคายาม่า - ที่ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - แช่น้ําแร่

3

เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ - กิจกรรม ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่
ช้อปปิ้ง EXPOCITY







4

อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ







5

เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ







6

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

QUINTESSA OSAKA
HOTEL OR SIMILAR

Day 1
กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า
21.00 น.

นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) โดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าเดินทาง

Day 2
เมืองนาโกย่า – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ –
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – แช่น้าแร่
00.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL 738 บริการอาหารและเครื่องดื่มบินเครื่องบิน
นําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า
เป็นที่ทํางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกา
วา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้า น
เก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชม
กับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วง
ฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ํากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว
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ค่า

เดินทางเข้าสู่ที่พัก AWARA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ํา

เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ําแจกธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 3
เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – กิจกรรม ณ ลานสกี - ฟาร์มสตอเบอรี่ – โอซาก้า - ช้อปปิ้ง EXPOCITY
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุอิ จากนั้นน่านชม หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุ
กุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1
กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ําทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจาก
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามทําให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย....จากนั้นนําท่านเดินทางไปสัมผัสความ
สนุก สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับ
การ “นั่งเลื่อนหิมะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม

ราคานี้ ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอื่น รวมไปถึงชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ
ในช่วงเวลานัน้ ๆ ทางบริษทั จะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสกี โดยรักษาสิทธิ์ของลูกค้าเป็นสาคั)
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ ไร่สตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่น
ที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ..ทําให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาด
ใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่าท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่และที่สําคัญคือท่านสามารถ
ชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซืกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนม
ต่างๆ ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่ ....จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ EXPOCITY คือศูนย์บันเทิงครบวงจรล่าสุดที่เปิดตัวขึ้น ณ
นครโอซากา เป็น โครงการขนาดยั ก ษ์ ใ นความดูแ ลของบริ ษั ท มิ ตซุ ย ฟุ โ ดซั ง ที่ นี่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ศู น ย์ ก ารค้ า หรื อ สวนสนุ ก
ธรรมดา แต่ได้รวมศูนย์การเรียนรู้และบันเทิงระดับโลก 8 แห่ง และร้านค้าร้านอาหารอีก 305 ร้าน ที่นี่เป็นแหล่งเที่ยว ,
กิน,ช็อปปิ้งและเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และสาวกโปเกม่อนหรือกันดั้มไม่ควรพลาดเพราะที่นี่มีคาเฟ่สําหรับรอรั บ
เหล่าสาวกด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์คือร้าน KFC BUFFET แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่คุณสามารถเต็มอิ่มกับเมนูโปรดของ KFC ได้
อย่างจุใจ

เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก QUINTESSA HOTEL หรือเทียบเท่า
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อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) ทุกท่านสามารถเลือก อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ) โดยไม่ได้รวมค่ารถไฟสาหรับเดินทางไป ยู
นิ เวอร์ แ ซล สตู ดิ โ อ [ราคานี้ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ] ยู นิ เวอร์ แ ซล สตู ดิ โ อ ร่ ว มสนุ ก ท้ า ทายกั บ เครื่ อ งเล่ น
หลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัย
กับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้
ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอ
ให้ ท่า นพิ สู จ น์ ค วามมั น ส์ พร้ อ มทั้ ง พบกั บ โซนใหม่ “วั น เดอร์ แ ลนด์ ”

เป็ น โซนสวนสนุ ก สไตล์ ค รอบครั ว ให้ ท่ า นได้

เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให้ท่านพบกับโซนใหม่
ล่าสุดที่จะเปิดตัววันที่ 15 กรกฎาคมนี้ คือโซน“HARRY POTTER” ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้
ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่ างๆจากภาพยนตร์ ... สาหรับ ท่านที่เลือกที่จะอิสระใน
เมื อ งโอซาก้ า ท่ า นสามารถสอบถามข้ อ มู ล ก่ อ นการเดิ น ทางจากมั ค คุ เ ทศก์ เพื่ อ ความสะดวกในการเดิ น ทาง และ
สามารถซื้อตั๋วรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่านช้อปปิ้งต่างๆของโอซาก้าได้เช่น ย่านชินไซบาชิ โดยท่านสามารถถามข้อมูล
แต่ละสถานที่ได้จากไกด์เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
*เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ จึงไม่มีบริการอาหารลางวันและอาหารค่า*
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก QUINTESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็น
เอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ํายัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์
คื อ สร้ า งโดยไม่ ไ ด้ ใ ช้ ต ะปู เ ลย ดั ง นั้ น องค์ ก ารยู เ นสโกได้ ขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น มรดกโลก และเชิ ญ ทุ ก ท่ า นได้ ดื่ ม น้ํ า
ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้า
ชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้น เมืองนานาชนิด เช่น
รองเท้าโซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญี่ปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด , ร้าน 1,000 เยน,
ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น, ของที่ระลึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นต้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาล
เจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบู ชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูต
ส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มี
ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้ นนํา ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่า นการค้า ชิน ไซบาชิ ให้ท่า นเพลิดเพลินกั บการช้อ ปปิ้ง สินค้ ามากมายหลายชนิ ด ทั้ ง
เครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ําอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ได้เวลาอันสมควร ... ขึ้นรถบัส เพื่อเดินทางไป สนามบินคันไซ
ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

Day 6
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
00.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727

05.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

******************************************

SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER 6 Days 3 Nights By JL
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 1-2

พักกับผู้ใหญ่ 2

ท่าน

ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

37,911

37,911

36,911

7,900

27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561

37,911

37,911

36,911

7,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิกการเดินทาง
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
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เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากทําการจองทัวร์และชําระเงินค่าทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินได้ในทุก
กรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านจะของดการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ หรือ
ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ กับทางบริษัทได้
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ทัวร์ข้างต้น (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน จํานวน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- 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
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยั น
ว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูก
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จั ก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

http://www.chinaprotour.com/
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