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เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสูส่ มัยเอโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เยือนหมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เพลิดเพลินกับลานสกี จิกาตาเกะ
เปิ ดประสบการณ์ UNSEEN IN JAPAN ลิงออนเซ็น
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าโอสึคนั นง ช้อปปิ้ งโทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

รายการนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่าเดินทางให้กบั นักท่องเที่ยวชาวไทย
ผูใ้ หญ่ ท่านละ 10,000 บาท (35,000 เยน) จากราคาปกติเพื่อให้ทา่ น
ได้มาสัมผัสความงดงามของจังหวัดไอจิ

เดินทางมกราคม-มีนาคม 2559

ราคาเพียง 33,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

พร้อมกัน ที่ สนามบิ 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

00.40 น.

เหิรฟ้ าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.05 น.

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
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คา่
พักที่

เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้ นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยู่
อาศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า
ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่แล้ว เป็ นที่ทาการ
รัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้ มพ้นยุคสมัยมาได้
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ ประกอบด้วยบริเวณไต่สวน
พิจารณาคดี ห้องขังนั กโทษ โรงครัว และห้องพักของ
เจ้าหน้าที่... นาชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่ง
ยัง คงคว ามเป็ นบ้า นเมื อ งแบบญี่ ปุ่ นดั้ง เดิ ม อย่ า ง
แท้จริงเดินชม เขตเมื องเก่าซันมาชิ ซึจิ ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ที่ ยงั คง
อนุ รกั ษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้ นเมืองและ
เก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่ าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่ ง
เป็ นตุก๊ ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
MATSUMOTO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

จิกาตาเกะสกี –วัดเซ็นโกจิ- UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มัตสึโมโต้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ จิกาตาเกะสกี (JIGATAKE SKI) ให้ท่านได้อิสระกับ กิจกรรมหิมะและ
สกีต่างๆให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่อง
เล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้ การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้ นกับสภาพ
ภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**

เที่ยง
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เที่ยง
บ่าย

จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ วัดเซ็นโกจิ ซึ่ งเป็ นที่ เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มา
เป็ นเวลากว่า 1,400 ปี วิหารเซ็นโกจิ ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่
ประเทศญี่ปุ่น ดึงดูดผูเ้ ลื่อมใสศรัทธาจากทึกนิ กาย ในทุกๆปี จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า6ล้านคน
มาเคารพสักการะสถาปั ตยกรรมชิ้ นเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้ จึงทาให้วดั เซ็นโกจิเป็ นวัดที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่นฝั ง่ ตะวันออก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK นาท่านผ่านประสบการณ์ พิเศษ ลิงแช่ออน
เซ็น กลางบ่อน้ าพุรอ้ นธรรมชาติอยางใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่อชมความน่ ารักของลิงที่อาศัยอยูก่ นั
เป็ นฝูงใหญ่ แ ละมี ค วามคุ น้ เคยกับ มนุ ษ ย์ (ห้ามจับ หรือ ให้อ าหารโดยเด็ ด ขาด) ให้ท่ านได้
เพลิดเพลินกับการชมความน่ ารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชม
ได้หรือไม่ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็ นลิงป่ า)

คา่
พักที่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
MATSUMOTO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ปราสาทมัตสึโมโต้ – นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า-วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุ-โทคิพรีเมี่ยม
เอ้าท์เล็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้ น น าท่ านเก็ บ ภาพประทับ ใจด้า นหน้ า ปราสาทมั ต ซึ โมโต้ มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่า งหนึ่ งว่า
ปราสาทอีกา เนื่ องจากผนังปราสาทมีสีดา และปี กด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี ก
นก สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็ นที่พกั ของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต
ปั จจุ บันหลังจากได้รับ การจัดตั้งเป็ นสมบัติป ระจาชาติ ญี่ ปุ่ นได้ป รับ ให้เป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์ส าหรับ
รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาทที่
มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

นาท่านเก็บภาพประทับใจกับ ปราสาทนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้า) ปราสาทนาโกย่าตั้งอยูใ่ นเมือง
นาโกย่า สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2153 โดยโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โดยบนยอดปราสาทนั้นมีรูปสลัก
ปลาหัวเสือทองคาอยูห่ นึ่ งคู่ ซึ่งเรียกว่าคิงชะจิ อันเป็ นเครื่องรางสาหรับป้ องกันอัคคีภยั และเป็ น
สัญลักษณ์ของอานาจขุนนางศักดินา ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ สอง ปราสาทแห่งนี้ ได้ถูก
เพลิ ง ไหม้จ ากการทิ้ งระเบิ ด ของฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต ร ท าให้สิ่ ง ของและเครื่ อ งตกแต่ งต่ าง ๆ ใน
ปราสาทเสียหายเป็ นส่วนใหญ่ จึงได้มีการบูรณะขึ้ นมาใหม่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2502 ให้เป็ น
ปราสาทคอนกรีตสมัยใหม่
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จากนั้ นเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคนั นง เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุด
ในญี่ปุ่น และเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ นอกจากนี้ ยังมีวดั บันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่
เมื่อครั้งเป็ นตัวประกัน อันเป็ นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ งของย่านโอสึ OSU เป็ นเมืองที่ ผสมผสาน
ระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า
ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยีย่ มชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้ ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ยา่ นร้านค้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนเนมที่ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เป็ นพื้ นที่ ชอ้ ปปิ้ งเอ้าท์เล็ ต
ขนาดใหญ่ มี ร า้ นค้า ของแบรนด์ช้ัน น าและแบรนด์ท ้อ งถิ่ น มากกว่ า 150 ร้า น เช่ น Coach,
Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่ น ๆ
อีกมากมาย สามารถช้อปปิ้ งได้ครบทั้งผู ห้ ญิ ง ผูช้ าย และเด็กเล็ ก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋า เครื่องสาอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ ส่วนลดมากมาย

พักที่

** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่านอิสระค ่าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านกลับที่พกั
KKR NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

นาโกย่า-กรุงเทพฯ

เช้า
08.40 น.
10.25 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน นาโกย่า
เหิรฟ้ าสู่กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ JL 737 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

14.50 น.
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

27 ก.พ. – 2 มี.ค. 2559
05 - 09 มีนาคม 2559
12 - 16 มีนาคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
33,900
33,900
33,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

33,900
33,900
33,900

33,900
33,900
33,900

8,000
8,000
8,000

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
26,900
26,900
26,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบิ นเต็มใบให้กับสายการบิน เป็ นที่ เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
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
หน้า VII | ทัวร์ เกาหลี-ญีป
่ ุ่ น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ มพร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 46 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 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 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
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อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณี นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั กท่ องเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
***ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการันตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม
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จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่ จะให้บริการ
ต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ เลขที่
หนั งสื อเดิ น ทาง และอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่ นัก ท่ องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเ อกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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