วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

12.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ นา้ หน ักเพิม
้ า่ ย)
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ
่ ต้องเสียค่าใชจ

14.50 น.

เหิรฟ้ าสู่เมือ งโอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่น โดยเที่ ยวบิน ที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ ม
บนเครื่อง

22.40 น.
พักที่

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ทีพกั
โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – วัดโทฟุคุจิ – นาโกย่าสเตชั ่น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นน าท่ านชม ศาลเจ้า ฟูชิ มิ อิน าริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็ นที่นั บถือยิ่งของ
ประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญ ญาหาร น า
ท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผูค้ อยนาข่าวสารจาก
สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้ นของเทพจิ้ งจอก ที่มจี านวนมากมาย

แล้วน าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสี แดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่า ร้อยต้น
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั ่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉาก
ของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม้ ประตูเพื่อ
ไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่
พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.
2493 และสร้างขึ้ นใหม่เมือ่ ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้
ท่านได้ดื่มดา่ กับความสะอาดใสของสระน้ าที่ สามารถสะท้อนให้เห็น ภาพตัวปราสาทได้อย่าง
งดงาม

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ เป็ นวัดในนิ กายเซน สร้างขึ้ นใน ค.ศ.1236 ตามคาสัง่ ของ
ขุนนาง ผูย้ ิ่งใหญ่ในสมัยคามาคุระ ชื่อวัด วัดโทฟุคุจิ ได้มาจาก 2 วัดในเมืองนารา ตัววัดเคยถูก
ไฟไหม้ได้รบั ความเสียหายถึง 3 ครั้ง ในช่วงปี ค.ศ. 1316 – 1336 และได้มกี ารสร้างขึ้ นใหม่ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ในสมัยนั้ น เป็ นวัดที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 5 ของเมืองเกียวโต ภายในวัดขึ้ นชื่อว่า
เป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามแห่งหนึ่ งในเกียวโต

พักที่

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สเตชั ่น ศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟที่สาคัญของเมือง
และภูมภิ าค Chubu อีกทั้งยังเป็ นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆ เพราะ
ที่นี่เป็ นศูนย์รวมสถานี รถไฟ JR, รถไฟใต้ดิน และรถไฟด่วนชินคันเซ็นเอาไว้ดว้ ยกัน สถานี นาย่า
สเตชัน่ จึงเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญมากเลยทีเดียว ที่ช้นั ใต้ดินของสถานี นาโกย่ายังมี
แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์เดิน
ป่ า ร้านขายของฝาก ร้านอาหารมากมาย เช่น ร้านข้าวหน้าปลาไหล ร้านปี กไก่ทอด ร้านซูชิ
(อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า) สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางเข้าสู่ที่พกั
โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ศาลเจ้าโอสึคนั นง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุด
ในญี่ปุ่น และเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ นอกจากนี้ ยังมีวดั บันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่
เมื่อครั้งเป็ นตัวประกัน อันเป็ นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ งของย่านโอสึ OSU เป็ นเมืองที่ผสมผสาน
ระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า
ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นั กท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้ ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า

เที่ยง

พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับบรรยากาศที่
หาชมได้ยาก กับซากุระที่เบ่งบานแย้มกลีบสี ขาวอมชมพู สลับกับใบไม้แดงของเทศกาล
ใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่ งหาชมได้ยากมาก ต้น กาเนิ ดของซากุระหน้าหนาวในโอบาระนี้ มาจากคุ ณ
หมอเกนซากิ ฟูจิโมะโตะ ได้น าชิคิซากุ ระมาลองปลูกตั้งแต่ตน้ ยุคปี 1900 จนได้ตน้ แม่พันธุ์
และขยายพันธุไ์ ปทัว่ บริเวณ ปั จจุบันมีตน้ ซากุระมากกว่า 10,000 ต้น ซึ่งจะหาชมได้เฉพาะแค่
เดือนพฤศจิกายนเท่านั้ น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับสีสนั ของซากุระ และใบไม้เปลี่ยน
สี (ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ นซากุ ร ะจะบานหรื อ ไม่ ขึ้ นอยู่ กั บ สภาพอากาศ แต่ โดยปกติ จ ะเริ่ ม บานช่ ว ง
กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )

จากนั้ นน าท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมที่ โทคิ พ รีเมี่ ยมเอ้าท์เล็ต เป็ นพื้ นที่ชอ้ ปปิ้ งเอ้าท์เล็ ต
ขนาดใหญ่ มีร ้านค้า ของแบรนด์ช้ัน น าและแบรนด์ท ้อ งถิ่ น มากกว่า 150 ร้าน เช่ น Coach,
Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ
อีกมากมาย สามารถช้อปปิ้ งได้ครบทั้งผูห้ ญิ ง ผูช้ าย และเด็กเล็ ก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้ า รองเท้า
กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ โดยแต่ล ะร้านก็จะมีโปรโมชัน่ ส่วนลดมากมาย อิ ส ระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย
โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ ฟรี - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – อิออน - สนามบินคันไซ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่า
เป็ นสัญ ลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ และชมนิ ทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่ าถึง
ความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่า งๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ
ผูม้ คี าสัง่ ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

จากนั้ น นาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม
เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้ นค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร
โอซาก้า ภายในย่านนี้ มีรา้ นค้าเก่ าแก่ ป ะปนไปกับร้านค้าอัน ทัน สมัย และสิน ค้าหลากหลาย
รูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่ งของ
นครโอซาก้า อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ ห์อย่างหนึ่ งคือ ทุ กร้านจะประดับ
ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่งดัดทาให้เป็ นรูปปู กุ ง้ และปลาหมึก ซึ่งนั กท่องเที่ยวให้
ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่ น

ให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ
ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั น่ เอง

23.55 น.

จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน
หรือเลือกซื้ อสินค้าที่เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ สินค้า
อื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรก่อนกลับ
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งสินค้า)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชีย เอ็ กซ์ เที่ ย วบิน ที่ XJ611 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่หา้

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

03.50 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

อัตราค่าบริการ **บริการน้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**

กาหนดการเดินทาง
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
27,999
27,999
26,999
28,999
27,999
27,999
27,999
25,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
18,999
18,999
17,999
19,999
18,999
18,999
18,999
16,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้า ผูโ้ ดยสารไม่ค รบจานวนดังกล่า ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัท ฯ ได้ช าระค่า ตั ๋วเครื่องบิ นเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญีป่ ุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 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 (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐ บาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลื อ ทั้งหมดก่อนวันเดิน ทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ
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
วัน เวลาดังกล่ าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐ บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวัน หยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ชี ื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ย วหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิน ค่าบริก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรือเอเจนซี่ (ผู ้มีชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิน ทางมาเซ็น เอกสารการขอรับเงิน คืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ตอ้ งการัน ตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ย วบิ น เหมาล า 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
วัน เวลาดังกล่ าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐ บาลประกาศในปี นั้ น ๆถือว่าเป็ นวัน หยุดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืน เงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อนการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไม่มี วีซ่ า และอย่ างน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนั กท่องเที่ยวร่วมเดิน ทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิ ด้
ส่งหน้าหนั งสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยว
ที่ มิได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริษั ท เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสีย หายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ย นแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษัทกากับเท่านั้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้ าที่ต รวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุด เอ็ กซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิ น
เท่านั้ น
2. สิ่งของที่มลี ักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

