รหัสโปรแกรม : 11986 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

EXPERIENCE JAPAN ALPS 4D3N BY SL
NAGOYA -SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-KANAZAWA
☛ นำท่ำนสั มผัส ประสบกำรณ์พเิ ศษ “ชมหิมะฤดูร้อน

กำแพงหิมะ JAPAN ALPS”

☛ สั มผัสหมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะ หมู่บ้ำนมรดกโลก
☛ เมืองทำคำยำม่ ำ เยีย่ มชมย่ำนเมืองเก่ำ
☛ เมืองนำโกย่ำ เมืองใหญ่ ทสี่ ุ ดใน “ภูมิภำคชู บุ”
☛ ช้ อปปิ้ ง ย่ำนกำรค้ ำซำคำเอะ และ DUTY FREE
☛ บินตรงสู่ นำโกย่ ำโดยสำยกำรบิน THAI LION AIR นำ้ หนักกระเป๋ำ 20 ก.ก.
☛ เทีย่ วครบเต็มวัน ไม่ มีวันอิสระ
วันแรก: กรุ งเทพ สนำมบินดอนเมือง – ชู บุเซ็นแทรร์ (เมืองนำโกย่ ำ)– ช็อปปิ้ งซำคำเอะ
05.00 น. 📢 คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง ประตู 7-8 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำรบิน Thai Lion Air โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯคอยต้ อนรั บและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
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หน้ า 1

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
07.45 น. ✈ เหิรฟ้ ำสู่ เมืองนำโกย่ ำ ประเทศญี่ปนโดยสำยกำรบิ
น Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL310
ุ่
(บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ใช้ เวลำบิน 5 ชั่วโมงครึ่ง โดยประมำณ)
15.45 น. เดินทางถึง สนำมบินชู บุเซ็ นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สำคัญมำก!! ประเทศญีป่ นไม่
ุ่ อนุญำตให้ นำอำหำรสด จำพวก เนื้อสั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ ำ
ประเทศ หำกฝ่ ำฝื นมีโทษปรับและจับ
นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนซำคำเอะ (Sakae) เป็ นย่านธุ รกิจการค้า มีหา้ งสรรพสิ นค้ามัตสึ ซาคายะ หรื อ เมืองใต้ดิน
(central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ , ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็ น
ต้น ที่นี่กินบริ เวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
เพื่อให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งอย่ ำงจุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
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หน้ า 2

พักที่

 โรงแรม Toyoko Inn Nagoyameieki Minami or Nagoya Area Hotel หรื อเทียบเท่ำระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง นำโกย่ ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – เมืองทำคำยำม่ ำ-ย่ำนเมืองเก่ำซันมำจิซูจิ – เมืองคำนำซำว่ำ
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30
ชัว่ โมง) ซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บา้ นสไตล์กสั โซ–สึ
คุริ เป็ นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรู ปร่ างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรื อ พระเจ้า จึงเรี ยก
หมู่บา้ นสไตล์น้ ีวา่ กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือ
พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปู
แม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี
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หน้ า 3

เทีย่ ง
จากนั้น

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทำคำยำม่ ำ สมญานามว่า ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารักอันเก่าแก่ในหุ บเขาซึ่ งคงสภาพ
ธรรมชาติไว้ได้เป็ นอย่างดี และได้รับการอนุ รักษ์สถานที่ต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนผังเดียวกับ
เกียวโตในอดีต บ้านเรื อนไม้-ที่จดั แต่งน่ารัก เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนารา ช่างไม้ของเมือง
ทาคายาม่าได้ถูกจารึ กว่าเป็ น ช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสี ยงที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสความเป็ นอยูท่ ี่ยงั คงรักษาสภาพ
แวดล้อมและการดาเนินชี วติ แบบดั้งเดิมที่ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมำชิ ซูจิ เป็ นย่านเมืองเก่าที่ยงั คง
อนุรักษ์บา้ นเรื อนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี เอาไว้ได้เป็ นอย่างดี โดยมีคูน้ าล้อมรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ที่มี
ประวัติความเป็ นมาอย่างยาวนาน ผ่านชม อำคำรทำคำยำม่ ำจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทาหน้าที่เป็ นสานักงาน
รัฐบาลท้องถิ่นประจาภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทัง่ ปี 1969 จนถึง
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่ อทาทามิที่ได้รับการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี ปัจจุบนั ใช้เป็ นที่
จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็ นต้น
(ไม่ รวมค่ ำเข้ ำ จ่ ำยเพิม่ ประมำณ 430 เยน/ท่ำน) ปั จจุบนั ผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นย่านนี้ ต่างดัดแปลงบ้านเรื อนของตนให้
กลายเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่สาคัญของเมือง ซึ่ งมีร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นถ้วยชาม เหล้าสาเก
เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น หรื อตุก๊ ตาซารุ โบะโบะ เป็ นต้น แต่หากเป็ นในช่วงหน้าหนาวร้านค้าเหล่านี้จะปิ ดร้านไวกว่า
ปกติ พร้อมเลือกหาซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิ ค ได้ตาม
อัธยาศัย

จากนั้น

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคำนำซำว่ ำ เป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิ จอันรุ่ งเรื องและอารยะธรรมอันล้ าค่าตั้งแต่สมัยเอ
โดะช่วงที่ขนุ นางศักดินาชั้นสู งทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่ องของการทางานฝี มือและวัฒนธรรม
เพื่อให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรท่องเที่ยวอย่ ำงจุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย

พักที่

 Hotel Ekono HigashiKanazawa or Kanazawa Area Hotel หรื อเทียบเท่ำระดับเดียวกัน
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หน้ า 4

วันทีส่ ำม สำยอัลไพน์ ทำเทยำม่ ำ – กำแพงหิมะ MURODO STATION (ขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ) – เมืองกิฟุ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route)

เดินทำงสู่ ทำเทยำม่ ำอัลไพน์ รูท นำท่ ำนสู่ สถำนีมูโรโดะ (ขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ) ยอดเขาทาเทยาม่า ที่มีความสู ง
3,015 เมตร ซึ่งสู งเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ โดยรถปรับอำกำศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ งใน
วันที่ทอ้ งฟ้าโปร่ ง สามารถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็ น
กาแพงหิ มะสู งชัน (SNOW WALL)สู งกว่าสิ บเมตร(ขึ้นอยูก่ บั สัมผัสกับความขาวของหิ มะที่สวยงามและอากาศ
อันหนาวเย็น
นับเป็ นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจเก็บเกี่ยวความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
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หน้ า 5

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกิฟุ (ใช้เวลาเดินประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั

หำกมีเวลำ

นาท่านช้อปปิ้ งต่อที่ อิออน มอลล์ (AEON Mall) ห้างสรรพสิ นค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ อิออนมอลล์ (AEON Mall) คือห้างที่รวมเอาซู เปอร์ มาร์ เก็ตและช้อปปิ้ งมอลล์ไว้ดว้ ยกัน มีสาขาอยู่
มากมายทัว่ ประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้ อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่น MUJI, 100
yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade เครื่ องใช้ไฟฟ้า หนังสื อ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสิ นค้าประเภท
อาหาร
เพื่อให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งอย่ ำงจุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
พักที่
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

 Comfort Hotel Gifu or Gifu Area Hotel หรื อเทียบเท่ำระดับเดียวกัน
เมื องกิฟุ – ผ่ ำนชมปรำสำทนำโกย่ ำ (ชมภำยนอก) - DUTY FREE-สนำมบินชู บุเซ็ นแทรร์ เมื องนำโกย่ ำสนำมบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่า นาท่านผ่านชม ปรำสำทนำโกย่ำ (ชมภำยนอก) เป็ นปราสาทที่เดิมที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาโดยคาสัง่ ของโทคุกาวะ อิเอยาสุ เมื่อปี ค.ศ. 1610 และสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1959 หลังจากถูกทาลายจาก
การโจมตีทางอากาศเมื่อปี ค.ศ.1945 โดยมีตวั ชาชิโฮโคะ (Shachihoko) ซึ่ งเป็ นสัตว์ทะเลในตานานญี่ปุ่นที่ต้ งั บน
หอคอยปราสาทหลักนั้นถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่าที่ใครๆ ก็รู้จกั โดยเรี ยกตัวชาชิโฮโคะกันว่าคินชาชิ
(Kin-Shachi) ซึ่ งแปลว่าชาชิโฮโคะสี ทอง ส่ วนตัวหอคอยปราสาทหลักนั้นมีท้ งั หมด 7 ชั้นและมีช้ นั ใต้ดินอีก
ชั้นหนึ่งด้วย ซึ่ งในแต่ละชั้นจัดแสดงสิ่ งของต่างๆ และมีร้านจาหน่ายของที่ระลึกอยูช่ ้ นั บนสุ ด เนื่ องจากบริ เวณ
โดยรอบของปราสาทนาโกย่ามีตน้ บ๊วย ท่านสามารถมองเห็นต้นบ๊วยโดยรอบได้อย่างเพลิดเพลิน
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หน้ า 6

จากนั้น

อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า อาทิเช่น เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้า อาหาร
เสริ ม เครื่ องประดับ ของที่ระลึก และขนม ของฝาก ต่าง ๆ มากมาย
เพื่อให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งอย่ ำงจุใจ อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
ได้ เวลำอันสมควร นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชู บุเซ็นแทรร์ เมืองนำโกย่ ำ

17.15 น. ✈ เหิรฟ้ ำเดินทำงสู่ กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินThai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL311
(บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ใช้ เวลำบิน 5 ชั่วโมงครึ่ง โดยประมำณ)
21.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 หมำยเหตุ ...กรณีที่ประเทศญี่ปุ่นยกเว้ นค่ ำ วีซ่ำ ให้ น้ ั นสงวนสิ ทธิ์ เฉพำะวีซ่ำ นั กท่ อ งเที่ยวเพรำะฉะนั้ นลูก ค้ ำต้ องใช้
พำสปอร์ ตเล่มแดงในกำรเดินทำงเท่ำนั้น
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วันเดินทำง
ศุกร์ -จันทร์
พฤหัส-อำทิตย์
ศุกร์ -จันทร์
ศุกร์ -จันทร์
อำทิตย์-พุธ
ศุกร์ -จันทร์
อำทิตย์-พุธ
ศุกร์ -จันทร์
อำทิตย์-พุธ
อำทิตย์-พุธ

10-13 พ.ค.
16-19 พ.ค.
17-20 พ.ค.
24-27 พ.ค.
26-29 พ.ค.
31 พ.ค.-3 มิ.ย.
2-5 มิ.ย.
7-10 มิ.ย.
9-12 มิ.ย.
16-19 มิ.ย.

อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่
(พักห้ อง 2-3 ท่ำน)

เด็ก
อำยุ 2 ปี ขึน้ ไป

พักเดี่ยว
ชำระเพิม่

24,900
24,900
26,900
24,900
23,900
24,900
23,900
24,900
23,900
23,900

24,900
24,900
26,900
24,900
23,900
24,900
23,900
24,900
23,900
23,900

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

หมำยเหตุ : ทำงโรงแรมจะเป็ นผู้เลือกห้ องพักให้ ซึ่งจะเป็ นห้ อง Single / ห้ อง Twin / ห้ อง Triple ตำม Situation ของโรงแรม
*ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ นเฉพำะนักท่องเทีย่ วชำวไทยเท่ำนั้น กรณีต่ำงชำติชำระเพิม่ 3,000 บำท
ค่ ำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ ำนละ 1,500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่ อท่ำน
ชำระทีส่ นำมบินดอนเมืองก่อนออกเดินทำง*
ในส่ วนหัวหน้ ำทัวร์ แล้วแต่ ควำมพึงพอใจของท่ำน **ไม่ ได้ บังคับ**
ตำมมำตรฐำนกำรให้ ทปิ วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
ค่ ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่ อท่ำน ชำระทีส่ นำมบินดอนเมือง
ในวันเดินทำง ในส่ วนหัวหน้ ำทัวร์ แล้วแต่ ควำมพึงพอใจของท่ำน
**ไม่ ได้ บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ ทปิ วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศทาวีซ่าญี่ปุ่น ผูเ้ ดินทางต้องชาระค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในกำรจองกรุ ณำชำระค่ ำทัวร์ มัดจำทัวร์ ท่ำนละ 10,000 บำท พร้ อมหน้ ำพำสฯ ภำยใน 24 ชั่วโมง หลังจำกทำกำร
จอง และชำระค่ ำทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทำงอย่ำงน้ อย 30 วัน
2. หำกลูกค้ ำทำจองเกิน 20 ท่ ำน ท่ ำนที่ 21 เป็ นต้ นไปชำระเพิม่ 1,000 บำท หำกพบว่ำคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่ำน
แม้ ว่ำท่ำนจะจองทัวร์ มำคนละบริษัทก็ตำม ขอสงวนสิ ทธิ์ให้ ชำระเพิม่ ตำมเงื่อนไขของบริษัท
3. กรณีไม่ เข้ ำ DUTY FREE ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน
1,000 บำท / ท่ำน / ร้ ำน
4. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้ บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่ เดินทำงพร้ อมคณะถือ
ว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่ อำจเรียกร้ องค่ ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ ำเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯ และในต่ ำงประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทำงออก หรื อเข้ ำประเทศทีร่ ะบุใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ของสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ ำบริกำรไม่ ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กำรยกเลิก
เนื่องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินกำรั นตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ ำย
มัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้จองยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนเงินค่ ำมัดจำหรื อค่ ำทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่ สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่ มำแทนได้ ทันก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่ หัก
ค่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำยังไม่ มีกำรยื่นวีซ่ำ หรื อมีกำรเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยอื่นใด โดยต้ องแจ้ งทำงบริษัททรำบล่ วงหน้ ำ 15
วันก่อนวันเดินทำง (ไม่ นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)
2. กรณีต้องทำวีซ่ำ ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่ สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่ มำแทนได้ ทันก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิน แต่ มี
กำรยื่นวีซ่ำไปแล้วหรื อมีค่ำใช้ จ่ำยอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่ ำใช้ จ่ำยเฉพำะเท่ ำที่จ่ำยไปล่ วงหน้ ำตำมจริงเท่ ำนั้น โดย
ต้ องแจ้ งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ ำ 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่ นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)
3. ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง ตั๋วเครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่ สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่ มำแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้ องรับผิดชอบชำระค่ ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนชื่ อตั๋ ว 3,000 บำท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่ วนต่ ำงของภำษีน้ำมันเชื้ อเพลิง
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และบริษัทฯ จะหักค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ เฉพำะเท่ ำที่ได้ จ่ำยไปล่ วงหน้ ำตำมจริ งเช่ น ค่ ำวีซ่ำ เป็ นต้ น โดยต้ องแจ้ งทำง
บริษัททรำบล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่ นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)
หมำยเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทำงขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่ ำนขึน้ ไป เทีย่ วบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำม
เหมำะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อำจแก้ ไขได้
3. รำยกำรท่องเทีย่ ว โรงแรมทีพ่ กั สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทำงเป็ นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบค่ ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ ทเี่ กิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ เช่ น พำยุไต้ ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆ
ทีอ่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรื อค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่ น กำร
เจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ ำย, กำรสู ญหำย, ควำมล่ ำช้ ำ หรื อจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ
5. ทำงบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่ อจลำจล หรื อกรณีทที่ ่ ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำเมือง หรื อเจ้ ำหน้ ำทีก่ รม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หำกไม่ สำมำรถไปเทีย่ วในสถำนทีท่ ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ ำช้ ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่ มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ ท้งั นี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่ วสถำนทีอ่ ื่นๆมำให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
7. รำคำนีค้ ิดตำมรำคำตั๋วเครื่ องบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่ องบินปรับสู งขึน้ บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะปรับรำคำ
ตั๋วเครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ ดังกล่ำว
8. หนังสื อเดินทำงต้ องมีอำยุเหลือกำรใช้ งำนไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ เดินทำงเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่ำนั้น
9. ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้ บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ ครบ อำทิ ไม่ เทีย่ วบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ ำใช้ จ่ำยทุกอย่ ำง ทำงบริษัทฯได้ ชำระค่ ำใช้ จ่ำยให้ ตัวแทนต่ ำงประเทศแบบเหมำขำด
ก่อนออกเดินทำงแล้ว
10. ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุทเี่ กิด
จำกควำมประมำทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
11. เนื่องจำกตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วรำคำพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่ำนไม่ สำมำรถเดินทำงพร้ อมคณะไม่ ว่ำ
ด้ วยเหตุผลใดก็ตำม ตั๋วเครื่ องบินไม่ สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่ ำงๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
13. ในกรณีทลี่ ูกค้ ำต้ องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
EXPERIENCE JAPAN ALPS 4D3N BY SL NAGOYA-TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO MAY-JUN 19

หน้ า 10

14. มัคคุเทศก์ พนักงำน หรื อตัวแทนของทำงบริษัท ไม่ มีอำนำจในกำรให้ คำสั ญญำใดๆ แทนบริษัท เว้ น แต่ มี
เอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจของบริษัทกำกับเท่ ำนั้น

หมำยเหตุ กรุณำศึกษำรำยละเอียดเงื่อนไขให้ เข้ ำใจก่ อนทำกำรจอง เพื่อ
ประโยชน์ สูงสุ ดของท่ ำน
ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติ กรุ ณำเช็ คเรื่ องกำรยื่นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่น กับเจ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้ง
-กรณีลูกค้ ำทีต่ ้ องเดินทำงด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่ อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอียดวันเวลำ เทีย่ วบิน
หรื อตรวจสอบกับทำงออฟฟิ ต ก่อนตัดสิ นใจซื้อตั๋วเครื่ องบินภำยในประเทศ
-รับเฉพำะผู้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อกำรท่ องเทีย่ วเท่ ำนั้น ค่ ำทัวร์ ทชี่ ำระกับผู้จัด เป็ นกำรชำระขำดก่ อนเดินทำงและผู้จัดได้ ชำระ
ต่ อให้ กบั ทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรื อสถำนที่เที่ยวต่ ำงๆ แบบชำระขำดก่อนออกเดินทำงเช่ นกัน ฉะนั้นหำกท่ำนไม่ ได้ ร่วม
เดินทำงหรื อใช้ บริกำรตำมรำยกำรไม่ ว่ำด้ วยสำเหตุใด
หรื อได้ รับกำรปฎิเสธเข้ ำหรื อออกเมืองจำกประเทศในรำยกำร
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทำงผู้จัดขอสงวนสิ ทธิในกำรคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณำนำพำสปอร์ ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ ตต้ องมีอำยุไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน หรื อ 180
วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง และต้ องมีหน้ ำกระดำษอย่ำงต่ำ 6 หน้ ำ
หมำยเหตุ : สำหรับผู้เดินทำงทีอ่ ำยุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้ องมีจดหมำยยินยอมให้ บุตรเดินทำงไป
ต่ ำงประเทศจำกบิดำหรื อมำรดำแนบมำด้ วย
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรั บเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล **
***สำหรับพำสปอร์ ตไทย [เล่ มสี แดงเลือดหมู] หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใช้ วซี ่ ำ ทำงบริษัทขอเก็บค่ ำวีซ่ำทีเ่ กิดขึน้
ตำมจริง และทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด ***
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