วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
เคาน์เตอร์ R เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
-” ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้

00.55 น.
08.25 น.

เหินฟ้าสูํ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL 738
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลัง ผํานพิ ธีการตรวจคนเข๎าเมือง นําทําน
เดินทางสูํ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยธรรมช าติที่สวยงาม
ผู๎คนที่เป็นมิตร นําทํานเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได๎ชื่อวํา “ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาด
เล็กนํารักตั้งอยูํในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ๎า แ มํน้ํา สะพาน ตลาดเช๎า และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไว๎ได๎อยํางลงตัว นําทํานสูํ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมูํบ๎านที่ได๎รับเลือกจาก
องค์การยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลกในปี ค .ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่ง
เป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ๎านที่
หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล๎ายสองมือที่พนมเข๎าหากัน ตัวบ๎านมีความยาวประมาณ 18
เมตร และมีความกว๎าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร๎างของบ๎านสร๎างขึ้นโดยไมํใช๎ตะปูแม๎แตํตัวเดียว แตํ
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยํางหนักในชํวงฤดูหนาวได๎ดี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช๎เป็นทั้งที่ทํางาน และที่อยูํ
อาศัยของผู๎วําราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครองของโชกุนโตกุกาวํา
ในสมัยเอะโดะ หรือกวํา 300 ปีที่แล๎ว เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหํงเดียวที่ข๎ามพ๎นยุค
สมัยมาได๎อยํางสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด๎วยบริเวณไตํสวนพิจารณาคดี ห๎องขังนักโทษ โรง
ครัว และห๎องพักของเจ๎าหน๎าที่ ... นําชมความงามของเมืองทาคายามํา ซึ่งยังคงคว
ามเป็น
บ๎านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอยํางแท๎จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด๎วยบ๎านเรือน
และร๎านค๎านํารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ๎านในสมัยเอะโดะกวํา 300 ปีกํอน ให๎ทํานได๎เลือก
ซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนําประทับใจ ไมํวําจะ เป็นเหล๎าสาเก ซุปมิโสะ
ชิรุ ตุ๏กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๏กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกํอน

จากนั้น นําท่านเก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา
ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดํา และปีกด๎านตํางๆ ของปราสาทแผํกางออกเหมือ นปีก
นก สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวํา คาสุมาซะ เพื่อใช๎เป็นที่พักของบรรดาเจ๎าเมืองในอดีต
ปัจจุบันหลังจากได๎รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจําชาติญี่ปุ่นได๎ปรับให๎เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับ
รวบรวมข๎อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโนํ และเ ป็นปราสาทที่
มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

ค่ํา
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรม MATSUMOTO TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํเมือง “โทยาม่า ” จุดเริ่มต๎นของเส๎นทาง สูํ ยอดเขาแจแปน แอลป์ ” เส๎นทาง
ทํองเที่ยว สุดแสนโรแมนติคของใบไม๎เปลี่ยนสี ที่แขํงกันอวดสีสันไมํวําจะเป็น แดง เหลือง ส๎ม
เขียว ที่ทํานจะประทับใจไมํรู๎ลืม (ขึ้นกับสภาพอากาศ)… นําทํานนั่งกระเช๎าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสูํที่

เช้า

ราบสูงบิโจไดรํา เพื่อทําการเปลี่ยนรถโค๎ชเป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน นําทํานโดยสาร
รถโค๎ชสูํยอดดอย ผํานป่าสนและทุํงราบที่มีมนต์เสนํห์แตกตํางกันทุกฤดู เชํน น้ําตกโชเมียวเป็น
น้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศ ญี่ปุ่น ผํานป่าสนดึกดําบรรพ์ที่มีอายุกวํา 1,000 ปี เดินทางถึงยอด
มุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส๎นทางนี้ บริเวณยอดเขาทํานสามารถเห็นทะเลสาบน๎อยใหญํ
ที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร๎างความประทับใจให๎ทํานมิรู๎ลืม

เที่ยง
บําย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน แอลป์
นําทํานโดยสารรถโค๎ชไฟฟ้าไร๎มลพิษทะลุอุโมงค์ใต๎ภูเขาทาเทยามํา ด๎วยความสูงถึง
3,015
เมตร และสูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สูํที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแหํงทัศนียภาพอีก
ฟากฝั่งของภูเขา จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหลํเขาที่ทํานสามารถชม
ทัศนียภาพของชํองเขาที่เป็นเหวลึก สร๎างความตื่นตาตื่นใจอยํางยิ่งแกํนักทํองเที่ยว นําทําน
โดยสารกระเช๎าข๎ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช๎าจากต๎นทางถึงปลายทางเทํานั้น ไมํมีเสา
ค้ําหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได๎ฉายาวํา “กระเช้าพาโนราม่า” นําทํานโดยสาร
เคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสูํสันเขื่อน คุโรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มี

ค่ํา
พักที่

วันที่สี่

เช้า

ความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ทํานสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญํตระการตาของ
เทือกเขาแอลป์ได๎ และชมความแรงของน้ําที่ปลํอยออกจากแอํงน้ําสีเขียวมรกตที่พวยพุํ งสํงเสียง
ดังสนั่นสูํเบื้องลําง จากนั้นนําทํานสูํ ดํานสุดท๎ายของเส๎นทางธรรมชาติ นําทํานโดยสารรถโค๎ช
ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต๎ภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุํงหน๎าสูํสถานีปลายทาง
“โองิซาวํา”
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว
จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – โทคิพรีเมี่ยม เอาต์
เล็ท
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ “หุบเขาโครังเค ” เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ (Mount Iimori)สูง 254 เมตร
ใกล๎เมืองนาโงยํา ซึ่งเป็น สถานที่ ชมใบไม๎เปลี่ยนสีอันดับต๎นๆของจังหวัดไอจิ ด๎วยความ
หลากหลายของสีสันจากต๎นเมเปิ้ล กวํา 4,000 ต๎นที่ อยูํรายรอบหุบเขาแหํงนี้ จากนั้น นําทําน

ชม “สะพานไทเกะสึเคียว ” ซึ่ง สะพาน นี้เป็น สัญลักษณ์ประจํา โครังเคที่ เป็นอีกจุดหนึ่งที่
นักทํองเที่ยวนิยมถํายภาพคูํกับ ใบไม๎แดง อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ๎าบูชาเจ๎าแมํกวนอิมที่ใหญํที่สุด
ในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูํ
เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน๎าหนึ่งของยํานโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสาน
ระหวํางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหมํ และยังเป็นจุดทํองเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกยํา
ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล๎ว นักทํองเที่ยวตํางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชํนกัน ทํานจะได๎เพลิดเพลินกับ
การช๎อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยํางเต็มอิ่มที่ยํานร๎านค๎า

ค่ํา
พักที่

วันทีห่ ้า
เช้า
10.30 น.
14.50 น.

จากนั้นนําทํานช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนเนมที่ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เป็นพื้นที่ช๎อปปิ้งเอ๎าท์เล็ต
ขนาดใหญํ มีร๎านค๎าของแบรนด์ชั้นนําและแบรนด์ท๎องถิ่ นมากกวํา 150 ร๎าน เชํน Coach,
Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ
อีกมากมาย สามารถช๎อปปิ้งได๎ครบทั้งผู๎หญิง ผู๎ชาย และเด็กเล็ก ไมํวําจะเป็นเสื้อผ๎า รองเท๎า
กระเป๋า เครื่องสําอางค์ โดยแตํละร๎านก็จะมีโปรโมชั่นสํวนลดมากมาย
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
INTERNATIONAL HOTEL NAGOYA หรือ SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือระดับ
เดียวกัน
นาโกย่า - กรุงเทพ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เหินฟ้าสูํกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************

** หากทํานที่ต๎องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า **
*** ขอบพระคุณทุกทํานที่ใช๎บริการ **

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
31 ต.ค.-04 พ.ย. 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
37,900
39,900
39,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

35,900
37,900
37,900

34,900
36,900
36,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,000
8,000
8,000

ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
24,900
26,900
26,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร๎อมคณะ
 คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไมํเกิน 23 กก. 2 ใบ
 คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ
 คําที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทําน
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
 คําอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คําจ๎าง มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว๎ นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน ) **ถ๎ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให๎กลับมาใช๎วีซํา ผู๎
เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จํายในการทําวีซําเพิ่ม ทํานละ 1,700 บาท**
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกล
คําอินเตอร์เน็ต คําซักรีด มินิบาร์ในห๎อง รวมถึงคําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตํอทํานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎อง ชําระเงินคําบริการสํวนที่เหลือ ทั้งหมดกํอนวันเดินทาง อยํางน๎อย 21 วัน
กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมํชําระเงิน หรือชําระเงินไมํครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทําน
ถูกปฏิเสธการจํายเงินไมํวํากรณีใดๆ ให๎ถือวํานักทํองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทํองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผู๎มีชอื่ ในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อแจ๎งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไมํรับยกเลิกการ
จองผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณีใดๆ
2. กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต๎องการขอรับเงินคําบริ การคืน นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู๎มีชื่อใน
เอกสารการจอง ) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรับเงินคืน ที่บริษัทอยํางใด
อยํางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร๎อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคําบริการตํางๆ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎นําเงินเข๎าให๎
ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
2.2 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 50 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
2.3 ยกเลิกกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ไมํคืนเงินคําบริการที่ชําระแล๎วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให๎แกํนักทํองเที่ยว เชํน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทาง ที่ต๎องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คําบริการทั้งหมด

4. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทํองเที่ยวเดินทางไมํถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทํานไมํได๎รํวมเดินทางหรือใช๎บริการตามที่ระบุไว๎ในรายการ ไมํวําบางสํวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข๎า- ออกเมืองด๎วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมํคืนเงินคําบริการไมํวํา
บางสํวนหรือทั้งหมดให๎แกํทําน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อย กวํา 15 ทําน
โดยจะแจ๎งให๎กับ นักทํองเที่ยวหรือ เอเจนซี่ทราบลํวงหน๎าอ ยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมํมีวีซํา และ อยํางน๎อย 10 วันกํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซํา
แตํ หากทาง
นักทํองเที่ยว ทุกทํานยินดีที่จะชําระคําบริการเพิ่ม จากการที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวําที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีที่จะให๎บริการตํอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได๎
สํงหน๎าหนังสือเดินทางให๎กับทางบริษัทพร๎อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบใดๆ ตํอความเสียหายหรือคําใช๎จํายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทํองเที่ยว
ที่มิได๎เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแปลง หรือก
าร
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต๎น
7. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตํางประเทศ คําตั๋ว เครื่องบิน คํา ภาษีเชื้อเพลิง คําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว๎นแตํ
มีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํ
านละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของ
ดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน
เทํานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํ
และฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห๎ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข๎าประเทศ เชํน ผัก ผลไม๎
สด ไขํ เนื้อสัตว์ ไส๎กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดตํอที่จะมาจากสิ่งเหลํานี้ หากเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบ จะต๎อง
เสียคําปรับในอัตราที่สูงมาก

