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SHOCK ! PRICE
TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 3D2N
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☛ เมืองทาคายาม่า เยีย่ มชมย่านเมืองเก่า
☛ สัมผัสหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ หมู่บา้ นมรดกโลก
☛ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่ส ุดใน “ภ ูมิภาคชูบ ุ”
☛ ช้อปป้ ิ ง JTC DUTY FREE
☛ ช้อปป้ ิ ง ย่านการค้าซาคาเอะ และ มิตซ ุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ
☛ ชมความยิง่ ใหญ่ของปราสาทนาโกย่า
☛ บินตรงสูน่ าโกย่าโดยสายการบิน THAI LION AIR น้าหนักกระเป๋า 20 ก.ก.
☛ เที่ยวครบเต็มวัน ไม่มีวนั อิสระ
วันแรก

สนามบินดอนเมือง (กร ุงเทพฯ) - สนามบินชูบ ุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) – เมืองทาคายาม่า

05.00 น.

📢 คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง ประต ู 7-8 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบิ น
Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ
✈ เหิรฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ป่ นโดยสายการบิ
ุ
น Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL310
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง ใช้เวลาบิน 5 ชัว่ โมงครึง่ โดยประมาณ)

07.45 น.
15.45 น.

เดินทางถึง สนามบินชูบเุ ซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จากนัน้ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่ โมง) *** ประเทศ
ญี่ ป่ นไม่
ุ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื นมี
โทษทัง้ จาทัง้ ปรับ***

จากนัน้

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งทาคายาม่ า สมญานามว่ า ลิ ต เติ้ ล เกี ย วโต (ใช้เ วลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) เมืองเล็กที่นา่ รักอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไว้ได้เป็ นอย่างดี
และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ตา่ งๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต
บ้านเรือนไม้-ที่จดั แต่งน่ารัก เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีป่าไม้อดุ มสมบูรณ์ สมัยนารา ช่างไม้ของเมื องทา
คายาม่าได้ถกู จารึกว่าเป็ น ช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สดุ
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ค่า
พักที่
วันที่สอง

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือเทียบเท่า
เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซ ูจิ (ย่านเมืองเก่า) – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า
ช้อปป้ ิ ง JTC DUTY FREE - ช้อปป้ ิ งย่านซาคาเอะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านได้สัมผัสความเป็ นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่
ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซจู ิ เป็ นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บา้ นเรือนสมัยเอโดะกว่า
300 ปี เอาไว้ได้เป็ นอย่างดี โดยมีคนู า้ ล้อมรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็ นมาอย่าง
ยาวนาน ปั จจุบันผูค้ นที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ต่างดัดแปลงบ้านเรือนของตนให้กลายเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่
สาคัญของเมือง ซึ่ งมีรา้ นขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นถ้วยชาม เหล้าสาเก เกี๊ยะ
กระดาษญี่ปุ่น หรือตุก๊ ตาซารุโบะโบะ เป็ นต้น แต่หากเป็ นในช่วงหน้าหนาวร้านค้าเหล่านี้จะปิ ดร้านไว
กว่าปกติ พร้อมเลือกหาซื้ อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสน
คลาสสิค ได้ตามอัธยาศัย
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติม่งุ หน้าสู่ หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ ซึ่ งได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บา้ นสไตล์กสั โซ–สึครุ ิ เป็ นสไตล์ญี่ปุ่น
แบบดัง้ เดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ น
สไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมี หลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสอง
มือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้าง
ของบ้าน ไม่ใช้ตะปู แม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี
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จากนัน้

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่า (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) เป็ นเมือง
ใหญ่ที่สดุ ใน “ภูมิภาคชูบ”ุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้า
การเกษตร ปศุสตั ว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็ นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการ
ผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่หด์ ึงดูด
ใจให้ท่านมาเที่ยวชมได้อย่างเต็มอิ่ม เช่น การเที่ยวชมประวัติศาสตร์ (สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับโอดะ โนบุนางะ, โทโยโตมิ ฮิเดะโยชิ, โทกุงาวะ อิเอะยาสุ), การท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม
(วัฒนธรรม “การผลิตสินค้า”)

จากนัน้

อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ณ JTC DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า อาทิเช่น เครื่องสาอาง
เครื่องใช้ไฟฟ้ า ขนม ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องประดับ และ อาหารเสริม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
แหล่งช้อ ปปิ้ งชื่อ ดังของนาโกย่า ย่า นการค้า ซาคาเอะ ให้ท่า นได้อิ สระกับ การช้อปปิ้ ง มีร้า นค้า
ประมาณ 1100 ร้าน โดยย่ านนี้จะมีหา้ งดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG
CAMERA, BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า พร้อมทั้งยั งมีร้านอาหาร
หลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอีกด้วย

(**หมายเหตุ** สาหรั บท่านที่ สนใจเข้าชม เทศกาลไฟแสงสี Nagana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซา
โตะ ชาระเพิ่มท่านละ 3,000 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง) โดยในงานจะมีสวนดอกไม้ ที่ มีทุ่งดอกไม้
ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดู กาล สามารถเที่ ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่ ง ในช่วงฤดู ใบไม้เปลี่ ยนสีจนถึงปลายฤดู
หนาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม) ในงานจะมีการประดับไฟแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ ปุ่ น
ท่านได้สัมผั สกับการแสดงไฟในหลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ หรื อ (Tunnel of
Light) และ การประดับไฟใต้นา้ หรือ (Water Illumination)
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เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ ิ งอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่

 โรงแรม NAGOYA SAKAE WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก) - มิตซ ุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ - สนามบินชูบ ุเซ็นแทรร์
(เมืองนาโกย่า) สนามบินดอนเมือง (กร ุงเทพฯ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle (ด้านนอก) สร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ ภายในมี
พิพิ ธภัณฑ์ที่ จัด แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ประวั ติศาสตร์ของปราสาท สวนหย่อ มรอบปราสาท
แบ่งเป็ น 2 ชั้น คือคูเมือง และกาแพงป้อมปราการ ซึ่งเป็ นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือน
มีนาคม-ต้นเดือนเมษายน
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จากนัน้

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็ สท์ดรีม นางาชิมะ Mitsui Outlet Park – Just
Dream Nagashima เอาท์เล็ตมอลล์ที่มีจานวนร้านค้ามากที่สดุ ในญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จาหน่ายในราคาลด
30 – 70% จากราคาปกติ ที่นี่มีศนู ย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็ นธีมพาร์
คแห่งหนึง่ อิสระให้ท่านได้หาของถูกใจเป็ นของฝาก ของที่ระลึก ในราคาสุดคุม้ ตามอัธยาศัย
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ ิ งอย่างจุใจ อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูส่ นามบินชูบ ุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า

17.15 น.

✈ เหิรฟ้าเดินทางสู่ กร ุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL311
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง ใช้เวลาบิน 5 ชัว่ โมงครึง่ โดยประมาณ)

21.50 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

หมายเหต ุ : หากท่านต้องการเช่ารถเพื่อเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์
ท่านสามารถเช่ารถในอัตราค่าบริการดังนี้ (ค่าบริการเช่ารถไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์)
1. เฉพาะค่าเช่ารถอย่างเดียว (ใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชัว่ โมง / วัน / คัน)
- Micro Bus 20 ที่นงั ่ ราคา 90,000 เยน
- รถบัสขนาดกลาง 28 ที่นงั ่ ราคา 100,000 เยน
- รถบัสขนาดใหญ่ 45 ที่นงั ่ ราคา 110,000 เยน
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2. และไม่รวม ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ , ทิปคนขับ, อาหารคนขับ ชาระเงินต่างหาก ดังนี้
- เที่ยวเฉพาะในนาโกย่า 20,000 เยน / วัน / คัน
- เที่ยวต่างเมือง (นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-นารา) 27,000 เยน / วัน / คัน
**กรณีตอ้ งการใช้รถจากนาโกย่าไปด ูอ ุโมงไฟ นาบานาโนะซาโตะ จะเสียค่าทางด่วน ค่าจอดรถ และค่าทิป
คนขับทัง้ ขาไป-กลับ 15,000 เยน (โดยหากใช้รถเกิน 3 ทุ่ม จาเป็ นต้องจ่ายค่าที่พกั ให้คนขับด้วย 10,000 เยน)
 หมายเหต ุ...กรณีที่ประเทศญี่ ป่ นยกเว้
ุ
นค่าวีซ่าให้นนั้ สงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะนัน้
ล ูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
พุธ-ศ ุกร์
พุธ-ศ ุกร์
พุธ-ศ ุกร์
พุธ-ศ ุกร์

13-15 มี.ค.
08-10 พ.ค.
15-17 พ.ค.
29-31 พ.ค.

ผูใ้ หญ่
(พักห้อง 2-3 ท่าน)

เด็ก
อาย ุ 2 ปีขึ้นไป

พักเดี่ยว
ชาระเพิ่ม

18,888
19,900
19,900
19,900

18,888
19,900
19,900
19,900

4,000
4,000
4,000
4,000

หมายเหต ุ : ทางโรงแรมจะเป็นผูเ้ ลือกห้องพักให้ ซึ่งจะเป็นห้อง Single / ห้อง Twin / ห้อง Triple ตาม
Situation ของโรงแรม
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติชาระเพิ่ม 3,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
ชาระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บงั คับ**
ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบิ าร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์กอ่ นการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชาระ
ที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
**ไม่ได้บงั คับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศทาวีซ่าญี่ปุ่น ผูเ้ ดินทางต้องชาระค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองกร ุณาชาระค่าทัวร์มดั จาทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน
หลังจากทาการจอง และชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2. หากล ูกค้าทาจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะ
เดียวกันจองเกิน 20 ท่าน แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษทั ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชาระเพิ่ม
ตามเงื่อนไขของบริษทั
3. กรณีไม่เข้า JTC DUTY FREE ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจานวนเงิน 1,000 บาท / ท่าน / ร้าน
4. เมื่ อ ท่ า นออกเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ว ท่ า นงดการใช้บริก ารรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กร ุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศที่ ระบใุ นรายการเดิ นทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิ้น
การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบิ นการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ง
เมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคื นค่ามัดจาใดๆ ทัง้ สิ้น และในกรณี ที่
ออกตัว๋ เครื่องบิ นไปแล้ว ( ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยดุ ราชการ ) หากมีการยกเลิก
หรือขอเลื่อ นเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคื น ค่าตัว๋ หรือขอคื นค่าทัวร์ทงั้ หมดหรือ
บางส่วนได้ เว้นแต่
1 ผู้จ องยกเลิ ก การเดิ น ทาง แต่ ส ามารถหาผู้เ ดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ทัน ก่ อ นออกตั๋ว
เครื่อ งบิ น บริษัทฯ จะไม่ หัก ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ทั้ง สิ้น ถ้า ยัง ไม่มี ก ารยื่น วี ซ่ า หรือ มี ก ารเสี ย
ค่าใช้จ่ายอื่นใด
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2 ผู้จ องยกเลิ ก การเดิ น ทาง แต่ ส ามารถหาผู้เ ดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ทัน ก่ อ นออกตั๋ว
เครือ่ งบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่
จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านัน้
3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครือ่ งบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทน
ได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ 3,000 บาท /
ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชื้อเพลิง และบริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่
ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
หมายเหต ุ
1. จ านวนผูเ้ ดิ น ทางขั้น ต่ า ผูใ้ หญ่ 30 ท่ า นขึ้ น ไป เที่ ย วบิ น , ราคา และรายการอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหต ุส ุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
4. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหต ุการณ์ที่เกิดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ เช่น พาย ุ
ไต้ฝ่ ุน ปฏิวัติแ ละอื่ น ๆที่ อ ยู่น อกเหนื อการควบค มุ ของทางบริษัทฯหรือค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่
เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถกู ทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอ ุบัติเหต ุต่างๆ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง
, การนัดหยดุ งาน, การก่อจลาจล หรือกรณี ที่ท่านถกู ปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้า หน้า ที่ ตรวจคนเข้า เมื อ ง หรือเจ้า หน้า ที่ ก รมแรงงานทั้งจากไทย และต่ า งประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุ นโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิ น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ ทางบริษทั ฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบิ นในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบิ นปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนัง สื อ เดิ น ทางต้อ งมี อ าย เุ หลื อ การใช้ง านไม่ น ้อ ยกว่ า 6 เดื อ น และบริษัท ฯ รับ เฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายท ุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้
ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
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10. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอ ุบัติเหต ุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินเป็นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทาง
พร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหต ุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด
13. ในกรณีที่ล ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กร ุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนท ุก
ครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
14. มัค คเุ ทศก์ พนัก งาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทน
บริษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษทั กากับเท่านัน้

หมายเหต ุ กรณ
ุ าศึ กษารายละเอี ยดเงื่ อนไขให้เข้าใจก่อนทา
การจอง เพื่อประโยชน์สงู ส ุดของท่าน
ข้อควรระวัง
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กร ุณาเช็คเรือ่ งการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ กับเจ้าหน้าที่ท ุกครัง้
-กรณีล ูกค้าที่ตอ้ งเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียด
วันเวลา เที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถ ุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่ชาระกับผูจ้ ดั เป็นการชาระขาดก่อน
เดินทางและผูจ้ ดั ได้ชาระต่อให้กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อน
ออกเดินทางเช่นกัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหต ุใด
หรือได้รบั การปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศญี่ป่ นุ ทางผูจ้ ดั
ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินท ุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กร ุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอาย ุไม่ต่ากว่า
6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหต ุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อาย ุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้บ ุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤด ูกาล **
***สาหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษทั ขอ
เก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ***

