วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกัน ที่ สนามบิ น สุวรรณภู มิ ชั้น 4 ประตู ห มายเลข 8 สายการบิ น JAPAN AIRLINES
เคาน์เตอร์ R เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง

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

00.55 น.
08.10 น.

เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL738
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทาง
สู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็น
มิตร นาท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารัก
ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียว
โตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นาท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบ
ญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชัน
ถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร
และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคง
ความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง
เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์
แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตา
ตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน

ค่า
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

นาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทางาน และที่อยู่
อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุค
สมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรง
ครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ทานแบบไม่อั้นกับเมนู ปิ้งย่างยากินิคุ
NAGANO TOKYO REI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK นาท่านผ่านประสบการณ์ พิเศษ ลิงแช่ออน
เซ็น กลางบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติอยางใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่อชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กัน
เป็ น ฝู งใหญ่ แ ละมี ค วามคุ้ นเคยกั บ มนุ ษ ย์ (ห้ ามจั บ หรือ ให้ อ าหารโดยเด็ ด ขาด) ให้ ท่ านได้
เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชม
ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโกจิ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มา
เป็นเวลากว่า 1,400 ปี วิหารเซ็นโกจิ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่
ประเทศญี่ปุ่น ดึงดูดผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทึกนิกาย ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 6ล้านคน

มาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้ จึงทาให้วัดเซ็นโกจิเป็นวัดที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก

ค่า
พักที่

วันที่สี่
เช้า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฮากุบะสกี ให้ท่านได้อิสระกับ กิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่น เช่น
สกี สโนว์ บ อร์ ด หรื อ กระดานเลื่ อ น ให้ ท่ า นเลื อ กเล่ น ผาดโผนในสไตล์ ท่ า นเอง ให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น
ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้ ง นี้ ก ารเล่ น กิ จ กรรมหิ ม ะต่ างๆนั้ น ขึ้ น กั บ สภาพ
ภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
บริการเมนูเนื้อและหมู คลุกเค้ากับน้าซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น
ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่
น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - NABANA NO
SATO WINTER iLLUMINATION
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น น าท่ า นเก็ บ ภาพประทั บ ใจด้ า นหน้ า
ปราสาทมั ต ซึ โ มโต้ มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดา และปีก
ด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ
เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบัน
หลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจาชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณ์์สาหรับรวบรวมข้อมูล
ประวั ติ ศ าสตร์ของญี่ ปุ่ น และประวั ติ ศ าสตร์ของ จั งหวั ด นากาโน่ และเป็ น ปราสาทที่ มี ค วาม
สวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง

จาก นั้ น น าท่ าน แวะเก็ บ ภ าพ ป ระทั บ ใจกั บ ช ม
ทะเลสาบซสุ ว ะ เป็ น ทะเลสาบที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในชิ น ชู
ตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่ม น้าซสุวะ ทางตอนกลาง
ของจังหวัดนากาโนะ ที่นี่เป็นต้นน้าของแม่น้าเทนยุ ซึ่ง
ไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีทิวทัศน์ที่
สวยงามและสุดท้ายไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีต
ผิวน้าในทะเลสาบจะแข็งเป็นน้าแข็งในช่วงฤดูหนาว ทาให้ สามารถสนุกกับการเจาะรูน้าแข็งเพื่อ
ตกปลา หรือการเล่นสเก็ตน้าแข็งในทะเลสาบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอากาศในหน้าหนาวที่อุ่น
ขึ้นทาให้ พื้นผิวน้าไม่เป็นน้าแข็งทั้งหมด ระหว่างช่วงที่พื้นผิวของทะเลสาบเป็นน้าแข็งทั้งหมด
คุณ จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ การแตกของพื้นผิวน้าแข็งเสียงดังและการแตกของพื้นผิวก็จะ
เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ กลไกของปรากฎการณ์นี้คือ น้าแข็งเกิดการละลายเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงใน
ตอนกลางวั น และในตอนกลางคื น อุ ณ หภู มิ ล ดต่ าลงท าให้ น้ าแข็ ง เกิ ด การหดตั ว ท าให้
เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า โมมิวาตาริ พิธีกรรมของศาสนาชินโตที่เรี ยกว่า โมิวาตาริชินจิ จะใช้
ปรากฎการณ์ดังกล่าวในการทานายสภาพอากาศ การเกษตรกรรมหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลง
ของโลกโดยใช้ลักษณะของรอยแตกภายในทะเลสาบ กีฬาที่นิยมเล่นในทะเลสาบได้แก่ การแล่น
เรือสาราญและการเล่นวินด์เสิร์ฟ เป็นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่นาโกย่า นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้า
โอสึ คั น นง เป็ น หนึ่ งในสามของศาลเจ้ าบู ช าเจ้ าแม่
กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจาตระกูล
โอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุ
เคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ งของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่
ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุด
ของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้อของฝากก่อนกลับ
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหา
ซื้อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระค่าตามอัธยาศัย**
จากนั้นนาท่านชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION หนึ่งในเทศกาลแสงสีที่
ใหญ่ ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้ ภายในสวนจะมีการ
ประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นาไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล

นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวน
ที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักที่

NAGOYA INTERANTIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีห่ ้า
เช้า
10.20 น.
14.50 น.

สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL737
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
17 – 21 มกราคม 2561
19 – 23 มกราคม 2561
24 - 28 มกราคม 2561
26 - 30 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ากว่า 8 ปี)

37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตัว๋
(เด็กอายุต่ากว่า 8 ปี)
เครื่องบิน
36,900
8,000 29,900
36,900
8,000 29,900
36,900
8,000 29,900
36,900
8,000 29,900
36,900
8,000 29,900
36,900
8,000 29,900
36,900
8,000 29,900
36,900
8,000 29,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั๋วเครื่องบิ นเต็มใบให้กับสายการบิน เป็นที่ เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ามันที่ยังมิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ
อื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐ บาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ต้ องการขอรับ เงิ น ค่ าบริก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ (ผู้ มี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ ต้องการัน ตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ
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. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดั งกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือว่าเป็น วัน หยุดท าการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ งให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่ างน้ อ ย 7 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่ า งน้ อ ย 10 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ ยว
ที่ มิ ได้ เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วั ติ
อุบั ติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตั๋ วเครื่อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้อ เพลิง ค่ าประกั น ภั ย สายการบิ น การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณ์์ไม่เกิน 100 มิลลิลิต รต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนา
ออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจได้ อ ย่างสะดวก ณ จุดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ ถือ ได้ ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้ าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณ์์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณ์์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

