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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกัน ที่ ส นามบิ น สุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 8 สายการบิ น เจแปน แอร์ไลน์
เคาน์เตอร์ R เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง

นาโกย่ า – ทาคายาม่ า – หมู่ บ ้า นชิ ร าคาวะโกะ -” ที่ ท าการเก่ า เมื อ งทาคายาม่ า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้

00.40 น.
08.05 น.

เหินฟ้ าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL 738
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น นาโกย่า ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ ง น าท่ า น
เดินทางสู่ เมื องทาคายาม่า จังหวัด “ฮิ ดะ” จังหวัดที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
ผูค้ นที่ เป็ นมิตร นาท่านเที่ ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็ นเมืองขนาด
เล็กน่ ารักตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นาท่านสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมู่บา้ นที่ได้รบั เลือกจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่ง
เป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่
หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18
เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้ นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยู่
อาศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่แล้ว เป็ นที่ ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้ มพ้นยุค
สมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนั กโทษ โรง
ครัว และห้อ งพัก ของเจ้า หน้ า ที่ ... น าชมความงามของเมื อ งทาคายาม่ า ซึ่ ง ยั งคงคว ามเป็ น
บ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน
และร้านค้าน่ ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุ รกั ษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือก
ซื้ อของที่ระลึกพื้ นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะ
ชิรุ ตุก๊ ตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุก๊ ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
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จากนั้น นาท่ านเก็ บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึ โมโต้ มี ชื่อเรียกอี กอย่างหนึ่ งว่า
ปราสาทอีกา เนื่ องจากผนังปราสาทมีสีดา และปี กด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่ก างออกเหมือนปี ก
นก สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็ นที่พกั ของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต
ปั จจุ บันหลังจากได้รับ การจัดตั้งเป็ นสมบัติประจาชาติ ญี่ ปุ่ นได้ป รับ ให้เป็ นพิ พิธภัณ ฑ์สาหรับ
รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่
มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

คา่
พักที่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม MATSUMOTO TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้ นอยู่
กับสภาพอากาศ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง “โทยาม่า” จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ ยอดเขาแจแปน แอลป์ ” เส้นทาง
ท่องเที่ ยวสุ ดแสนโรแมนติคของใบไม้เปลี่ยนสี ที่ แข่งกันอวดสีสันไม่ว่าจะเป็ น แดง เหลือง ส้ม
เขียว ที่ท่านจะประทับใจไม่รูล้ ืม (ขึ้ นกับสภาพอากาศ)… นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ ารูปขั้นบันไดสู่ที่
ราบสูงบิโจไดร่า เพื่อทาการเปลี่ยนรถโค้ชเป็ นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน นาท่านโดยสาร
รถโค้ชสู่ยอดดอย ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ หแ์ ตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ าตกโชเมียวเป็ น

เช้า
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น้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดาบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เดินทางถึงยอด
มุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่
ที่ตดั กับขอบฟ้ าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้ท่านมิรลู ้ ืม

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน แอลป์
นาท่ านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้ าไร้ม ลพิ ษ ทะลุ อุโมงค์ใต้ภู เขาทาเทยาม่ า ด้วยความสู งถึ ง 3,015
เมตร และสูงเป็ นที่ สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนี ยภาพอีก
ฟากฝั ง่ ของภูเขา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชม
ทัศ นี ยภาพของช่องเขาที่ เป็ นเหวลึ ก สร้างความตื่ น ตาตื่ น ใจอย่างยิ่งแก่ นักท่ องเที่ ยว นาท่ าน
โดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น ไม่มีเสา
ค้าหรือคัน่ กลางเป็ นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า “กระเช้าพาโนราม่า” นาท่านโดยสาร
เคเบิลคาร์ไฟฟ้ ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สนั เขื่อน คุโรเบะ เป็ นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มี
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คา่
พักที่

วันที่สี่
เช้า

ความยาวของสัน เขื่อ นถึ ง 800 เมตร ท่ า นสามารถเดิ น ชมวิ วที่ วิ เศษยิ่ งใหญ่ ต ระการตาของ
เทือกเขาแอลป์ ได้ และชมความแรงของน้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ าสีเขียวมรกตที่พวยพุ่ งส่งเสียง
ดังสนัน่ สู่เบื้ องล่าง จากนั้นนาท่านสู่ ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นาท่านโดยสารรถโค้ช
ไฟฟ้ าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทางยาวรวมถึ ง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่สถานี ปลายทาง
“โองิซาว่า”
บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว
จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ–นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู - โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ กับบรรยากาศที่
หาชมได้ยาก กับซากุระที่เบ่ งบานแย้มกลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไม้แดงของเทศกาล
ใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งหาชมได้ยากมาก จะหาชมได้เฉพาะแค่เดือนพฤศจิกายนเท่านั้น อิสระให้
ท่ านได้เก็ บ ภาพประทับ ใจกับ สี สัน ของซากุ ระ และใบไม้เปลี่ ยนสี (ทั้งนี้ ทั้งนั้ น ซากุ ระจะบาน
หรือไม่ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
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เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่
วันทีห่ า้
เช้า
10.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู เป็ นศาลเจ้าใหญ่รองจากศาลเจ้าอิเสะจิงกู ในทุกปี จะมี
ผู ้ ม าสั ก การะประมาณ 6,500,000 คน สิ่ ง สั ก การะของศาลเจ้า แห่ ง นี้ คื อ ดาบคุ ซ านางิ
(Kusanagi-no-Tsurugi) ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสามเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศกั ดิ์สิทธิ์ประจาจักรพรรดิญี่ปุ่น
และยังมีกาแพงที่ โชกุ นโอดะ โนบุ นางะถวายให้ศาลเจ้าตามที่ เคยได้อธิษฐานขอพรให้ได้รบั ชัย
ชนะในปี ค.ศ 1560 ในพิพิธภัณฑ์วดั อัตสึตะ มีการจัดแสดงสิ่งของซึ่งมีประวัติความเป็ นมาราว
6,000 ชิ้ น จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมที่ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เป็ นพื้ นที่ชอ้ ปปิ้ ง
เอ้าท์เล็ ตขนาดใหญ่ มี รา้ นค้าของแบรนด์ช้ัน น าและแบรนด์ท อ้ งถิ่ น มากกว่า 150 ร้าน เช่น
Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite
และอื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ้ งได้ครบทั้งผูห้ ญิ ง ผูช้ าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ ส่วนลดมากมาย
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย
INTERNATIONAL HOTEL NAGOYA หรือ SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือระดับ
เดียวกัน
นาโกย่า - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737
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14.50 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ในกรณี ย กเลิ ก การเดิ น ทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วั น ท าการก่ อ นการเดิ น ทางเท่ า นั้ น
ไม่เช่นนั้นทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทา
การจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ ถว้ นก่อน
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
20 - 24 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
37,900
37,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

35,900
35,900

34,900
34,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,000
8,000

ราคาไม่
รวมตั ๋ว
24,900
24,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบิน
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เป็ นที่ เรียบร้อ ย ยกเว้น ค่ าภาษี น้ ามัน ที่ ยังมิ ได้ช าระ ค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลื อ กรุ ณ าชาระ 25 วัน ก่ อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. 2 ใบ
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงิ นเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คื นเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
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3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิ ได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
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เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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