วันแรก กรุ งเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เคาน์ เตอร์ R เพือเตรี ยมตัว
เดินทาง และผ่ านขั นตอนการเช็คอิน

วันทีสอง
00.40 น.
08.05 น.

เทียง

นาโกย่ า – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ทีทําการเก่ าเมืองทาคายาม่ า - เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ – มัตซึโม
โต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้
เหินฟ้ าสู่ สนามบินนาโกย่ า ประเทศญีปนุ่ โดยเทียวบินที JL 738
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่ า ประเทศญีปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า จังหวัด
“ฮิดะ” จังหวัดทีอดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยธรรมชาติทีสวยงาม ผู้คนทีเป็ นมิตร นําท่านเทียวชม เมืองทาคายาม่ า ทีได้ ชือว่า“ลิตเติ ล
เกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั งอยู่ในหุบเขาทียงั คงดูแลวัด ศาลเจ้ า แม่นํ า สะพาน ตลาดเช้ า และบรรยากาศแบบเมือง
เกียวโตในอดีตไว้ ได้ อย่างลงตัว นําท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมูบ่ ้ านทีได้ รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี
ค.ศ.1995 ท่ านจะได้ พบกับบ้ านในแบบกัสโชสึคุริ ซึงเป็ นแบบญีปุ่นดั งเดิม ชือนี ได้ มาจากคําว่ า กัสโช ซึงแปลว่ า พนม
มือ ตามรู ปแบบของบ้ านที หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ ายสองมือที พนมเข้ าหากัน ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18
เมตร และมีความกว้ าง 10 เมตร ซึงโครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถ
รองรับหิมะทีตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสถานทีสําคัญเมื อครั งอดีต ทีทําการเก่ าเมืองทาคายาม่ า ใช้ เป็ นทั งทีทํางาน และที อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า
ในสมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี ทีแล้ ว เป็ นที
ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวทีข้ามพ้ นยุคสมัยมาได้ อย่างสมบูรณ์ ซึงภายในนี ประกอบด้ วยบริ เวณไต่สวนพิจารณาคดี
ห้ องขังนักโทษ โรงครัว และห้ องพักของเจ้ าหน้ าที... นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึงยังคงคว ามเป็ นบ้ านเมืองแบบญีปนุ่
ดั งเดิมอย่างแท้ จริ งเดินชมเขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ ซึงเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อน และร้ านค้ าน่ารัก ๆ ทียงั คงอนุรักษ์ แบบของบ้ านใน

สมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ ท่านได้ เลือกซื อของทีระลึกพื นเมืองและเก็บเกี ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้ า
สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึงเป็ นตุ๊กตาตามความเชือของคนโบราณสมัยก่อน

จากนั นนําท่ านเก็บภาพประทับใจด้ านหน้ า ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชือเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่า ปราสาทอีกา เนื องจากผนัง
ปราสาทมีสดี ํา และปี กด้ านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก สร้ างขึ นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพือใช้
เป็ นทีพกั ของบรรดาเจ้ าเมืองในอดีต ปั จจุบนั หลังจากได้ รับการจัดตั งเป็ นสมบัติประจําชาติญีปนได้
ุ่ ปรับให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์สําหรับ
รวบรวมข้ อมูลประวัติศาสตร์ ของญี ปนและประวั
ุ่
ติศาสตร์ ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาททีมีความสวยงามติด 1 ใน 10
ของประเทศญีปนุ่

คํา
พักที
วันทีสาม
เช้ า

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรม MATSUMOTO TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
โทยาม่ า – เส้ นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้ เปลียนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “โทยาม่ า” จุดเริ มต้ นของเส้ นทางสู่ ยอดเขาแจแปน แอลป์” เส้ นทางท่องเทียวสุดแสนโรแมนติคของ
ใบไม้ เปลียนสี ทีแข่งกันอวดสีสนั ไม่วา่ จะเป็ น แดง เหลือง ส้ ม เขียว ทีทา่ นจะประทับใจไม่ร้ ู ลืม (ขึ นกับสภาพอากาศ)… นําท่าน
นังกระเช้ าไฟฟ้ ารูปขั นบันไดสูท่ ีราบสูงบิโจไดร่า เพือทําการเปลียนรถโค้ ชเป็ นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน นําท่านโดยสารรถ
โค้ ชสูย่ อดดอย ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น นํ าตกโชเมียวเป็ นนํ าตกทีสงู ทีสดุ ของประเทศญีปุ่น
ผ่านป่ าสนดึกดําบรรพ์ทีมีอายุกว่า 1,000 ปี เดินทางถึงยอด มุโรโด คือ จุดชมวิวที สงู ทีสดุ ของเส้ นทางนี บริ เวณยอดเขาท่าน
สามารถเห็นทะเลสาบน้ อยใหญ่ ทีตดั กับขอบฟ้ าสีสดตลอดทั งวันทั งคืน สร้ างความประทับใจให้ ทา่ นมิร้ ูลมื

เทียง
บ่าย

คํา
พักที

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้ วยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน แอลป์
นําท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าไร้ มลพิษทะลุอโุ มงค์ใต้ ภเู ขาทาเทยาม่า ด้ วยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็ นทีสองรองจากภูเขา
ไฟฟูจิ สูท่ ีราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีกฟากฝั งของภูเขา จากนั นนําท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่ า ทีราบสูงบน
ไหล่เขาทีท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที เป็ นเหวลึก สร้ างความตืนตาตืนใจอย่างยิงแก่นกั ท่องเทียว นําท่านโดยสาร
กระเช้ าข้ ามเหวลึกซึงมีเพียงลวดสลิงของกระเช้ าจากต้ นทางถึงปลายทางเท่านั น ไม่มีเสาคํ าหรื อคันกลางเป็ นทางยาว 1,700
เมตร จึงได้ ฉายาว่า “กระเช้ าพาโนราม่ า” นําท่านโดยสารเคเบิลคาร์ ไฟฟ้ ารูปขั นบันไดอีกครั งเพือลดระดับลงสูส่ นั เขือน คุโรเบะ
เป็ นเขือนขนาดยักษ์ ทีมี

ความยาวของสันเขือนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที วิเศษยิงใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรง
ของนํ าทีปล่อยออกจากแอ่งนํ าสีเขียวมรกตทีพวยพุงส่
่ งเสียงดังสนันสู่เบื องล่าง จากนั นนําท่านสู่ ด่านสุดท้ ายของเส้ นทาง
ธรรมชาติ นําท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าปลอดมลพิษทะลุอโุ มงค์ใต้ ภเู ขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้ าสูส่ ถานีปลายทาง
“โองิซาว่า”
บริการอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
จากนั นให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ เชือว่ าถ้ าได้ แช่ นํ าแร่ แล้ ว จะทําให้ ผิวพรรณสวยงาม
และช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น

วันทีสี
เช้ า

ชมซากุระและใบไม้ แดงทีโอบาระ–นาโกย่ า – ศาลเจ้ าอัตสึตะจิงกู - โทคิพรีเมียมเอ้ าท์ เล็ต
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ ให้ ท่านได้ สัมผัสประสบการณ์ ใหม่ กับบรรยากาศทีหาชมได้ ยาก กับซากุระทีเบ่ ง
บานแย้ มกลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไม้ แดงของเทศกาลใบไม้ เปลี ยนสี ซึงหาชมได้ ยากมาก จะหาชมได้ เฉพาะแค่
เดือนพฤศจิกายนเท่านั น อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจกับสีสนั ของซากุระ และใบไม้ เปลี ยนสี (ทั งนี ทั งนั นซากุระจะบาน
หรื อไม่ ขึ นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

เทียง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าอัตสึตะจิงกู เป็ นศาลเจ้ าใหญ่ รองจากศาลเจ้ าอิเสะจิ งกู ในทุกปี จะมีผ้ ูมาสักการะประมาณ
6,500,000 คน สิงสักการะของศาลเจ้ าแห่งนี คือดาบคุซานางิ (Kusanagi-no-Tsurugi) ซึงเป็ นหนึงในสามเครื องราชกกุธภัณฑ์
ศักดิสทิ ธิประจําจักรพรรดิญีปนุ่ และยังมีกําแพงทีโชกุนโอดะ โนบุนางะถวายให้ ศาลเจ้ าตามที เคยได้ อธิษฐานขอพรให้ ได้ รับชัย
ชนะในปี ค.ศ 1560 ในพิพิธภัณฑ์วดั อัตสึตะ มีการจัดแสดงสิงของซึงมีประวัติความเป็ นมาราว 6,000 ชิ นจากนั นนําท่านช้ อปปิง
สินค้ าแบรนเนมที โทคิพรีเมียมเอ้ าท์ เล็ต เป็ นพื นทีช้อปปิ งเอ้ าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้ าของแบรนด์ชั นนําและแบรนด์ท้องถิ น
มากกว่า 150 ร้ าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และ
อืนๆอีกมากมาย สามารถช้ อปปิ งได้ ครบทั งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่วา่ จะเป็ นเสื อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื องสําอางค์ โดยแต่
ละร้ านก็จะมีโปรโมชันส่วนลดมากมาย
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
INTERNATIONAL HOTEL NAGOYA หรือ SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน

คํา
พักที
วันทีห้า
เช้ า
10.30 น.
14.50 น.

นาโกย่ า - กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านสู่ สนามบินนาโกย่ า เพือเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
เหินฟ้ าสูก่ รุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เทียวบินที JL 737
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************

** หากท่ านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครั งก่ อนทําการ
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ ***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั น ไม่ เช่ นนั นทางบริ ษัทจะไม่ คืนมัดจําไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั งสิ น
เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทาํ การจ่ ายค่ าตัวไปให้ กับการสายการบินเรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถีถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั ง เพือ
ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง

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

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน
37,900
37,900

อัตราค่ าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )
35,900
35,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )
34,900
34,900

พักเดียว
เพิม
8,000
8,000

ราคาไม่ รวม
ตัว
24,900
24,900

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถินท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 30 ท่ านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการ
เลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการคืนมัดจําทั งหมด เนืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ ชาํ ระค่ าตัวเครืองบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นทีเรียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนํ ามันทียังมิได้ ชําระ ค่ าทัวร์ ส่วนทีเหลือ กรุ ณา
ชําระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.
ตัวเมือออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ทปี ระสงค์ จะพํานักระยะสั นในประเทศญีปุ่นไม่ เกิน 15
วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือการท่ องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้ า
เมือง เพือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีปุ่น* ดังต่ อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
2. สิงทียนื ยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นในระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่นได้ (เช่ น
เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น (เช่ น คนรู้จกั โรงแรม และอืนๆ) ทาง
ทัวร์ จัดเตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้

อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. 2 ใบ
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญีปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นในประเทศ
ญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซา่ เพิ ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ใน
ห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นในประเทศ
ญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
เงือนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง

2.
3.

นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนทีเหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่ชําระ
เงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์ นั นๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริ ษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที ยวหรื อเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทั งหมด
ทั งนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเที ยวให้ แก่นกั ท่องเทียว เช่น การ
สํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพกั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่า บริ การทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็น
วันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดหรื อถูกปฏิเสธการเข้ าออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียวหรื อ
เอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซา่ และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีที จะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที ทางบริ ษัทกําหนด
เพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ
เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทั งนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เพิมขึ นของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริ ษัทกํากับเท่านัน
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน1,000
มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้องเครื องบิน
เท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬ าฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้อง
เครื องบินเท่านั น
3. ประเทศญีปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพือเป็ น
การป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีสงู มาก

